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Úvod 
  

Se stále rychlejším rozvojem vědy a medicíny a z nich pramenících 

biotechnologií přicházejí také komplikované otázky, které si dnešní společnost musí 

zodpovědět. Některé vědecké objevy, jakkoli jinak bezpochyby rozšiřují současné 

lidské poznání, jsou totiž ve světle svého možného budoucího využití mnohdy zatíženy 

určitou etickou problematičností. K takovým oblastem patří i kmenové buňky a jejich 

výzkum. S ohledem na etické aspekty, ale i na velká očekávání stran potenciálního 

přínosu v léčbě nejrůznějších onemocnění je poměrně zarážející, že ze strany veřejnosti 

není v ČR tomuto tématu věnována větší pozornost.  

Ve své diplomové práci bych se chtěla věnovat právě tomuto širší veřejností 

doposud opomíjenému tématu. Jelikož název této práce zní „Právní aspekty výzkumu 

kmenových buněk“, pojednávám v ní o obou oblastech, do kterých se výzkum 

kmenových buněk větví, tedy jak o právních aspektech výzkumu kmenových buněk 

embryonálních, tak dospělých (resp. neembryonálních). S ohledem na komplikovanější 

situaci a také na převahu pramenů týkajících se embryonálního výzkumu je však důraz 

v této práci kladen na embryonální kmenové buňky. Nutno dodat, že do této oblasti se 

ve značné míře promítají i další související témata, jako je právní postavení embrya a 

jeho ochrana, právo na život či na ochranu důstojnosti lidské bytosti, klonování, ale také 

právo na ochranu zdraví, svobody vědeckého bádání atd. I na tyto oblasti se tak v rámci 

širšího kontextu zaměřuji.  

Svou práci záměrně koncipuji tak, že první dvě kapitoly tvoří určitý úvod do 

problematiky výzkumu kmenových buněk z hlediska biologického a etického a 

zbývajících pět kapitol je již věnováno výlučně jeho právním aspektům. První kapitola 

je věnována biologické a medicínské stránce předmětu této práce. Jejím cílem je uvést 

čtenáře do problematiky výzkumu kmenových buněk a seznámit je se základními pojmy 

používanými v této oblasti. Současně se snažím nastínit možné přínosy tohoto 

výzkumu, ale také upozornit na související rizika. Druhá kapitola se zabývá etickými 

aspekty tohoto typu výzkumu. V ní je mým cílem především poukázat na 

nejproblematičtější stránky věci a následně předestřít nejčastější argumentace používané 

napříč společenským spektrem.  
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Těžištěm této práce jsou pak následující čtyři kapitoly. Zabývám se v nich 

především právní úpravou výzkumu, ale i právní úpravou dalších otázek s ním 

souvisejících tak, aby příslušná regulace byla zasazena do širšího rámce. Při tom 

postupuji od úrovně meziárodní regulace přes právo EU až k vnitrostátní úpravě České 

republiky.  

Co se týče používaných zdrojů, vycházela jsem jak z české, tak zahraniční 

literatury s tím, že v určitých částech je pro účely ilustrace kladen důraz na prameny 

Velké Británie a Slovenské republiky. Je třeba dodat, že české publikace týkající se 

zpracovávaného tématu nejsou nijak početné a užívání zahraničních zdrojů je tak v této 

oblasti naprostou nezbytností. Rozsáhlejší odborné publikace, které by se komplexně a 

s důrazem na humanitní stránku zabývaly danou problematikou, u nás téměř zcela 

absentují a je tak často nutné se řídit zdroji, které se tohoto tématu dotýkají pouze 

částečně (příkladem mohou být texty zabývající se ochranou života či asistovanou 

reprodukcí). Prakticky jedinou výjimkou je tak publikace A. Doležala, D. Černého a T. 

Doležala nazvaná Kmenové buňky : Etické a právní aspekty výzkumu,1 která se tak pro 

mne při vypracování této práce stala nedocenitelnou pomůckou.  

Primárním cílem této práce je tak s ohledem na jistou „novost“ jejího tématu a 

nevelké množství literatury, která by jej zpracovávala, především zkoumat, jakým 

způsobem je oblast výzkumu kmenových buněk z pohledu práva regulována, ať už se 

jedná o mezinárodní či vnitrostátní úpravu, a tuto regulaci následně popsat. Důraz je při 

tom kladen na právní úpravu výzkumu embryonálních kmenových buněk a s ním 

související otázky. Pro účely širšího přehledu je mým cílem se rovněž v rámci kapitoly 

páté zaměřit na to, jakým způsobem různé státy pod vlivem sociokulturních, 

náboženských a ekonomických faktorů přistupují k regulaci výzkumu embryonálních 

kmenových buněk a příkladmo nastínit vnitrostátní úpravu vybraných států. Posledním 

a velmi podstatným cílem, který jsem si vytyčila, je zpracovat celou problematiku při 

zachování nejvyšší možné míry objektivity a poskytnout tak spíše nezávislý pohled na 

právní úpravu a etické otázky, které stojí v jejím pozadí.  

 

                                                
1 DOLEŽAL, Adam; ČERNÝ, David; DOLEŽAL, Tomáš. Kmenové buňky - etické a právní aspekty 
výzkumu. 1 vyd. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013, 128 s. ISBN 978-80-87439-13-5 
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1. Základní pojmy v oblasti výzkumu kmenových buněk  

 

Vzhledem k tomu, že předmět, o němž pojednává tato práce, je velmi specifický 

svou komplexností a mezioborovým přesahem, a to nejen ve smyslu různých odvětví 

práva, která se dané problematiky dotýkají, ale především ve smyslu různých vědeckých 

oborů, jež se tímto tématem zabývají, považuji za nezbytné, dříve než přistoupím 

k samotnému pojednání o právních aspektech věci, zmínit se stručně též o její 

biologické, resp. medicínské stránce.  

Tato kapitola má tedy tvořit jakousi propedeutickou část, jejímž úkolem je 

seznámení se základními informacemi z oblasti biologie, jejichž znalost je nezbytná pro 

pochopení problematiky výzkumu kmenových buněk. Povědomí o základních 

biologických faktech týkajících se kmenových buněk jako takových, jejich typů,  

vlastností a potenciálního využití, ale také i o postupech nutných pro získání toho 

kterého typu kmenových buněk, totiž nejen umožňuje zaujímat k předmětné oblasti 

stanovisko z hlediska etiky, ale především je nezbytné pro pochopení důvodů a smyslu 

konkrétní právní regulace.  

V rámci této kapitoly tedy nejprve ve stručnosti nastíním, co se rozumí pojmem 

kmenová buňka, tj. jaké buňky jsou buňkami kmenovými a které vlastnosti jsou pro ně 

charakteristické, a tím je odlišují od ostatních typů buněk. Dále se zmíním o 

jednotlivých druzích těchto buněk, což je zejména z hlediska právní úpravy klíčové, 

jelikož právě od druhu zkoumaných kmenových buněk se následně odvíjí právem 

stanovené podmínky pro provádění takového výzkumu (resp. jeho přípustnost či 

nepřípustnost). V rámci samostatného oddílu na konci této kapitoly si dovolím rovněž 

krátce poukázat na některé možné a očekávané přínosy výzkumu kmenových buněk.  

   

1.1 Pojem kmenových buněk, jejich dělení a vlastnosti  
 

Kmenové buňky jsou v podstatě základem každého orgánu a každé tkáně 

v našem těle. V odborné literatuře bývají definovány jako primární nediferencované 

buňky schopné se přeměnit (diferencovat) na jakýkoliv jiný typ buněk a zároveň 
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schopné neomezené sebeobnovy (tedy produkování sebe sama).2 Od jiných buněk se 

tedy liší tím, že v sobě zároveň spojují dvě specifické vlastnosti, a sice: (i) schopnost 

v podstatě neustálé obnovy sebe sama prostřednictvím buněčného dělení a (ii) 

schopnost se diferencovat, tedy přeměnit se z „nespecializované“ buňky na jakýkoli jiný 

(specializovaný) typ buněk.  

Právě tyto dvě charakteristiky určují jejich potenciál. Schopnost se diferencovat 

a dát vzniknout jinému typu buněk umožňuje vytvářet nové buňky a na základě toho 

např. opravovat ty části tkání a orgánů, které jsou již opotřebené či poškozené (např. 

kůže či sliznice). V kombinaci se schopností kmenových buněk obnovovat sebe sama 

z nich tyto vlastnosti činí velmi důležitý „stavební materiál“ těla – nadneseně lze říci, že 

jsou pro organismus v podstatě jakousi „univerzální zásobárnou náhradních dílů“.3  

Kmenové buňky lze dělit jednak hierarchicky z hlediska diferenciačního 

potenciálu (tedy z hlediska toho, kolika jiným typům buněk mohou samy dát 

vzniknout), jednak z hlediska jejich původu.  

Z hlediska jejich diferenciačního potenciálu rozlišujeme kmenové buňky:  

1. Totipotentní – tj. ty kmenové buňky, které mají nejširší diferenciační 

potenciál ze všech. Mohou dát vzniknout prakticky jakémukoli jinému typu 

buňky v těle, tedy vytvořit buňky jakékoli tkáně či orgánu. Přitom určujícím 

faktorem je zde prostředí, do nějž je kmenová buňka umístěna – jako příklad 

může sloužit vpravení totipotentní kmenové buňky mezi buňky srdečního 

svalu, kdy výsledkem tohoto postupu je deferenciace této původně 

„neurčené“ buňky v další buňku srdečního svalu atd.4 Jako totipotentní 

kmenová buňka bývá tradičně uváděna zygota5.  

2. Pluripotentní – tedy ty kmenové buňky, které jsou taktéž schopné vytvářet 

jakékoli jiné buňky těla, ovšem s výjimkou buněk totipotentních. Jejich 

diferenciační potenciál je i tak velmi široký. Typické je to, že dávají 
                                                
2 FILIP, Stanislav; MOKRÝ, Jaroslav; HRUŠKA, Ivan. Kmenové buňky : biologie, medicína, filozofie. 1. 
vyd. Praha: Galén, 2006, s. 204.  
3http://www.bunecnaterapie.cz/bunecna-terapie/o-kmenovych-bunkach/co-jsou-kmenove-
bunky/index.html  
4http://www.bunecnaterapie.cz/bunecna-terapie/o-kmenovych-bunkach/zakladni-cleneni-kmenovych-
bunek/  
5 Zygota je buňka, která vznikne po oplození vajíčka spermií. Srov. FILIP, Stanislav; MOKRÝ, Jaroslav; 
HRUŠKA, Ivan. Kmenové buňky : biologie, medicína, filozofie. 1. vyd. Praha: Galén, 2006, s. 209.  
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vzniknout buňkám ze všech tří zárodečných listů – ektodermu, entodermu i 

mezodermu.6 Právě do této skupiny spadají velmi diskutované embryonální 

kmenové buňky.  

3. Multipotentní – kmenové buňky, které mají schopnost se diferencovat 

pouze do takových buněčných typů, které jsou jim příbuzné. Diferenciační 

potenciál je tedy omezený.  

4. Unipotentní – tj. takové kmenové buňky, které mohou dát vzniknout pouze 

jednomu buněčnému typu.7  

Z hlediska jejich původu (zdroje) lze kmenové buňky zjednodušeně dělit na 

kmenové buňky embryonální (embryonic stem cells) (dále také jako „ESC“), dospělé 

kmenové buňky (adult stem cells) (dále také jako „ASC“)  a fetální kmenové buňky 

(např. kmenové buňky získané z pupečníkové krve).8  

Embryonální kmenové buňky (ESC) jsou kmenové buňky velmi specifických 

vlastností nacházející se v embryu. Lze je získat pouze z embryí, která se nacházejí ve 

stadiu blastocysty či moruly, tedy pouze z embryí starých několik dní.9 Pokud jde o 

jejich získávání, probíhá tento proces tak, že je třeba nejprve mikrochirurgicky nebo 

imunochemicky narušit vnitřní buněčnou masu blastocysty a z ní následně embryonální 

kmenové buňky izolovat. V praxi se tento postup provádí nejčastěji na embryu starém 5 

až 8 dní.10  

To, co činí získávání a následné využívání embryonálních kmenových buněk 

kontroverzním, je fakt, že při výše uvedeném postupu dochází k nevyhnutelnému 

zničení embrya, v čemž značné množství lidí spatřuje usmrcení lidské bytosti. Následně 

                                                
6http://www.bunecnaterapie.cz/bunecna-terapie/o-kmenovych-bunkach/zakladni-cleneni-kmenovych-
bunek/  
7 ČEDÍKOVÁ, Miroslava; KRAKOROVÁ, Kristýna; MIKLÍKOVÁ, Michaela. On-line atlas různých 
typů kmenových buněk a vybraných diferenciačních postupů. Ústav histologie a embryologie. Lékařská 
fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze, 2012. s. 12. Dostupný z WWW: 
https://www.lfp.cuni.cz/histologie/education/guides/On-line_atlas_kmenovych_bunek.pdf   
8 DOLEŽAL, Adam; ČERNÝ, David; DOLEŽAL, Tomáš. Kmenové buňky - etické a právní aspekty 
výzkumu. 1 vyd. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013, s. 75.  
9http://www.bunecnaterapie.cz/bunecna-terapie/o-kmenovych-bunkach/zakladni-cleneni-kmenovych-
bunek/  
10 DOLEŽAL, Adam; ČERNÝ, David; DOLEŽAL, Tomáš. Kmenové buňky - etické a právní aspekty 
výzkumu. 1 vyd. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013, s. 9.  
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izolované kmenové buňky jsou dále pěstovány ve speciální kultuře, která zamezuje 

tomu, aby se buňky samy spontánně diferenciovaly.11  

Navzdory této eticky problematické stránce jsou však jak savčí (především 

myší), tak lidské embryonální kmenové buňky v rámci výzkumu využívány. Důvodem 

jsou právě již zmiňované specifické vlastnosti těchto buněk, kterými se výrazně liší od 

jiných druhů kmenových buněk, tj. těch, které lze získat z dospělých tkání a orgánů.12 Z 

hlediska diferenciačního potenciálu jsou totiž embryonální kmenové buňky buňkami 

pluripotentními. Dokážou se tak za určitých podmínek diferencovat do jakéhokoli 

buněčného typu dospělého organismu. Zajímavé je, že jejich plasticita je tak vysoká, že 

je lze dokonce úspěšně aplikovat jinému živočišnému druhu.13, 14 

Adultní kmenové buňky (ASC) jsou kmenové buňky nacházející se v tkáních a 

orgánech, u kterých již došlo k diferenciaci. Jejich úlohou je oprava a případně údržba 

takových tkání a orgánů. Z hlediska diferenciačního potenciálu se jedná o buňky 

multipotentní, tzn. buňky se schopností diferenciace buď do některých nebo do všech 

specializovaných buněčných typů, jež se nacházejí v daném orgánu či tkáni.15  

Podstatné je to, že jejich schopnost diferenciace je v porovnání s ESC omezená, a to 

zjednodušeně řečeno na takové buněčné typy, které jsou izolovaným ASC příbuzné.  

Jako fetální kmenové buňky jsou označovány např. kmenové buňky 

pocházející z pupečníkové krve (Umbilical Cord Stem Cells, dále také jako „UCSC“). 

Z té je možno izolovat větší množství různých druhů kmenových buněk, avšak 

podstatné je to, že v nedávné době byl objeven jeden typ kmenových buněk 

z pupečníkové krve, který vykazuje schopnost diferenciace odpovídající pluripotentním 

                                                
11 DOLEŽAL, Adam; ČERNÝ, David; DOLEŽAL, Tomáš. Kmenové buňky - etické a právní aspekty 
výzkumu. 1 vyd. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013, s. 14.  
12http://www.bunecnaterapie.cz/bunecna-terapie/o-kmenovych-bunkach/zakladni-cleneni-kmenovych-
bunek/ 
13 Ibid.  
14 V praxi bylo tímto způsobem léčeno např. srdeční poškození u ovce za použití ESC pocházejících 
z myších embryí (viz http://www.bunecnaterapie.cz/bunecna-terapie/o-kmenovych-bunkach/zakladni-
cleneni-kmenovych-bunek/).  
15 ČEDÍKOVÁ, Miroslava; KRAKOROVÁ, Kristýna; MIKLÍKOVÁ, Michaela. On-line atlas různých 
typů kmenových buněk a vybraných diferenciačních postupů. Ústav histologie a embryologie. Lékařská 
fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze, 2012. s. 12. Dostupný z WWW: 
https://www.lfp.cuni.cz/histologie/education/guides/On-line_atlas_kmenovych_bunek.pdf   
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buňkám, a tedy i kmenovým buňkám embryonálním.16 Na tomto místě je vhodné 

zdůraznit, že jelikož kmenové buňky získáváné z pupečnikové krve (a obdobně též 

kmenové buňky získávané z placenty po porodu) nevytváří z hlediska jejich odběru 

závažnější etické problémy, právní úprava regulující jejich odběry a další nakládání 

s nimi bývá často totožná s právní úpravou adultních kmenových buněk. Z právního 

hlediska je tak výhodné kmenové buňky pocházející z pupečníkové krve a z placenty 

podřazovat pod skupinu adultních kmenových buněk tak, jak to činí někteří autoři.17 

Toto zjednodušení považuji především pro účely popisu právní regulace za nanejvýš 

vhodné, a proto jej sama v této práci nadále používám. Z tohoto důvodu bych ráda 

upozornila, že tam, kde se v této práci dále hovoří o adultních (tj. dospělých) 

kmenových buňkách, je zároveň pojednáváno i o kmenových buňkách z pupečníkové 

krve a z placenty, pokud není výslovně stanoveno jinak nebo z kontextu nevyplývá 

opak.  

 

1.2 Další relevantní pojmy  
 

Domnívám se, že pro lepší orientaci v materii zpracováváné v následujících 

kapitolách by na tomto místě společně s jinými termíny měla být zastoupena také oblast 

klonování. Klonování, tj. proces vytváření genetické kopie organismu či buněk, je u 

vyšších savců představováno technikami přenosu jádra somatické buňky do oocytu 

(vajíčka) zbaveného buněčného jádra.18   

S ohledem na to, že techniky klonování jsou při výzkumu kmenových buněk 

využívány, považuji za nutné pro účely posouzení související právní úpravy rozlišovat 

mezi dvěma typy klonování, a sice klonováním reprodukčním a terapeutickým. Je 

poměrně časté, že tyto dva typy bývají rozlišovány i právní úpravou.  

                                                
16 ČEDÍKOVÁ, Miroslava; KRAKOROVÁ, Kristýna; MIKLÍKOVÁ, Michaela. On-line atlas různých 
typů kmenových buněk a vybraných diferenciačních postupů. Ústav histologie a embryologie. Lékařská 
fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze, 2012. s. 12. Dostupný z WWW: 
https://www.lfp.cuni.cz/histologie/education/guides/On-line_atlas_kmenovych_bunek.pdf   
17 DOLEŽAL, Adam; ČERNÝ, David; DOLEŽAL, Tomáš. Kmenové buňky - etické a právní aspekty 
výzkumu. 1 vyd. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013, s. 13.  
18 FILIP, Stanislav; MOKRÝ, Jaroslav; HRUŠKA, Ivan. Kmenové buňky : biologie, medicína, filozofie. 1. 
vyd. Praha: Galén, 2006, s. 204 a 207.  
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Výše popsaná metoda přenosu jádra somatické buňky je aplikována jak u 

terapeutického, tak u reprodukčního klonování a z tohoto technologického hlediska 

mezi nimi v jejich počáteční a zároveň nejobtížnější fázi není rozdíl. To, co je činí 

odlišnými, je ve skutečnosti účel, za kterým je tato technika použita. V případě 

reprodukčního klonování je cílem vytvoření embrya, kterému je následně umožněno 

vyvinout se v geneticky shodného jedince. V případě terapeutického klonování je taktéž 

vytvořeno embryo, není mu však umožněno se dál vyvíjet. Je tedy vytvářeno vyloženě 

za účelem jeho využití ve výzkumu – v našem případě takové embryo slouží jako zdroj 

embryonálních kmenových buněk.19  

V návaznosti na klasifikaci kmenových buněk popisovanou v předchozí 

podkapitole je dále vhodné se velice stručně zmínit o alternativních zdrojích 

pluripotentních buněk. Jak jsem již uvedla, získávání embryonálních kmenových buněk 

je z důvodu současného zničení raného embrya velmi problematické, tyto buňky jsou 

však přesto využívány pro své výjimečné vlastnosti. Aby byla minimalizována či zcela 

odbourána tato problematická rovina věci a zároveň i nadále umožněno zkoumat 

v rámci vědecké komunity pluripotentní buňky, byly a nadále jsou hledány alternativní 

zdroje těchto buněk.  

Nebylo by účelné zde popisovat větší množství alternativních zdrojů, které byly 

až do současné doby objeveny. Domnívám se však, že by měl být zmíněn alespoň jeden 

z nich, a sice indukované pluripotentní kmenové buňky (Induced Pluripotent Stem 

Cells, dále jen jako „iPSC“). Objev této metody vědci Johnem Gurdonem a Shinyou 

Yamanakou byl v roce 2012 oceněn udělením Nobelovy ceny za lékařství a fyziologii. 

Velmi zjednodušeně řečeno lze říci, že Gurdon a Yamanaka zjistili a rovněž prokázali, 

že vývoj adultních kmenových buněk a jejich specializace nejsou nevratnými procesy. 

Specializované adultní kmenové buňky (např. kožní nebo nervové), které již mají 

omezenou schopnost diferenciace, mohou být na základě jejich poznatků 

„přeprogramovány“ tak, že se „vrátí zpět“ do stadia, kdy byly pluripotentní.20 Tento 

průlomový postup, jehož podstatou je vpravení speciálního genu do kmenových buněk 

získaných z těla dospělého jedince, nejenže zcela postrádá kontroverzní rozměr 

                                                
19 Ibid., s. 207-208.  
20 DOLEŽAL, Adam; ČERNÝ, David; DOLEŽAL, Tomáš. Kmenové buňky - etické a právní aspekty 
výzkumu. 1 vyd. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013, s. 6.   
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embryonálních kmenových buněk. Z hlediska medicínské aplikace je výhodou také to, 

že by mohly být použity přeprogramované buňky odebrané z těla samotného pacienta, 

čímž by se zabránilo imunologické intoleranci následně vpravených buněk.21 Tato 

metoda bývá často označována jako nejslibnější alternativní metoda získávání 

pluripotentních kmenových buněk.22    

 

1.3 Výzkum kmenových buněk a jeho možné přínosy  
 

Cílem následující podkapitoly je krátce nastínit oblasti, ve kterých v současné 

době probíhá výzkum kmenových buněk, příp. ve kterých jsou již tyto buňky užívány 

pro léčbu onemocnění. Zároveň se níže zmíním o některých praktických problémech 

pojících se s takovou léčbou.  

Co se týče embryonálních kmenových buňek, jejich výzkum je v podstatě stále 

v začátcích a deriváty z nich proto nejsou na člověku pro léčebné účely používány. Má 

se však za to, že jejich potenciál v této oblasti by měl být ohromný. V rámci výzkumu 

prováděného na zvířatech byla za jejich použití úspěšně léčena např. cukrovka, 

Parkinsonova choroba, traumatické poranění míchy, selhání jater nebo srdce.23 Do 

budoucna se hovoří rovněž o možnosti léčby poruch imunitního systému, Alzheimerovy 

choroby či dokonce o pěstování celých orgánů.24  

Adultní kmenové buňky jsou na rozdíl od hESC v současné době využívány i 

pro léčebné účely. Tyto buňky mohou být získány odběrem od dospělých jedinců a 

následně kultivovány in vitro. Jako velmi úspěšnou lze hodnotit léčbu leukémie za 

pomoci transplantace krvetvorné tkáně. Pokud jde o probíhající výzkum na ASC, 

                                                
21http://www.bunecnaterapie.cz/bunecna-terapie/o-kmenovych-bunkach/zakladni-cleneni-kmenovych-
bunek/  
22 viz např. DOLEŽAL, Adam; ČERNÝ, David; DOLEŽAL, Tomáš. Kmenové buňky - etické a právní 
aspekty výzkumu. 1 vyd. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013, s. 19.   
23 FILIP, Stanislav; MOKRÝ, Jaroslav; HRUŠKA, Ivan. Kmenové buňky : biologie, medicína, filozofie. 1. 
vyd. Praha: Galén, 2006, s. 11.  
24 DOLEŽAL, Adam; ČERNÝ, David; DOLEŽAL, Tomáš. Kmenové buňky - etické a právní aspekty 
výzkumu. 1 vyd. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013, s. 14.  
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zaměřuje se tento především na testování jejich léčebného potenciálu v oblastech, jako 

je poranění míchy, náhrad kostí a chrupavek, ale také např. u infarktu myokardu.25  

Velmi zajímavým zdrojem (adultních) kmenových buněk je rovněž pupečníková 

krev (a také placenta). Jak bylo uvedeno výše, některé v ní obsažené typy kmenových 

buněk mají vlastnosti podobné ESC. Na rozdíl od nich je však odběr UCSC z etického 

hlediska v podstatě bezproblémový. K jejich odebírání dochází ihned po odloučení 

pupečníku a placenty v rámci porodu a samotný odběr této krve tak není pro matku ani 

pro novorozence nijak bolestivý. Prostřednictvím UCSC je dnes léčena např. již 

zmíněná leukémie, nadto se potenciál UCSC uplatňuje zejména u pacientů po 

chemoterapiích. Výzkum UCSC se v současné době zaměřuje především na možnosti 

léčby cukrovky, dětské mozkové obrny nebo následků nedostatečného zásobení 

organismu novorozence kyslíkem během porodu.26  

Vedle popisu všech výše uvedených potenciálních možností léčby však považuji 

za nezbytné zdůraznit, že velká část výzkumu a následné humánní terapie je stále teprve 

v počátcích a s transplantací některých typů kmenových buněk jsou spojeny zásadní 

dosud nevyřešené problémy, jako je současný vznik zhoubných nádorů a malformací 

nebo negativní reakce imunitního systému.27 Vzbuzování přemrštěných očekávání 

pacientů ohledně terapie kmenovými buňkami v nejbližší době se tak v praxi často 

pohybuje za hranicemi etické přijatelnosti.  

                                                
25http://www.bunecnaterapie.cz/bunecna-terapie/o-kmenovych-bunkach/zakladni-cleneni-kmenovych-
bunek/ 
26 ČEDÍKOVÁ, Miroslava; KRAKOROVÁ, Kristýna; MIKLÍKOVÁ, Michaela. On-line atlas různých 
typů kmenových buněk a vybraných diferenciačních postupů. Ústav histologie a embryologie. Lékařská 
fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze, 2012. s. 20. Dostupný z WWW: 
https://www.lfp.cuni.cz/histologie/education/guides/On-line_atlas_kmenovych_bunek.pdf 
27 VÁCHA, J. Embrya na náhradní díly. Scripta bioethica. Brno: Kolegium katolických lékařů, 2004, roč. 
4, č. 1. s. 15. Dostupný také z WWW: http://bioetika.cz/clanky/2004-1-Vacha.pdf  
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2. Etický rozměr problematiky výzkumu embryonálních 

kmenových buněk   
 

V následující kapitole bych se ráda zaměřila na některé etické otázky, jež 

vyvstávají v souvislosti s prováděním výzkumu embryonálních kmenových buněk a 

dále v souvislosti s jeho potenciálními výsledky. Cílem této kapitoly je primárně 

poukázat na ty eticky sporné body, které jsou důležité pro pochopení některých aspektů 

právní regulace výzkumu. V návaznosti na to pro lepší orientaci v problematice 

příkladmo poukážu na některé společenské postoje a argumenty, které bývají používány 

k jejich podepření.  

 

2.1 Otázka postavení embrya a jeho ochrany  
 

Jak již bylo několikrát zmíněno výše, představuje výzkum prováděný na 

lidských embryonálních kmenových buňkách značně kontroverzní a spornou oblast. 

Primárním problémem je při tom samozřejmě fakt, že nevyhnutelnou podmínkou 

získání embryonálních kmenových buněk, na kterých je samotný výzkum následně 

prováděn, je destrukce embrya. Toto embryo bývá nejčastěji staré cca 5 až 8 dní.28 

Základní otázkou tedy je, zda se toto zničení embrya rovná usmrcení lidské bytosti. 

Uvedená otázka však nikdy není pokládána sama o sobě, je totiž sama závislá na 

zvoleném postoji k celé řadě jiných, eticky neméně komplikovaných otázek. Je tak 

možné se postupně ptát, zda je lidské embryo zároveň automaticky lidskou bytostí, 

individuem či dokonce osobou. Morální postavení embrya se nepopíratelně promítá do 

postavení právního a od tohoto postavení se následně odvíjí i právní ochrana, která je 

embryu poskytována.  

Problémem tedy zejména je, jakými právy je lidské embryo nadáno s ohledem 

na to, že jeho potenciální právní ochrana by mohla kolidovat s již zmíněnými 

destruktivními zásahy v rámci výzkumu. Klíčovým sporným bodem je v tomto případě 

                                                
28 DOLEŽAL, Adam; ČERNÝ, David; DOLEŽAL, Tomáš. Kmenové buňky - etické a právní aspekty 
výzkumu. 1 vyd. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013, s. 9.  
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poskytnutí práva na život, jehož garance ovšem předpokládá odpověď na otázku, kdy 

lidský život, kterému je právem zajišťována ochrana, začíná. Tyto otázky jsou velice 

citlivé nejen pro zákonodárce, kteří jsou nuceni k této oblasti zaujmout postoj (jakkoli je 

tento postoj ve finále většinou neurčitý), ale také pro soudy, které jsou povolány 

k výkladu norem.  

Nutno říci, že také mezi soudními orgány lze vypozorovat zřetelnou tendenci se 

zodpovězení těchto otázek a vymezení souvisejících legálních pojmů spíše vyhýbat. 

Dobře patrná je tato skutečnost například v judikatuře Evropského soudu pro lidská 

práva, jež je uvedena v 3. kapitole této práce. Například v rozsudku Vo proti Francii 

řešil ESLP otázku, zda má lidské embryo právo na život ve smyslu Úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod29 tím, že namísto práva na život přiznal embryu 

ochranu z titulu příslušnosti k lidskému druhu a z toho pramenícího práva na ochranu 

lidské důstojnosti.30  

Lze říci, že s jistými odchylkami existují v zásadě dva protichůdné pohledy na 

morální a z toho vyvěrající právní status lidského embrya. Prvním z nich je přístup 

absolutní ochrany, druhým přístup odstupňované ochrany nazývaný gradualismus.31  

Koncepce absolutní ochrany považuje lidský život za nedotknutelný od jeho 

počátku, kterým je z tohoto pohledu splynutí vajíčka se spermií. Proto ani není možné 

ho stavět na pomyslnou misku vah a snažit se případné porušení ochrany prenatálního 

života vyvážit jinými cíli nebo hodnotami.32 Typicky lze koncepci absolutní ochrany 

vidět ve spojení s křesťanstvím.33 Právní úprava, která by hodnotově odpovídala této 

koncepci, by tak výzkum hESC musela nutně zakázat.  

                                                
29 č. 209/1992 Sb. m. s.   
30 DOLEŽAL, Tomáš. Výzkum na lidských embryonálních kmenových buňkách a komerční využitelnost 
jeho výstupů – právní, etický a filozofický rozměr problému. In Biomedicínsky výskum: právne, eticky, 
filozoficky : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Košice, 3. máj 2012. 1. vyd. HUMENÍK, Ivan 
(ed.); SZANISZLÓ, Inocent-Mária V. (ed.). Bratislava: Eurokódex, 2012, s. 249. 
31 VÁCHA, J. Embrya na náhradní díly. Scripta bioethica. Brno: Kolegium katolických lékařů, 2004, roč. 
4, č. 1. s. 16. Dostupný také z WWW: http://bioetika.cz/clanky/2004-1-Vacha.pdf  
32 SCHMIDT, Kurt W.; JOTTERAND, Fabrice; FOPPA, Carlo. Neither Convention nor Constitution — 
What the debate on Stem Cell Research Tells Us About the Status of the Common European Ethics. The 
journal of medicine and philosophy: A Forum for Bioethics and Philosophy of Medicine. Lisse, the 
Netherlands: Swets & Zeitlinger Pub., 2004, roč. 29, č. 5, s. 505. Dostupný také z WWW: 
<http://dx.doi.org/10.1080/03605310490518078>  
33 VÁCHA, J. Embrya na náhradní díly. Scripta bioethica. Brno: Kolegium katolických lékařů, 2004, roč. 
4, č. 1. s. 19. Dostupný také z WWW: http://bioetika.cz/clanky/2004-1-Vacha.pdf  
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Gradualistický pohled je založen na premise, že embryo nelze považovat za 

lidskou bytost od jeho vzniku, nýbrž že se v ni v čase postupně vyvíjí a tomu odpovídá i 

postupně se zvyšující stupeň ochrany, která je mu poskytována. Připouští se sice, že 

vývoj lidského plodu je postupný, z praktických důvodů je však nutné jeho vývoj a 

s tím spojené postavení rozdělit na určité stupně. V určitém okamžiku tedy embryo 

samozřejmě dospěje do stádia, kdy již není přípustné na něm provádět výzkum, který je 

z povahy věci destruktivní. I zde je však problematické určit, o jaký okamžik se jedná.  

Někteří zastánci této teorie vidí jako zlomový okamžik nidaci, tj. uhnízdění 

oplodněného vajíčka v děložní sliznici. Určení nidace jako zásadního předělu ve vývoji 

embrya bývá odůvodňováno mimojiné tím, že se jedná o počátek skutečného spojení 

s tělem matky, což je nezbytným předpokladem pro vývoj embrya v životaschopného 

lidského jedince. Tento přístup zastávají nejen někteří filozofové, ale můžeme ho 

vysledovat i v některých náboženstvích, například v islámu.34 

Jiní gradualisté považují za rozhodující to, zda již byly vytvořeny nervové 

struktury, tedy zda je embryo schopné cítit (z etického pohledu však spíše bývá 

zdůrazňována potenciální schopnost embrya psychicky nebo fyzicky trpět).35 V jiných 

případech bývá upozorňováno na to, že do jisté doby během prenatálního vývoje může 

stále dojít k vytvoření jednovaječných dvojčat, tedy dvou různých individuí. I překonání 

tohoto okamžiku je někdy v rámci jistých podob gradualismu bráno za zlomové 

z hlediska právní ochrany. Jak tedy můžeme vidět, i zastánci gradualismu mohou 

zastávat poměrně nesourodé názory.36  

 

 

                                                
34 SCHMIDT, Kurt W.; JOTTERAND, Fabrice; FOPPA, Carlo. Neither Convention nor Constitution — 
What the debate on Stem Cell Research Tells Us About the Status of the Common European Ethics. The 
journal of medicine and philosophy: A Forum for Bioethics and Philosophy of Medicine. Lisse, the 
Netherlands: Swets & Zeitlinger Pub., 2004, roč. 29, č. 5, s. 506. Dostupný také z WWW: 
<http://dx.doi.org/10.1080/03605310490518078> 
35 VÁCHA, J. Embrya na náhradní díly. Scripta bioethica. Brno: Kolegium katolických lékařů, 2004, roč. 
4, č. 1. s. 16. Dostupný také z WWW: http://bioetika.cz/clanky/2004-1-Vacha.pdf  
36 SCHMIDT, Kurt W.; JOTTERAND, Fabrice; FOPPA, Carlo. Neither Convention nor Constitution — 
What the debate on Stem Cell Research Tells Us About the Status of the Common European Ethics. The 
journal of medicine and philosophy: A Forum for Bioethics and Philosophy of Medicine. Lisse, the 
Netherlands: Swets & Zeitlinger Pub., 2004, roč. 29, č. 5, s. 506. Dostupný také z WWW: 
<http://dx.doi.org/10.1080/03605310490518078> 
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2.2 Přípustnost provádění výzkumu  
 

Výše uvedené postoje se tedy následně odráží ve stanoviscích stran morální 

přípustnosti provádění výzkumu hESC, která se nakonec v ideálním případě 

odpovídajícím způsobem promítají do právní roviny. Na tomto místě je vhodné vybrat a 

uvést některé z argumentů stojících proti sobě v otázce přípustnosti výzkumu hESC.  

Pokud je v určitém státě výzkum hESC povolen, jeho provádění bývá mimojiné 

podmíněno sledováním určitého zájmu proporcionálně odpovídajícího zásahům, ke  

kterým dochází při získávání hESC.37 Dle mého názoru jsou pravděpodobně 

nejsilnějším argumentem, který bývá používán k odůvodnění výzkumu hESC, 

potenciální přínosy pro léčbu v současné době nevyléčitelných nemocí. Otázkou pak 

samozřejmě je, jaký je vzájemný poměr dotčených hodnot a která z nich převažuje. 

Odpůrci výzkumu hESC v souvislosti s jeho možným přínosem v medicíně podotýkají, 

že tento výzkum doposud přinesl pouze neuspokojivé výsledky, narozdíl od výzkumu 

dospělých kmenových buněk, který má doložitelné výsledky v humánní léčbě, a že 

prospěch, který má plynout z tohoto typu výzkumu, je pouze hypotetický.38  

Ze strany zastánců výzkumu je poměrně často poukazováno na fakt, že pro účely 

izolace hESC bývají využívána tzv. „nadbytečná embrya“, tj. taková embrya, která byla 

vytvořena in vitro pro účely umělého oplodnění, avšak již nebyla k tomuto účelu 

použita. Ve většině případů tato embrya následně zůstávají hluboce zmražena a jelikož 

jejich použitelnost není časově neomezená, v konečném důsledku jsou i tak zničena.39 

Nabízí se tedy skutečně otázka, zda taková již jednou vytvořená embrya není spíše 

vhodné využít pro účely výzkumu, který by potenciálně mohl přinést pozitivní 

výsledky. Nutno říci, že takovému postupu by z etického hlediska měla být rozhodně 

dána přednost např. v porovnání s variantou vytváření lidských embryí pomocí 

klonování výhradně za účelem jejich použití ve výzkumu.  

                                                
37 ISASI, Rosario M.; KNOPPERS, Bartha M. Beyond the permissibility of embryonic and stem cell 
research: substantive requirements and procedural safeguards. Human Reproduction. Oxford: Oxford 
University Press v zastoupení European Society of Human Reproduction and Embryology, 2006. Volume 
21, No.10, s. 2476.  
38 DOLEŽAL, Adam; ČERNÝ, David; DOLEŽAL, Tomáš. Kmenové buňky - etické a právní aspekty 
výzkumu. 1 vyd. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013, s. 47.  
39 Ibid.  
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Někdy bývá poukazováno na to, že lidské embryo je v okamžiku  narušení 

blastocysty a odběru hESC pouhým „shlukem buněk“, který je viditelný pouze pod 

mikroskopem, a těžko tak lze v této fázi hovořit o lidské bytosti, které musí být 

poskytována právní ochrana.40 Na druhou stranu uvádí v odpovědi odpůrci výzkumu, že 

v případě embrya není možné hovořit o pouhém shluku buněk či kousku tkáně, jelikož 

embryo má v sobě již na počátku „zakódovanou“ prakticky veškerou informaci, jež je 

potřebná k utvoření plodu a dítěte.41  

Na tomto místě si dovolím upozornit na další etický aspekt, jež je spojen 

s výzkumem hESC a potenciálním využíváním jeho výsledků. Mám za to, že bez ohledu 

na osobní smýšlení jednotlivce ohledně morálního a právního postavení embrya by 

z čistě praktického hlediska neměla být opomíjena ta skutečnost, že je na každém 

zákonodárci, jakým způsobem přistoupí k otázce regulace výzkumu hESC, ovšem 

v hypotetické situaci, kdy by skutečně z výzkumu hESC vyplynuly nové terapeutické 

možnosti, těžko by mohl kterýkoli stát zabránit svým občanům v tom, aby nově 

vyvinutou léčbu využívali. V takové situaci by dle mého názoru vznikala celá řada 

dalších problematických otázek týkajících se morální konzistentnosti.  

Zcela samostatnou problematiku tvoří některé otázky stran používání výsledků 

výzkumu prováděného na hESC. Jedná se především o otázku patentovatelnosti těchto 

výsledků, kdy proti sobě stojí na jedné straně zájem soukromých společností, které 

investují nemalé finanční prostředky do provádění výzkumu, na právní ochraně 

vzniklých výskedků, na druhé straně nebezpečí komercionalizace výsledků výzkumu v 

podobě objektivizace, tedy zpředmětnění, lidské bytosti.42 

S ohledem na množství eticky sporných otázek, které jsou s výzkumem hESC 

spojeny a z nichž jsem pro účely této kapitoly vybrala a krátce nastínila pouze někzeré, 

lze dle mého názoru shrnout v tom smyslu, že se jedná o morálně a eticky mimořádně 

složitou oblast. Nejen právo, ale i etika je zde nucena se až následně vypořádat 

s problémy, které před ni staví již probíhající praxe. Domnívám se, že hloubku etické 

                                                
40 VÁCHA, J. Embrya na náhradní díly. Scripta bioethica. Brno: Kolegium katolických lékařů, 2004, roč. 
4, č. 1. s. 16. Dostupný také z WWW: http://bioetika.cz/clanky/2004-1-Vacha.pdf  
41 VÁCHA, J. Embrya na náhradní díly. Scripta bioethica. Brno: Kolegium katolických lékařů, 2004, roč. 
4, č. 1. s. 16-17. Dostupný také z WWW: http://bioetika.cz/clanky/2004-1-Vacha.pdf  
42 DOLEŽAL, Tomáš. Patentovat či nikoliv? Právní a morální dilemata spojená s komerční využitelností 
výstupů výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách. Právní rozhledy. 2012, Roč. 20, č. 18, 
s. 641.  
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problematičnosti velice výstižně popisuje I. Hruška v publikaci Kmenové buňky : 

biologie, medicína, filozofie, když konstatuje: „Biomedicínské experimentální bádání na 

poli kmenových buněk a nově objevené možnosti jejich uplatnění předstihly standardní 

eticko-klinická doporučení. Svým obsahem totiž míří k samotným bio-evolučním 

základům lidské existence.“43  

                                                
43 FILIP, Stanislav; MOKRÝ, Jaroslav; HRUŠKA, Ivan. Kmenové buňky : biologie, medicína, filozofie. 1. 
vyd. Praha: Galén, 2006, s. 186. 
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3. Právní úprava výzkumu kmenových buněk a 

postavení embrya v mezinárodním právu 

 

S přihlédnutím k charakteru problematiky výzkumu kmenových buněk, jak byl 

nastíněn výše ve  2. kapitole této práce, je při zkoumání konkrétní právní regulace této 

oblasti nutné nejprve hledat základy právní úpravy na poli mezinárodního práva. Etická 

citlivost tohoto odvětví společně se značným potenciálem k zásahu do základních 

lidských práv a svobod činí z výzkumu oblast, jejíž regulace by měla přinejmenším 

rámcově probíhat na mezinárodní úrovni.  

Potřeba mezinárodní úpravy v podobě právní regulace, kontroly a v případě 

potřeby též (částečného) zákazu vystupuje do popředí zejména v oblasti výzkumu 

kmenových buněk embryonálních. Na nezbytnost regulace tohoto předmětu na 

mezinárodní úrovni bývá poukazováno v souvislosti s názorem, že pokud vezmeme 

v potaz rozdíly, které v současné době existují mezi jednotlivými státy v přístupu 

k výzkumu a experimentu na lidském embryu, je zřejmé, že bez mezinárodního přístupu 

bude jakákoli snaha o zachování lidské důstojnosti a základních lidských práv 

odsouzena k neúspěchu. Bez ohledu na výše uvedené rovněž platí, že po přijetí 

Všeobecné deklarace o lidském genomu a lidských právech z roku 199744 a na ni 

navazujících instrumentů45 není bioteika nadále považována za záležitost vnitřního 

zájmu států.46  

Na poli mezinárodního práva v současné době neexistuje dokument, který by 

komplexně reguloval výzkum kmenových buněk. Relevantní ustanovení, které se této 

oblasti dotýkají, tak nacházíme rozesety v různých mezinárodních smlouvách, které 

jinak upravují ochranu lidských práv v obecnější rovině. Výjimku z tohoto pravidla 

představuje Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti 

s aplikací biologie a medicíny, jejíž obsah se omezuje na medicínsko-právní sféru. 

                                                
44 Všeobecná deklarace o lidském genomu a lidských právech, přijatá Generální konferencí UNESCO dne 
11. 11. 1997.  
45 zejména pak Všeobecné deklarace o bioetice a lidských právech přijaté Generální konferencí UNESCO 
dne 19. 10. 2005.  
46 GARCÍA SAN JOSÉ, Daniel. International bio law : an international overview of developments in 
human embryo research and experimentation. 1. vyd. Murcia: Ediciones Laborum, 2010, s. 51-53.  



18 
 

Pokud jde o obecněji zaměřené mezinárodní dokumenty, z materiálního hlediska 

se zkoumané oblasti dotýkají především pravidla regulující status a právní ochranu 

embrya (a tedy i vymezení počátku života), ochranu důstojnosti lidské bytosti, 

klonování, ale také právo na ochranu zdraví, vědecký výzkum, zásahy do lidské 

integrity atd.   

Význam mezinárodních smluv, jejichž obsah má dopad na oblast výzkumu a 

nakládání z kmenovými buňkami, je z hlediska adresátů práva v České republice 

důležitý rovněž s ohledem na znění čl. 10 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Ústava ČR“). Po přijetí tzv. 

„euronovely“47 v roce 2001 jsou vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal 

parlament souhlas a jimiž je ČR vázána, součástí právního řádu. Podstatné je 

především aplikační pravidlo obsažené v druhém odstavci daného článku, které 

v případě rozporu znění zákona a takové mezinárodní smlouvy dává přednost 

mezinárodní smlouvě.48  

V první řadě je třeba v rámci pramenů mezinárodního práva uvést Všeobecnou 

deklaraci o lidském genomu a lidských právech, která ve svém čl. 11 v zájmu ochrany 

lidské důstojnosti výslovně zakazuje používání reprodukčního klonování. Podobný 

zákaz lze nalézt také v Deklaraci Spojených národů o lidském klonování z roku 200549, 

její formulace je však natolik vágní, že při interpretaci tohoto zákazu lze dojít k velmi 

odlišným závěrům, pokud jde o postupy, na které zákaz dopadá.50  

V rámci těch lidskoprávních dokumentů, jejichž působnost se neomezuje pouze 

na evropský region, vystupuje v souvislosti s předmětem této práce do popředí např. 

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech ze dne 10. 5. 

1976.51 Je třeba poukázat především na zakotvení práva na dosažení nejvýše dosažitelné 

úrovně fyzického a duševního zdraví a práva užívat plodů vědeckého pokroku (čl. 12 

odst. 1). V souvislosti s tím se smluvní strany paktu zavázaly respektovat svobodu 

                                                
47 Ústavní zákon č. 395/2001 Sb.  
48 PAVLÍČEK, Václav a kol. Ústavní právo a státověda : II. díl, Ústavní právo České republiky, Část 1. 
2. podstatně rozš. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2008, str. 255-257.  
49 Deklarace Spojených národů o lidském klonování, přijatá dne 8. 3. 2005 Valným shromážděním 
Organizace spojených národů.  
50 DOLEŽAL, Adam; ČERNÝ, David; DOLEŽAL, Tomáš. Kmenové buňky - etické a právní aspekty 
výzkumu. 1 vyd. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013, s. 81. 
51 V ČR publikován pod č. 120/1976 Sb.  
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nezbytnou pro vědecký výzkum a tvůrčí činnost (čl. 15). Obě tato práva však s ohledem 

na náklady vznikající při používání nejmodernějších technologií vzbuzují složité otázky 

stran distribuční spravedlnosti.52  

 

3.1 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 
 

Pokud hovoříme o mezinárodním právu (či v tomto případě spíše regionálním 

mezinárodním právu) v souvislosti s regulací oblasti kmenových buněk, je rozhodně 

třeba uvést Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb. m. 

s.), jež byla sjednána dne 4. listopadu 1950 v rámci Rady Evropy a ratifikována Českou 

republikou v roce 1992 (dále také jako „EÚLP“). Společně se svými dodatkovými 

protokoly představuje katalog základních občanských a politických práv, jehož význam 

je dán především existencí zvláštního soudního orgánu určeného k ochraně 

individuálních práv garantovaných EÚLP, tedy Evropského soudu pro lidská práva 

sídlícího ve Štrasburku (dále také jako „ESLP“) – soudního orgánu vytvořeného na 

základě EÚLP a pověřeného její aplikací a interpretací.53 

Tak jako v jiných dokumentech přijatých na nadnárodní úrovni, i v případě 

EÚLP je pro otázky výzkumu na embryonálních kmenových buňkách, potažmo 

právního statusu embrya, klíčový článek garantující právo na život. V EÚLP toto právo 

zakotvuje čl. 2, který stanoví, že právo každého na život je chráněno zákonem a nikdo 

nesmí být úmyslně zbaven života kromě výkonu soudem uloženého trestu následujícího 

po uznání viny za spáchání trestného činu, pro který zákon ukládá tento trest. Druhý 

odstavec téhož článku pak podává taxativní výčet výjimek, tj. stanoví případy, které 

nejsou považovány za zbavení života v rozporu s čl. 2 EÚLP.  

Vzhledem k neurčitosti výše uvedené formulace není ovšem jasné, jaký rozsah 

čl. 2 EÚLP garantující právo na život má. Klíčový význam má pochopitelně 

interpretace pojmů „každý“ (jehož právo na život musí být chráněno) v první větě čl. 2 

                                                
52 SHALEV, Carmel. Human cloning and human rights: a commentary. Health and Human Rights. The 
President and Fellows of Harvard College jménem Harvard School of Public Health/François-Xavier 
Bagnoud Center for Health, 2002, Vol. 6, No. 1, s. 146.  
53 ČAPEK, Jan. Evropská Úmluva o ochraně lidských práv: komentář s judikaturou, I. část - Úmluva. 1. 
vyd. Praha: Linde, 2010, s. 15.   
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a „nikdo“ (nesmí být úmyslně zbaven života) ve větě druhé téhož článku 54. Jde tedy o 

otázku právního výkladu těchto pojmů, ke kterému je prostřednictvím EÚLP povolán 

Evropský soud pro lidská práva.55 Aktuálním postojem ESLP k předmětné oblasti 

právního statusu lidského embrya a výkladu čl. 2 EÚLP, jakož i stručnému vývoji 

judikatury ESLP v této oblasti, se věnuji níže v samostatném oddíle.  

 

3.1.1 Související judikatura Evropského soudu pro lidská práva 

 

V obecné rovině lze judikaturu Evropského soudu pro lidská práva (dále jen 

„ESLP“), včetně jemu předcházející rozhodovací praxe Evropské komise pro lidská 

práva, označit v otázkách spojených s právním statusem plodu (embrya) a z něj 

vyvěrajících práv za velice opatrnou.56 Ačkoli ESLP měl za dobu své existence již 

vícekrát možnost se na základě podaných stížností k této věci vyjádřit (byť často pouze 

nepřímo, jak popisuji dále), jednoznačnou odpověď na otázku, kdy začíná a kdy končí 

lidský život ve světle EÚLP, Evropský soud pro lidská práva v podstatě odmítá 

poskytnout.57  

Co se týče starší rozhodovací praxe ESLP, resp. dříve Komise, vyjadřovaly se 

tyto orgány k postavení lidského plodu pouze nepřímo v rámci posuzování případů 

týkajících se dobrovolného umělého přerušení těhotenství. V několika takových 

případech byly předmětem stížnosti otců, kteří se právními prostředky snažili partnerce 

zabránit v podstoupení interrupce. Přitom ve věci Paton proti Spojenému království58, 

jež představovala první z této skupiny stížností, zvolila Komise přístup, který následně 

                                                
54 KMEC, Jiří; KOSAŘ, David; KRATOCHVÍL, Jan. et al. Evropská úmluva o lidských právech: 
komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 388. 
55 ČAPEK, Jan. Evropská Úmluva o ochraně lidských práv: komentář s judikaturou, I. část - Úmluva. 1. 
vyd. Praha: Linde, 2010, s. 15.   
56 DOLEŽAL, Tomáš. Výzkum na lidských embryonálních kmenových buňkách a komerční využitelnost 
jeho výstupů – právní, etický a filozofický rozměr problému. In Biomedicínsky výskum: právne, eticky, 
filozoficky : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Košice, 3. máj 2012. 1. vyd. HUMENÍK, Ivan 
(ed.); SZANISZLÓ, Inocent-Mária V. (ed.). Bratislava: Eurokódex, 2012, s. 246.  
57 KMEC, Jiří.; KOSAŘ, David; KRATOCHVÍL, Jan. et al. Evropská úmluva o lidských právech: 
komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 389. 
58 Paton proti Spojenému království, rozhodnutí Evropské komise pro lidská práva ze dne 13.5.1980, 
stížnost č. 8416/78, dostupné také z WWW: 
<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-74270> (dále citováno jen jako „Paton proti 
Spojenému království”) 



21 
 

představoval do budoucna poměrně  jednotnou linii argumentace, převzatou později 

rověž Evropským soudem pro lidská práva.59 Komise se v tomto případě v souvislosti 

s možnou aplikací čl. 2 EÚLP vyjádřila v tom smyslu, že tento článek na lidský plod 

nelze vztáhnout, jelikož pojem „každý“ (jehož právo na život je chráněno zákonem...) 

lidské embryo nezahrnuje.60 V tomtéž rozhodnutí se Komise rovněž zabývala otázkou 

počátku „života“ jakožto pojmu obsaženého v témže článku, avšak ani v tomto ohledu 

nedospěla Komise k tomu, že by lidskému plodu právo na život výslovně přiznala.61 

Rozhodnutí ve věci Paton proti Spojenému království bylo včetně argumentačních 

postupů a postojů ke klíčovým právním otázkám dále určující pro celou řadu dalších 

obdobných případů, které následovaly.62, 63  

Pokud ovšem hovoříme o přímém posuzování aplikovatelnosti článku 2 EÚLP 

na lidský plod v rámci rozhodování ve věci samé, měl ESLP zatím pouze několik málo 

příležitostí se k dané otázce vyjádřit. Až do případu Vo proti Francii z roku 2004, o 

kterém se níže zmíním podrobněji, byla takovým případem pouze stížnost ve věci Open 

Door a Dublin Well Woman proti Irsku64, kde stěžovateli byly kliniky se sídlem v Irsku, 

poskytující poradenské služby v oblasti umělého přerušení těhotenství. Soud se však 

v tomto případě omezil na posouzení jiných aspektů věci65 a možnosti specifikovat 

rozsah aplikace čl. 2 nevyužil.66 

                                                
59 PLOMER, Aurora. A Foetal Right to Life - The Case of Vo v France. Human rights law review 
[online]. Roč. 5, č. 2, s. 316. Dostupný také z WWW: 
<http://www.researchgate.net/publication/31034477_A_Foetal_Right_to_Life_The_Case_of_Vo_v_Fran
ce> 
60 Paton proti Spojenému království, bod 9 („Thus both the general usage of term everyone in the 
Convention and the context in which this term is employed in Art. 2 tend to support the view that it does 
not include the unborn.“)  
61 Paton proti Spojenému království, bod 23.  
62 PLOMER, Aurora. A Foetal Right to Life - The Case of Vo v France. Human rights law review 
[online]. Roč. 5, č. 2, s. 316-321. 
63 např. H proti Norsku, rozhodnutí Komise ze dne 19.5.1992, stížnost č. 17004/90; Boso proti Itálii, 
rozhodnutí ESLP ze dne 5.9.2002, stížnost č. 50490/99.  
64 Open Door a Dublin Well Woman proti Irsku, rozsudek pléna Evropského soudu pro lidská práva ze 
dne 29.10.1992, stížnost č. 14234/88, dostupný také z WWW: 
 <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57789>   
65 V projednávaném případě byla stížnost směřována na možný zásah do práva na svobodné přijímání a 
předávání informací garantovaného čl. 10 EÚLP, když irská legislativa zakazovala svobodné šíření 
informací, týkajících se dobrovolného umělého přerušení těhotenství a toto omezení mělo být 
legitimováno zájmem na ochraně morálky.  
66 PLOMER, Aurora. A Foetal Right to Life - The Case of Vo v France. Human rights law review 
[online]. Roč. 5, č. 2, s. 314-315.    
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Zatím nejvýznamnějším rozhodnutím ESLP v této oblasti byl rozsudek Velkého 

senátu z 8. července 2004 ve věci Vo proti Francii.67 Jak uvádí A. Plomer ve svém 

článku A Foetal Right to life? The case of Vo v France, je tento případ předurčen 

k tomu, aby se stal mezníkem v rozhodovací praxi Evropského soudu pro lidská práva, 

vzhledem k tomu, že Soud měl v tomto případě poprvé příležitost zvažovat přímo 

možnou aplikaci článku 2 EÚLP na nenarozený plod („unborn foetus“) za situace, kdy 

ukončení těhotenství nebylo dobrovolné.68 Odlišnost případu Vo proti Francii je tak 

dána zejména jeho skutkovými okolnostmi. Stěžovatelka vietnamského původu paní 

Thi Thanh Van Vo se dne 27. 11. 1991 dostavila do nemocnice ve francouzském Lyonu 

na lékařskou prohlídku, přičemž v té době byla v šestém měsíci těhotenství. Byla však 

pro shodu jmen zaměněna s jinou pacientkou, která se měla v tentýž den podrobit 

zákroku vyjmutí nitroděložního tělíska. Jelikož stěžovatelka dobře neovládala 

francouzský jazyk, vycházel lékař z připravené zdravotní dokumentace a aniž provedl 

bližší vyšetření pacientky, přistoupil k samotnému zákroku vynětí nitroděložního 

tělíska. Při tomto úkonu došlo k poškození amniotického vaku a následnému úniku 

plodové vody. Pacientka byla okamžitě hospitalizována, přesto však muselo být její 

těhotenství z terapeutických důvodů uměle přerušeno.69  

Ve výše jmenovaných případech týkajících se interrupcí se soud prakticky 

omezoval na zodpovězení otázky, zda práva ženy na život, zdraví a na soukromí převáží 

nad zájmy nenarozeného dítěte. Protože v tomto případě však těhotenství nebylo 

přerušeno na žádost matky, ale z důvodu předchozí lékařské nedbalosti, otázka zde 

zněla zcela odlišně, a sice zda stát splnil svoji pozitivní povinnost chránit lidský život 

před zásahy třetích osob (což je v úzkém vztahu s otázkou, kdy lidský život začíná 

z hlediska jeho trestněprávní ochrany).70 Soud se ve svém rozsudku s těmito tématy 

vypořádal prostřednictvím argumentace, kterou již dříve opakovaně použil ve výše 

                                                
67 Vo proti Francii, rozsudek Velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ze dne 8.7.2004, stížnost 
č. 53924/00 dostupný také z WWW: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-
61887>  
68 PLOMER, Aurora. A Foetal Right to Life - The Case of Vo v France. Human rights law review 
[online]. Roč. 5, č. 2, s. 311. Dostupný také z WWW: 
<http://www.researchgate.net/publication/31034477_A_Foetal_Right_to_Life_The_Case_of_Vo_v_Fran
ce>   
69 HUBÁLKOVÁ, E. Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva: rozsudky velkého senátu : 
výběr : Svazek II (2001-2006.) Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 132.  
70Ochrana lidského plodu podle Evropské úmluvy o lidských právech In Jurisprudence : judikatura ve 
světle vědy a praxe. Utrecht : Stichting EMP, 2004, roč. 5, č. 6, s. 12.  
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uvedených rozhodnutích týkajících se dobrovolného přerušení těhotenství, čili bez toho, 

aby výslovně vztáhl plod pod rozsah čl. 2 a posuzoval případ tzv. za situace, že by ust. 

čl. 2 bylo aplikovatelné.71 Soud následně dospěl k závěru, že i za takového předpokladu 

byly požadavky týkající se ochrany života ve sféře veřejného zdravotnictví státem 

dodrženy.72  

S odkazem na to, že posouzení předmětné otázky by i nadále mělo spadat do 

rámce uvážení jednotlivých států73, Soud jednoznačné posouzení práva lidského plodu 

na život v podstatě obešel. Nicméně i tak lidskému embryu přiznal jisté postavení 

vyplývající z jeho příslušnosti k lidskému druhu a ze schopnosti se v lidského jedince 

potenciálně vyvinout. V konečném důsledku tak garantoval lidskému embryu poměrně 

zásadní právní ochranu, a to  prostřednictvím institutu ochrany lidské důstojnosti, kterou 

zaručuje značné množství mezinárodněprávních dokumentů.74 Konkrétně k tomu Soud 

uvedl následující:  

„Soud poznamenává, že na evropské úrovni není otázka povahy a právního 

postavení lidského plodu a/nebo embrya předmětem shody, i když se objevuje jejich 

částečná ochrana vzhledem k pokroku vědy a k budoucím důsledkům výzkumu v oblasti 

genetických manipulací, lékařsky asistované reprodukce  nebo pokusů na embryu. 

V nejlepším případě lze označit jako společný jmenovatel mezi státy příslušnost (plodu) 

k lidskému druhu; je to potencialita této bytosti a její schopnost stát se osobou, která je 

ostatně chráněna občanským právem v mnoha státech, jako např. ve Francii, pokud jde 

o dědění a darování, ale také ve Spojeném království, a která má být chráněna ve jménu 

lidské důstojnosti, aniž by z něj přeci jen činila ‘osobu‘, která má ‘právo na život‘ ve 

smyslu čl. 2.”75  

Co se tedy týče judikatury Evropského soudu pro lidská práva, lze s odkazem na 

výše popsaná rozhodnutí učinit shrnutí v tom smyslu, že ESLP postupuje co do 
                                                
71 PLOMER, Aurora. A Foetal Right to Life - The Case of Vo v France. Human rights law review 
[online]. Roč. 5, č. 2, s. 323. 
72 Vo proti Francii, bod č. 85.  
73 Ibid, bod č. 82.  
74 DOLEŽAL, Tomáš. Výzkum na lidských embryonálních kmenových buňkách a komerční využitelnost 
jeho výstupů – právní, etický a filozofický rozměr problému. In Biomedicínsky výskum: právne, eticky, 
filozoficky : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Košice, 3. máj 2012. 1. vyd. HUMENÍK, Ivan 
(ed.); SZANISZLÓ, Inocent-Mária V. (ed.). Bratislava: Eurokódex, 2012, s. 249. 
75 Vo proti Francii, bod č. 84. Překlad převzat z: Ochrana lidského plodu podle Evropské úmluvy o 
lidských právech In Jurisprudence : judikatura ve světle vědy a praxe. Utrecht : Stichting EMP, 2004, 
roč. 5, č. 6, s. 15.  
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vymezení právního postavení lidského embrya skutečně s maximální opatrností. Jeho 

postup je však do značné míry pochopitelný s ohledem na ještě stále existující rozpory 

týkající se posuzování předmětné oblasti jednotlivými signatářskými státy Evropské 

úmluvy o lidských právech. Ačkoli soud lidskému plodu stále výslovně nepřiznává 

právo na ochranu života ve smyslu čl. 2 EÚLP, jeho ochranu přesto do určité míry 

zajistil prostřednictvím institutu ochrany lidské důstojnosti. Velice pregnantně zmíněné 

postupy Soudu popsal Š. Hůlka ve svém komentáři k rozsudku Velkého senátu ESLP ve 

věci Vo proti Francii, když vyvodil pro předmětnou oblast obecný přístup Soudu, a to 

“nenastolovat téma ochrany prenatálních forem života, není-li to nezbytně nutné, či 

uspokojit požadavky stěžovatelů jinými méně konfliktními ustanoveními Úmluvy”.76  

 

3.2 Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti 
v souvislosti s aplikací biologie a medicíny 
 

Druhou multilaterální mezinárodní smlouvou, která vznikla na půdě Rady 

Evropy a jejímž ustanovením se tato práce bude blíže věnovat, je Úmluva na ochranu 

lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: 

úmluva o lidských právech a biomedicíně (dále také jako „Úmluva o biomedicíně“ nebo 

„ÚLPB“). Tato úmluva byla vypracována v rámci činnosti Řídícího výboru pro bioetiku 

(Le Comité Directeur sur la Bioéthique) – speciální mezivládní organizace zřízené při 

Radě Evropy a sídlící ve Štrasburku, a následně signatářskými státy přijata dne 4. 4. 

1997 v Oviedu. V současné době samotnou Úmluvu o biomedicíně ratifikovalo celkem 

29 států, mezi nimi i Česká republika, na jejímž území tato úmluva vstoupila v platnost 

dne 1. 10. 2001 a byla vyhlášena pod č. 96/2001 Sb.m.s.  

Úmluva o biomedicíně navazuje co do hodnotových východisek, jak je ostatně 

uváděno již v její preambuli, na tradiční katalogy lidských práv, jako jsou např. 

Všeobecná deklarace lidských práv, Evropská sociální charta, Mezinárodní pakt o 

občanských a politických právech a další. Podstatně užší je však vztah mezi Úmluvou o 

biomedicíně a dříve přijatou EÚLP, jelikož v obou případech se jedná o dokumenty 

                                                
76 Ochrana lidského plodu podle Evropské úmluvy o lidských právech In Jurisprudence : judikatura ve 
světle vědy a praxe. Utrecht : Stichting EMP, 2004, roč. 5, č. 6, s. 19. 
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přijaté v rámci organizace Rady Evropy, z čehož se pochopitelně odvíjí i možné 

mechanismy vynucování zásad garantovaných touto úmluvou. Poměr mezi těmito 

dvěma instrumenty pak vyplývá z věcného rozsahu úpravy Úmluvy o biomedicíně. 

Jelikož obě úmluvy pojí základní přístup, jedná se ve vztahu k EÚLP de facto o detailní 

rozpracování a specifikaci některých ustanovení v ní obsažených, tedy těch, která jsou 

relevantní pro oblast biologie a medicíny.77   

Primárním cílem ÚLPB je vytvoření jakéhosi společného rámce pro ochranu 

lidských práv a důstojnosti lidské bytosti, pokud jde o aplikaci biologie a medicíny, 

přičemž text samotné úmluvy pokrývá pouze ty nejdůležitější ze zásad rozhodných pro 

zmíněnou oblast.78 Její úlohou je tak tuto oblast harmonizovat, tj. stanovit na 

nadnárodní úrovni určitý minimální standard pro ochranu lidských práv a důstojnosti 

lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny, který musí signatářské státy 

zaručovat. V návaznosti na takto vytyčený cíl je smluvním stranám pochopitelně 

umožněno poskytovat v dané oblasti širší ochranu (čl. 27 ÚLPB), přesto některé členské 

státy Rady Evropy, pro které je charakteristická vysoká úroveň ochrany práv pacienta, 

ÚLPB pro její rámcový charakter do dnešního dne nesignovaly (např. Německo).79 

Podrobněji se jednotlivým zásadám a dalším standardům mají věnovat dodatkové 

protokoly přijímané dle čl. 31 ÚLPB.80 Zcela zásadním pro provádění výzkumu na 

kmenových buňkách je pak Dodatkový protokol k Úmluvě na ochranu lidských práv a 

důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny o zákazu 

klonování lidských bytostí, jemuž se podrobněji věnuji níže.81  

Pokud jde o konkrétní ustanovení mající relevanci pro oblast zpracovávanou 

touto prací, klíčovými jsou čl. 1 (účel a předmět úmluvy), čl. 2 (nadřazenost lidské 

bytosti), čl. 4 (profesní standardy), čl. 5 (souhlas se zákrokem) , čl. 15 (vědecký výzkum 

obecně) a čl. 18 (výzkum na embryích in vitro) a konečně čl. 21 (zákaz finančního 

                                                
77 Bod č. 9 vysvětlující zprávy k Úmluvě Rady Evropy č. 164 na ochranu lidských práv a důstojnosti 
lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny, schválené výborem ministrů dne 17. 12. 1996 
(dále citováno jako „Vysvětlující zpráva“). Dostupná z WWW: 
<http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/164.htm>  
78 Ibid., bod č. 7.  
79 PETERKOVÁ, Helena. Úmluva o lidských právech a biomedicíně – východisko pro národní úpravu 
práv pacienta? In FAIX, Martin et al. Mezinárodněprávní aspekty ochrany lidských práv. Praha: 
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013, s. 63.  
80 Bod č. 7 Vysvětlující zprávy.  
81 V ČR publikován pod č. 97/2001 Sb. m. s.  
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prospěchu) a čl. 22 (nakládání s odebranou částí lidského těla). Na oblast se tak vztahují 

ustanovení z obou částí Úmluvy o biomedicíně, jak je vymezují někteří autoři, tedy jak 

ustanovení první, obecné části, která stanoví obecně platná základní pravidla 

(Preambule a čl. 1-10), tak ustanovení druhé, zvláštní části (čl. 11 a násl.), která 

obsahuje úpravu nejnovějšího vědeckého výzkumu a používání některých eticky 

složitějších metod. Tato specifická ustanovení jsou pak v souladu s cílem, který si klade 

úmluva, rozvíjena v rámci postupně přijímaných dodatkových protokolů.82 

V následujícím textu se budu jmenovaným článkům věnovat blíže v pořadí, v jakém je 

uvádí ÚLPB, přičemž pro přehlednost je následující text rozdělen do tří oddílů – 

Obecná část, Zvláštní část a Dodatkový protokol o zákazu klonování.  

 

3.2.1. Obecná část Úmluvy o biomedicíně   

 

ÚLPB vymezuje svůj účel a předmět v čl. 1, když stanoví závazek smluvních 

stran chránit důstojnost  a svébytnost všech lidských bytostí a každému bez diskrimace 

zaručit úctu k integritě jeho bytosti a ostatní práva a základní svobody při aplikace 

biologie a medicíny. Následně zavazuje smluvní strany k přijetí opatření nezbytných 

pro zajištění účinnosti ustanovení této úmluvy do svého právního řádu. V souvislosti 

s tímto článkem je třeba poukázat na specifický přístup ÚLPB k vymezení subjektů, 

kterým jsou garantována práva zakotvená jejím prostřednictvím. Úmluva o biomedicíně 

totiž záměrně rozlišuje mezi termíny „každý“ (ve smyslu každý člověk či každá osoba – 

ve francouzském znění „toute personne“) a „lidská bytost“. Toto rozlišení je v rámci 

vysvětlující zprávy k Úmluvě o biomedicíně (dále jen „Vysvětlující zpráva“) v podstatě 

zdůvodněno výslovným konstatováním všeobecného uznání potřeby respektovat lidskou 

důstojnost a identitu lidské bytosti, jakmile lidský život započal, a to jako obecně 

přijímaný princip. Cílem tohoto rozlišování mezi termíny „každý člověk“ a „lidská 

bytost“ je tak zdůraznit potřebu chránit důstojnost a identitu každé lidské bytosti.83  

                                                
82 CÍSAŘOVÁ, Dagmar; SOVOVÁ, Olga. Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti 
v souvislosti s aplikací biologie a medicíny a její aplikace v České republice. In: GERLOCH, Aleš; 
ŠTURMA, Pavel a kol. Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století v 
českém, evropském a mezinárodním kontextu. Praha: Auditorium, 2011, s. 365 – 366. 
83 Bod č. 19 Vysvětlující zprávy.   
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Mám za to, že tato diferenciace do určité míry ukazuje na snahu ÚLPB o alespoň 

částečné vypořádání se s tradičním problémem mezinárodních katalogů lidských práv, 

které k vymezení postavení lidského embrya a s tím spojeným právům přistupují 

poněkud rezervovaně. Na druhou stranu, ačkoli se řešení této otázky v předmětné 

oblasti, tj. na poli biologie a medicíny, zdá být obzvláště vhodné, vyvarovali se autoři 

ÚLPB bližší specifikace. Vysvětlující zpráva k ÚLPB tento postup, kdy definice výše 

uvedených pojmů byla ponechána na uvážení národního zákonodárství jednotlivých 

signatářů, odůvodňuje neexistencí jednomyslné shody ohledně přesného vymezení 

pojmů mezi členskými státy organizace Rady Evropy.84 I přes tento nedostatek však 

podle některých autorů Úmluva o biomedicíně představuje v této oblasti jistý posun. 

Tak např. Hůlka ve svém příspěvku nazvaném Právo na život v mezinárodním a 

evropském právu uvádí, že oproti Evropské úmluvě o lidských právech, která 

ponechává postavení lidského embrya nedořešeno, když je mu zde ochrana poskytována 

pouze nepřímo prostřednictvím zvláštních ustanovení zakazujících určité způsoby 

nakládání s ním, resp. prostřednictvím ustanovení o důstojnosti lidské bytosti, je ÚLPB 

v tomto ohledu přímější a obsahuje požadavky na ochranu embrya jako takového. 

Vzápětí však dodává, že tato úprava vyjádřená v ÚLPB je do takové míry specifická, že 

je třeba hovořit o právním postavení embrya sui generis.85 Naproti tomu se v těchto 

intencích vyjadřují někteří autoři veskrze kriticky86 a poukazují na to, že v rámci 

Úmluvy o biomedicíně nedošlo k formulacím konkrétních postojů ohledně otázek, které 

jsou eticky nejproblematičtější, v důsledku čehož standard určující postavení lidského 

plodu i nadále chybí.87  

Čl. 2 Úmluvy o biomedicíně pak tematicky navazuje na čl. 1, když v obecné 

rovině zakotvuje princip nadřazenosti lidské bytosti. Konkrétně staví zájmy a blaho 

lidské bytosti nad zájmy společnosti a vědy. Jedná se o jeden z klíčových článků, 

                                                
84 Ibid., bod č. 18. 
85 HŮLKA, Štěpán. Právo na život v mezinárodním a evropském právu. Právník. 2004, s. 1083. 
86 Úmluvě o biomedicíně je vyčítáno zejm. příliš časté vyhýbání se jednoznačným a jasným formulacím a 
přenechávání skutečné úpravy signatářským státům. Srov. např. SCHMIDT, Kurt W.; JOTTERAND, 
Fabrice; FOPPA, Carlo. Neither Convention nor Constitution — What the debate on Stem Cell Research 
Tells Us About the Status of the Common European Ethics. The journal of medicine and philosophy: A 
Forum for Bioethics and Philosophy of Medicine. Lisse, the Netherlands: Swets & Zeitlinger Pub., 2004, 
roč. 29, č. 5, s. 502. ISSN 1744-5019. Dostupný také z WWW: 
<http://dx.doi.org/10.1080/03605310490518078>  
87 KŘEPELKA, Filip. Evropský standard lidských práv a zdravotnictví.Zdravotnictví a právo : právní a 
daňový průvodce pro zdravotnictví, Praha: Orac, 2002, Roč. 6, č. 7-8, s. 4. 
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odrážející některá z hodnotových východisek ÚLPB, tedy v tomto případě primární 

zájem na ochraně jednotlivce jako lidské bytosti před jakýmkoli ohrožením vzniklým 

v důsledku nepatřičného využívání vědeckého pokroku. Tento princip se pak dále 

projevuje v dalších článcích ÚLPB, tedy zejména v těch nacházejících se ve zvláštní 

části ÚLPB a majících pro výzkum kmenových buněk zásadní význam. Vysvětlující 

zpráva v čl. 21 výslovně uvádí, že jednou z důležitých oblastí, ve kterých je tento 

princip aplikován, je právě vědecký výzkum, upravený v kapitole V. Úmluvy o 

biomedicíně. Předmětná skupina článků tedy znázorňuje jasný záměr autorů ÚLPB 

garantovat jedinci výsadní postavení: chrání proti nezákonným zásahům do lidského 

těla, zakazuje využívání lidského těla nebo jeho části k získání finančního prospěchu 

atd.88  

V návaznosti na výše uvedené je rovněž třeba uvést, že čl. 2. Úmluvy o 

biomedicíně bývá pro svůj význam označován za základní interpretační pravidlo ÚLPB, 

které je nutno zohlednit při interpretaci jakéhokoli jiného článku. To se samozřejmě 

projevuje zejména v situacích, kdy dochází ke kolizi zájmu lidské bytosti jako individua 

s potřebami vědy, výzkumu či společnosti. Na druhou stranu je však třeba přihlédnout i 

k tomu, že používání tohoto pravidla není neomezené a nelze jej aplikovat svévolně a 

zjevně na úkor ostatních členů lidské společnosti.89  

První kapitolu Úmluvy o biomedicíně uzavírá čl. 4, pojednávající o institutu 

profesních standardů (jinými slovy garantující v rámci působnosti ÚLPB postup „lege 

artis“). Aplikovatelnost tohoto článku na postupy při výzkumu kmenových buněk 

vyplývá přímo z jeho znění. Jedná se o striktní požadavek souladu jakéhokoli zákroku 

v oblasti péče o zdraví, včetně vědeckého výzkumu, s příslušnými profesními 

standardy. Zákrokem v rámci Úmluvy o biomedicíně rozumíme zákrok v širším slova 

smyslu, tedy všechny medicínské výkony, zejména zákroky prováděné za účelem 

preventivní lékařské péče, diagnostiky, léčby, rehabilitace či zákroky prováděné 

v souvislosti s výzkumem.90 Profesní standardy v tomto smyslu mohou mít různou 

podobu – tj. mohou být zpracovány legislativou či např. obsaženy v profesních či 

                                                
88 Bod č. 14. Vysvětlující zprávy.  
89 MACH, Jan a kol. Zdravotnictví a právo: komentované předpisy. 2. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2005, 
s. 10.  
90 Bod č. 29 Vysvětlující zprávy.  
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etických kodexech. Konkrétní obsah těchto standardů se pak do určité míry liší 

v závislosti na konkrétním státě.91  

Kapitola II. Úmluvy o biomedicíně je věnovaná informovanému souhlasu, tedy 

institutu zdravotnického práva, který je, pokud jde o výzkum kmenových buněk, jedním 

ze základních předpokladů pro provádění procesů odebírání, zpracování a jakéhokoli 

jiného nakládání s kmenovými buňkami, a to jak s adultními, tak s embryonálními 

kmenovými buňkami, jakož i s kmenovými buňkami získanými z pupečníkové krve.92 

Čl. 5 obsahuje obecné pravidlo, na které následně navazují další články pokrývající 

speciální případy (např. ochrana osob neschopných dát souhlas, osob s duševní 

poruchou, atd.). Obecné pravidlo stanoví, že jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je 

možno provést právě pouze za podmínky poskytnutého svobodného a informovaného 

souhlasu dotčenou osobou. Co se týče pojmu „zákrok“, odkazuje Vysvětlující zpráva 

opět k vymezení, které poskytuje v souvislosti s výkladem k čl. 4 (profesní standardy). 

Jedná se tedy opět o široké pojetí zákroku v oblasti péče o zdraví, o kterém se blíže 

zmiňuji v přechozím odstavci. Svoboda každé osoby rozhodovat o tom, zda u ní bude 

proveden konkrétní zákrok, patří mezi principy, jež jsou v mezinárodním právu 

všeobecně uznávané, což samozřejmě souvisí s tendencí odklonu vztahu mezi 

pacientem a lékařem, resp. zdravotnickým pracovníkem, od dříve zažitého 

paternalismu.93 Jak je stanoveno dále, pro to, aby byl souhlas skutečně „informovaný“, 

musí být dotčené osobě předem řádně poskytnuty jednak informace o účelu a povaze 

zamýšleného zákroku, ale rovněž o jeho důsledcích a rizicích.94 Pokud by poučení 

dotčené osoby nebylo dostatečné, může způsobit nepoužitelnost souhlasu uděleného na 

jeho základě. V případech, kdy nebude dotčené osobě sdělena informace zásadního 

charakteru, nejedná se o řádný souhlas s provedením zákroku a pokud by tento byl 

proveden, může se jednat o protiprávní zásah do tělesné integrity dotčené osoby. 95  

Co se týče charakteru informací, které je třeba v rámci poučení poskytnout, musí 

být informace objektivní, poskytnuté zodpovědným a profesionálním zdravotnickým 

                                                
91 Ibid., bod č. 31.  
92 DOLEŽAL, Adam; ČERNÝ, David; DOLEŽAL, Tomáš. Kmenové buňky - etické a právní aspekty 
výzkumu. 1 vyd. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013, s. 91.  
93 Bod č. 34 Vysvětlující zprávy.  
94 Čl. 5 odst. 2 Úmluvy o biomedicíně.  
95 ŠUSTEK, Petr; HOLČAPEK, Tomáš. Informovaný souhlas: teorie a praxe informovaného souhlasu ve 
zdravotnictví. 1. vyd. Praha: ASPI, 2007, s. 48.  
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pracovníkem bez jakéhokoli nátlaku (ze strany kohokoli), musí být jasné a srozumitelné 

(s přihlédnutím ke konkrétní osobě, jež je poučována) a pokud tato osoba požádá o 

doplňující informace, je třeba, aby byly i tyto řádně poskytnuty. Jedině takovéto 

poučení pak může vyústit  ve skutečně poučený informovaný souhlas se zákrokem ve 

smyslu ÚLPB. Účelem těchto požadavků je tedy postavit dotčenou osobu do pozice, ve 

které bude schopná zvážit nutnost a užitečnost plánovaného zákroku, jeho metod a 

konečného cíle a porovnat je s riziky, nepohodlím či případnou bolestí způsobenými 

takovým zákrokem.96 Dle čl. 5 odst. 3 ÚLPB má dotčená osoba právo kdykoli svobodně 

svůj souhlas odvolat.  

Vysvětlující zpráva k čl. 5 dále pod bodem č. 37 uvádí, že existují různé podoby 

informovaného souhlasu. Kromě rozlišování ústní a písemné formy u výslovného 

souhlasu pracuje i se souhlasem předpokládaným. Požadavky na formu souhlasu pak 

často závisí na povaze prováděného zákroku. Je však výslovně uvedeno, že výslovného 

souhlasu může být zapotřebí např. při výkonech invazivního charakteru. Nutným 

předpokladem je pak výslovný souhlas při účasti na medicínském výzkumu nebo jako 

předpoklad pro odebrání části těla člověka za účelem transplantace. V těchto intencích 

lze snad pouze dodat, že ačkoli získávání lidských kmenových buněk není v rámci 

Vysvětlující zprávy příkladmo uvedeno, je pro svou povahu zcela jistě jedním 

z případů, kdy je třeba na výslovném souhlasu striktně trvat. Těžko si lze představit 

situaci, kdy je souhlas s odebíráním lidských kmenových buněk jakéhokoli charakteru 

presumován.  

 

3.2.2. Zvláštní část Úmluvy o biomedicíně  

 

Jak již bylo zmíněno výše, Úmluva o biomedicíně bývá tematicky dělena na dvě 

části, přičemž 2. část, označovaná jako část zvláštní, stanoví speciální pravidla, často s 

přísnější regulací. Tento charakter některých ustanovení 2. části je odůvodněn 

především etickou citlivostí předmětných medicínských metod. Jedná se o celkem 4 

kapitoly (kapitola IV – VII) společně s dodatkovými protokoly sjednanými v souladu 

                                                
96 Body č. 35 a 36 Vysvětlující zprávy. 
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s čl. 31 ÚLPB. 97 Pro téma této práce je zásadní kapitola V. pojednávající o vědeckém 

výzkumu a dále Dodatkový protokol o zákazu klonování ze dne 12. 1. 1998.  

Kapitola V. – Vědecký výzkum - je jednou z částí Úmluvy o biomedicíně, ve 

kterých se projevují další úrovně zájmů chráněných prostřednictvím jejích ustanovení, 

tedy hodnoty odlišné od zájmu jednotlivce jako individua. Ačkoli čl. 2 ÚLPB stanoví 

nadřazenost zájmů a blaha lidské bytosti nad zájmy společnosti a vědy a Vysvětlující 

zpráva toto ustanovení označuje za primární a základní interpretační pravidlo celého 

textu98, je ÚLPB ve skutečnosti vystavěna na několika „vrstvách“ chráněných zájmů, 

které se uplatňují v oblasti medicínských zákroků. Konkrétně jimi jsou (i) již 

zmiňovaný zájem jednotlivce, (ii) zájem společnosti, potažmo vědy a (iii) zájem lidstva 

jako celku. ÚLPB tedy ve skutečnosti spočívá na třech úrovních chráněných hodnot, 

označovaných jako „vrstvy“ („levels“), které můžeme najít v komentářích k jednotlivým 

článkům.99 Š. Hůlka k tomu uvádí: „Zájem jednotlivce je chráněn v těch ustanoveních, 

kde jsou formulována jeho práva. Zájem společnosti, popř. též vědy, vystupuje do 

popředí jako legitimizační faktor při zásazích do práv jednotlivce, zájem lidstva jako 

celku pak může sledovat dvojí cíl, jednak může legitimizovat zásahy do práv jednotlivce, 

jednak může fungovat jako mez pro tyto zásahy.“100  

Typickým příkladem kolize zájmu jednotlivce a celospolečenského zájmu 

v ÚLPB je tak právě kapitola V. pojednávající o vědeckém výzkumu. Strukturálně se 

dělí na čl. 15 (obecné pravidlo), čl. 16 (ochrana osob zapojených do vědeckého 

výzkumu), čl. 17 (ochrana osob neschopných dát souhlas k výzkumu) a čl. 18 (výzkum 

na embryích in vitro), který má pro oblast kmenových buněk mimořádnou důležitost.  

Obecné pravidlo obsažené v čl. 15 ÚLPB zní: „Vědecký výzkum v oblasti 

biologie a medicíny bude prováděn svobodně při respektování ustanovení této Úmluvy a 

v souladu s dalšími právními předpisy, které slouží ochraně lidské bytosti.“ Jedná se 

tedy o generální ustanovení zaručující svobodu vědeckého výzkumu a zároveň určující 

mantinely pro výkon této svobody. Jak uvádí Vysvětlující zpráva, je svoboda vědeckého 

výzkumu v oblasti biologie a medicíny ospravedlněna jednak právem lidstva na 

                                                
97 CÍSAŘOVÁ, Dagmar; SOVOVÁ, Olga a kol. Trestní právo a zdravotnictví. 2. vyd. Praha: Orac, 2004, 
s. 32.  
98 Body č 22 a 23 Vysvětlující zprávy.  
99 Bod č. 14 Vysvětlující zprávy.  
100 HŮLKA, Štěpán. Právo na život v mezinárodním a evropském právu. Právník. 2004, s. 1080.   
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poznání, jednak značným pokrokem, který mohou výsledky takového výzkumu přinést 

co do zdraví pacientů.101 V případě čl. 15 se tedy manifestuje určitá pluralita zájmů, 

které jsou jedním ustanovením chráněny a s jejichž kolizí se autoři museli vypořádat. 

Mám za to, že v souladu s tím, co již bylo uvedeno výše, lze usuzovat na zájem 

společnosti jako takové na co nejefektivnějším provádění medicínského výzkumu, který 

umožní dosáhnout co nejvyššího stupně medicínského pokroku, ze kterého bude mít 

následně prospěch společnost jako celek (potažmo i věda), ovšem v konečném důsledku 

rovněž jednotlivec. Tato vrstva chráněných zájmů však logicky naráží na právo 

jednotlivce na ochranu proti nepřijatelným zásahům do jeho integrity a do jiných 

individuálních práv, která je nutno respektovat, a tedy zaručit jejich ochranu 

odpovídajícími limity a podmínkami. V této souvislosti Vysvětlující zpráva uvádí jako 

limity svobody lékařského bádání základní práva jednotlivců, ať už vyjádřená přímo 

v ustanoveních Úmluvy o biomedicíně či v jiných právních předpisech týkajících se 

ochrany osobnosti. Svobodu vědeckého výzkumu garantovanou článkem 15 tedy nelze 

pojímat jako svobodu absolutní. I v kontextu tohoto článku je tak nutno zohledňovat 

účel ÚLPB vymezený v čl. 1, totiž chránit důstojnost a svébytnost všech lidských bytostí 

a každému bez diskriminace zaručit úctu k integritě jeho bytosti a ostatní práva a 

základní svobody při aplikaci biologie a medicíny.102 V neposlední řadě je na tomto 

místě rovněž třeba opět poukázat na čl. 2 ÚLPB, který jasně stanoví přednost zájmů 

lidské bytosti nad zájmy společnosti a vědy, a který je, jak již bylo uvedeno výše, 

považován za základní interpretační pravidlo ÚLPB, a z tohoto titulu je tak třeba ho při 

kolizích chráněných hodnot vždy zohlednit.103  

Co se týče oblasti výzkumu kmenových buněk, resp. v tomto případě výzkumu 

embryonálních kmenových buněk, nejvýznamnějším ustanovením kapitoly V. Úmluvy 

o biomedicíně je bezpochyby čl. 18 týkající se výzkumu na embryích in vitro. Článek 

jako takový sestává ze dvou odstavců a jeho znění je následující: „Pokud zákon 

umožňuje provádět výzkum na embryích in vitro, musí být zákonem zajištěna 

odpovídající ochrana embrya. Vytváření embryí pro výzkumné účely je zakázáno.“ 

Prostřednictvím tohoto článku je tak zdůrazněna nutnost ochrany embrya, jež je 

                                                
101 Bod č. 95 Vysvětlující zprávy. 
102 Ibid. č. 96.  
103 MACH, Jan a kol. Zdravotnictví a právo: komentované předpisy. 2. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2005, 
s. 10.  
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předmětem výzkumu. Co do přípustnosti samotného výzkumu na embryích in vitro je 

čl. 18 naprosto neutrální, nestanoví ani jeho zákaz, ani explicitně negarantuje možnost 

jeho provádění. Pokud však vnitrostátní právo tento výzkum dovoluje, je vyžadováno 

zajištění odpovídající ochrany embrya.104  

Uvedené formulace jsou však natolik široké, že vyvstává otázka, jaká míra 

ochrany je ve smyslu tohoto článku ÚLPB odpovídající. R. Andorno v této souvislosti 

poznamenává: „Je třeba si povšimnout, že  Úmluva o biomedicíně nezaujímá 

v komplikované debatě ohledně postavení lidského embrya v etické a právní rovině 

žádné stanovisko. Z tohoto důvodu také ponechává vymezení pojmů jako „osoba“ 

jednotlivým signatářským státům v souladu s jejich národní úpravou. To rovněž 

vysvětluje odporující si znění prvního odstavce čl. 18, který stanoví, že pokud zákon 

umožňuje provádět výzkum na embryích in vitro, musí být zákonem zajištěna 

odpovídající ochrana embrya. Je ovšem těžké si představit, jak by tato „odpovídající 

ochrana“ embryí mohla být slučitelná s jejich využíváním jakožto výzkumného 

materiálu.“105 (překlad autorky textu)  

Zmíněný odstavec 2. téhož článku pak kategoricky zakazuje vytváření embryí 

pro výzkumné účely. Pokud jde o metody takového vytváření embryí, na které se zákaz 

vztahuje, nejsou mezi nimi z hlediska tohoto ustanovení činěny žádné rozdíly. Jde tedy 

o jednoznačný zákaz jak klonování, tak oplodnění in vitro, pakliže cílem tohoto postupu 

je získat embryo pro účely výzkumu.106  

Poslední oblastí, o níž je třeba se zmínit, pokud jde o samotnou Úmluvu o 

biomedicíně, je kapitola VII., jejímž předmětem je regulace nakládání s částmi lidského 

těla. Tato ustanovení mají význam prakticky pro všechny kategorie výzkumu na 

kmenových buňkách. Uplatní se jak v případě adultních kmenových buněk, kde se bude 

jednat zejména o odběr a nakládání s buňkami kostní dřeně a s periferní krví107, tak s  

krví pupečníkovou. Co se týče embryonálních kmenových buněk a jejich výzkumu, 
                                                
104 Body č. 115 a 116 Vysvětlující zprávy.  
105 ANDORNO, Roberto. The Oviedo Convention: A European Legal Framework at the Intersection of 
Human Rights and Health Law. Journal of international biotechnology law: JIBL. New York: De Gruyter 
Recht, 2005, Volume 2, Issue 4, s. 142.  
106 ANDORNO, Roberto. The Oviedo Convention: A European Legal Framework at the Intersection of 
Human Rights and Health Law. Journal of international biotechnology law: JIBL. New York: De Gruyter 
Recht, 2005, Volume 2, Issue 4, s. 142. 
107 Krev obíhající v cévách, na rozdíl od kostní dřeně, kde krevní buňky vznikají. (zdroj: 
http://lekarske.slovniky.cz/)  
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v úvahu přicházejí především postupy aplikované v rámci umělého oplodnění, kde za 

splnění řady podmínek mohou být některá takto vytvářená embrya použita pro účely 

výzkumu108.  

Pravidla obsažená v kapitole VII. pak v první řadě zakazují, aby bylo lidské tělo 

nebo jeho části jako takové zdrojem finančního prospěchu109, přičemž toto a jemu 

podobná ustanovení jsou pojímána jako projev zásady ochrany lidské důstojnosti. 

V drtivé většině států je pak v souladu s tímto všeobecně přijímaným zákazem úplata za 

lidské tkáně a orgány nelegální a taktéž zapovězená řadou mezinárodních směrnic. 

Cílem uvedené regulace je především zabránit obchodování s orgány a vykořisťování 

potenciálních dárců (zejména sociálně slabých osob pocházejících z rozvojových 

zemí).110 Dle Vysvětlující zprávy je zakázáno orgány a tkáně zejména kupovat a 

prodávat, ovšem nepřipouští se ani to, aby byly zdrojem jiného finančního prospěchu 

pro dárce či třetí osobu (včetně zdravotnických zařízení). Ustálenou výjimku z tohoto 

pravidla představuje přiměřená kompenzace poskytovaná dárci jakožto náhrada nákladů 

či ušlého příjmu. Kromě toho se připouští přiměřená odměna za provádění souvisejících 

technických činností, jako jsou odběr předmětných vzorků a jejich testování, čištění, 

skladování, doprava atd.111, 112 

Navazující čl. 22 ÚLPB dále obsahuje speciální úpravu institutu informovaného 

souhlasu pro situaci, kdy je v rámci zákroku odebrána část lidského těla. Stanoví se, že 

taková část lidského těla může být uchována a použita i pro jiné účely, než pro které 

byla odebrána, avšak je vyžadováno splnění náležitostí poučení a souhlasu. Požadovaná 

forma souhlasu se liší v závislosti na účelu, k němuž má být odebraná část lidského těla 

použita. V některých případech je třeba výslovného a konkrétního souhlasu dotčené 

osoby, v jiných postačí řádné informování pacienta např. prostřednictvím tištěných 

materiálů, ovšem pouze za předpokladu, že pacient nevyjádří nesouhlas.113  

 
                                                
108 Platí pro právní úpravu České republiky.  
109 čl. 21 Úmluvy o biomedicíně.  
110 ANDORNO, Roberto. The Oviedo Convention: A European Legal Framework at the Intersection of 
Human Rights and Health Law. Journal of international biotechnology law: JIBL. New York: De Gruyter 
Recht, 2005, Volume 2, Issue 4, s. 142.  
111 Bod č. 132 Vysvětlující zprávy.  
112 Dle bodu č. 134 Vysvětlující zprávy se ustanovení čl. 21 Úmluvy o biomedicíně nevztahuje na oblast 
patentovatelnosti biotechnologických vynálezů (k tomu srov. 4. kapitolu této práce).  
113 Bod č. 137 Vysvětlující zprávy.  
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3.2.3. Dodatkový protokol k Úmluvě o biomedicíně o zákazu klonování  

 

V souladu s čl. 31 Úmluvy o biomedicíně smluvní strany prostřednictvím 

dodatkových protokolů rozvíjejí zásady v ní obsažené v dalších oblastech. Do dnešní 

doby byly za dosažením tohoto cíle vypracovány celkem  čtyři dodatkové protokoly, 

z nichž byly zatím přijaty tři. Kromě dodatkového protokolu k Úmluvě na ochranu 

lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny o 

zákazu klonování lidských bytostí, v ČR vyhlášeného pod č. 97/2001 Sb. m. s. (dále 

„Protokol o zákazu klonování“ nebo také „Protokol“), byly takto pokryty oblasti 

transplantace orgánů a tkání lidského původu114, biomedicínského výzkumu115 a 

genetického testování pro zdravotní účely116.   

Dříve než přistoupím k samotnému obsahu Dodatkového protokolu a jeho 

významu pro oblast zkoumání kmenových buněk, je třeba poukázat na některé okolnosti 

týkající se jeho  přijetí. Samotná Úmluva o biomedicíně problematiku lidského 

klonování, jak jsme viděli výše, nepokrývá. Je třeba mít napaměti, že konečné znění 

ÚLPB bylo schváleno na konci roku 1996, pouhých pár měsíců před tím, než byla 

zveřejněna informace o narození prvního naklonovaného savce – proslulé ovce Dolly. 

Rada Evropy tak přikročila k úpravě této oblasti prostřednictvím dodatkového protokolu 

věnovaného výhradně této problematice.117 Protokol byl s ohledem na naléhavou 

potřebu regulace a značný zájem států o stanovení limitů pro klonování na mezinárodní 

úrovni vypracován ve značném spěchu a otevřen k podpisu již v lednu roku 1998.118,119 

                                                
114 Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine concerning Transplantation 
of Organs and Tissues of Human Origin (CETS 186). Dostupný z WWW: 
<http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/186.htm>  
115 Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine, concerning Biomedical 
Research (CETS 195).  Dostupný z WWW: 
<http://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/Activities/01_Oviedo%20Convention/195%20Protocole%20rec
herche%20biomedicale%20e43.pdf>  
116 Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine concerning Genetic Testing 
for Health Purposes (CETS 203). Dosud nevstoupil v platnost. Dostupný z WWW: 
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=203&CM=8&DF=17/09/2009&CL
=ENG Protokol CETS 203 byl zatím pouze otevřen signatářským státům k podpisu.  
117 ANDORNO, Roberto. The Oviedo Convention: A European Legal Framework at the Intersection of 
Human Rights and Health Law. Journal of international biotechnology law: JIBL. New York: De Gruyter 
Recht, 2005, Volume 2, Issue 4, s. 141. 
118 SCHEU, Harald. Mezinárodní zákaz klonování člověka jako součást ochrany lidských práv. Evropské 
právo, samostatná příloha časopisu Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odětví. Praha: C.H. 
Beck, 1998, č. 5, s. 5.  
119 ČR podepsala Dodatkový protokol 24. 6. 1998.  
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Výchozím bodem, ke kterému se Protokol vztahuje, je především ochrana důstojnosti 

lidské bytosti (čl. 1 ÚLPB), kterou se smluvní strany zavázaly garantovat i při vědomí 

toho, že pokrok v oblasti klonování může sám o sobě přispět k vědeckému poznání a 

k jeho aplikaci v oblasti medicíny.120  

Čl. 1 odst. 1 Protokolu stanoví, že nepřípustným je každý zákrok, jehož účelem je 

vytvořit lidskou bytost, která je geneticky shodná s jinou lidskou bytostí, živou či 

mrtvou. Spojení „geneticky shodná“ lidská bytost je pak ve druhém odstavci téhož 

článku definováno jako taková lidská bytost, která má s jinou lidskou bytostí společný 

jaderný soubor genů. Úmyslné vytvoření geneticky shodné lidské bytosti je tedy 

nejenom v rozporu s lidskou důstojností, ale představuje též závažné zneužití biologie a 

medicíny.121 Důležité vodítko při výkladu Protokolu představuje jeho vysvětlující 

zpráva122, která umožňuje lépe pochopit to, jaké postupy či typy klonování jsou výše 

uvedeným ustanovením regulovány. V obecné rovině označuje tento dokument 

klonování buněk a tkání za přínosnou biomedicínskou techniku, jež je z etického 

hlediska přijatelná. Naopak zcela nepřijatelné jsou jakékoli pokusy vytvořit těmito 

technikami geneticky shodné lidské bytosti ve smyslu reprodukčního klonování.123 

Jedná se tedy pouze o výsek celé oblasti klonování, kde determinujícím prvkem je účel, 

za kterým je klonování jako technika použito.  

V souvislosti s tím je v rámci Vysvětlující zprávy k Protokolu zdůrazněno, že 

ustanovení Protokolu nesmí být vykládána tak, že zakazují klonovací techniky v 

buněčné biologii (tedy ve smyslu technologického postupu). V tomtéž duchu je 

akcentována skutečnost, že Protokol nezaujímá ani žádné stanovisko k přípustnosti 

klonování buněk a tkání pro výzkumné účely, kde sledovaným cílem je následné 

lékařské využití.124  

Pokud jde tedy o použitelnost ustanovení Dodatkového protokolu v oblasti 

výzkumu kmenových buněk, jedná se fakticky o normu stanovící jeden z limitů, které 

                                                
120 Preambule Dodatkového protokolu.  
121 Ibid.  
122 Vysvětlující zpráva k Dodatkovému protokolu k Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské 
bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny o zákazu klonování lidských bytostí (ETS 168) (dále 
citováno jako  „Vysvětlující zpráva k Protokolu“). Dostupná z WWW: 
<http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/168.htm>    
123 Body 2 a 5 Vysvětlující zprávy k Protokolu.  
124 Bod 4 Vysvětlující zprávy k Protokolu.  



37 
 

jsou uplatňovány v rámci provádění výzkumu. Jak uvidíme dále v kapitole 6., pod 

vlivem Dodatkového protokolu byl předmětný zákaz přenesen rovněž do vnitrostátní 

úpravy přijaté Českou republikou125, kde plní úlohu zákazu reprodukčního klonování – 

tedy takového klonování, jehož cílem je vytvoření geneticky shodného jedince, kterému 

je umožněno se plně vyvinout a narodit (pro výklad termínů reprodukční a terapeutické 

klonování srov. kapitolu č. 1).126   

                                                
125 § 3 odst. 3 zákona č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a 
souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
stanoví: „Během výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách nesmí dojít k manipulacím s 
těmito buňkami, které by vedly k vytvoření nového jedince (reprodukční klonování)”. 
 
126 Není bez zajímavosti, že ačkoli zákaz klonování obsažený v Protokolu může na první pohled působit 
jako „pouhý“ zákaz klonování reprodukčního, a nikoli též klonování terapeutického, nechává Protokol 
tuto otázku v podstatě otevřenou. Tím, že je vymezení pojmu „lidská bytost“, jejíž vytvoření je 
Protokolem zakázáno, opětovně přenecháno signatářským státům na úrovni jejich vnitrostátní úpravy, 
záleží na každém z nich, zda pod termín „lidská bytost“ vztáhnou i samotné embryo, či zda zákaz užší 
interpretací tohoto pojmu omezí na vytvoření člověka v užším slova smyslu. Ona širší interpretace, pro 
kterou mj. svědčí i následná úprava původního znění návrhu Dodatkového protokolu během jeho 
přípravy, by totiž znamenala zákaz každého vytváření lidských embryí prostřednictvím klonování, bez 
ohledu na to, jaký je konečný účel takového postupu. Jinými slovy, přistoupení signatářského státu na 
tento výklad znamená zákaz jak klonování reprodukčního, tak terapeutického. (K tomu viz  ANDORNO, 
Roberto. The Oviedo Convention: A European Legal Framework at the Intersection of Human Rights and 
Health Law. Journal of international biotechnology law: JIBL. New York: De Gruyter Recht, 2005, 
Volume 2, Issue 4, s. 141. Obdobně rovněž: DOLEŽAL, Adam; ČERNÝ, David; DOLEŽAL, 
Tomáš. Kmenové buňky - etické a právní aspekty výzkumu. 1. vyd. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 
2013, s. 99-100).  
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4. Oblast výzkumu kmenových buněk v právu Evropské unie 

4.1 Listina základních práv Evropské unie  
 

Právo EU se dotýká výzkumu kmenových buněk jak na úrovni pramenů práva 

primárního, tak sekundárního. V oblasti primárního práva samozřejmě plní zásadní 

úlohu zejména Listina základních práv Evropské unie ze dne 12. 12. 2007 

(2010/C/83/02)  (dále také jako „Charta EU“). Tento dokument, jenž původně postrádal 

obecnou závaznost a byl pouze nezávaznou politickou deklarací, nabyl později této 

závaznosti a právní síly Smluv. Konkrétně se tak stalo prostřednictvím Lisabonské 

smlouvy, která vstoupila v platnost dne 1. 12. 2009 a která prohlásila jednoznačné 

uznání práv, svobod a zásad zakotvených v dokumentu Listiny základních práv EU ze 

strany Unie.127   

Předmětná ustanovení, jejichž obsah se z povahy věci dotýká výzkumu 

kmenových buněk, najdeme v Hlavě I. Charty EU, jež se zaměřuje na oblast ochrany 

lidské důstojnosti. Zejména se jedná o čl. 1, který stanoví nedotknutelnost lidské 

důstojnosti a povinnost každého ji respektovat a chránit, dále čl. 2 chránící právo na 

život jak v pozitivní, tak v negativní podobě, a čl. 3, jenž se týká práva na 

nedotknutelnost lidské osobnosti. Obecnou klauzuli o nedotknutelnosti lidské osobnosti 

obsahuje odstavec první, odstavec druhý téhož článku tuto ochranu specifikuje tak, že 

demonstrativně uvádí některé kolizní situace z oblasti lékařství a biologie a zároveň pro 

ně nastavuje rámcová měřítka vycházející z principů již dříve popsaných v EÚLP. 

Klíčovou roli hraje z hlediska výzkumu zejména čl. 3 odst. 2 písm. d), který zakazuje 

reprodukční klonování lidských bytostí.128 Je však třeba poznamenat, že ani Charta EU 

blíže nerozvádí pojem lidské bytosti. Při aplikaci výše uvedených pravidel je tak nutno 

vycházet z definic jednotlivých členských států.  

 

                                                
127 DOLEŽAL, Adam; ČERNÝ, David; DOLEŽAL, Tomáš. Kmenové buňky - etické a právní aspekty 
výzkumu. 1 vyd. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013, s. 86.  
128 HŮLKA, Štěpán. Právo na život v mezinárodním a evropském právu. Právník. 2004, s. 1085-1086.  



39 
 

4.2 Sekundární právo, rámcové programy a Evropský registr linií hESC  
 

Je podstatné, že ani na úrovni primárního práva, ani na úrovni sekundárního 

práva nenajdeme ustanovení, které by přímo výslovně dovolovalo či naopak zakazovalo 

provádění výzkumu embryonálních kmenových buněk. Existuje však řada norem, které 

se výzkumu dotýkají, či přímo stanoví závazná pravidla týkající se např. 

technologických postupů, která se aplikují v případě, že je výzkum hESC vnitrostátním 

právem konkrétního členského státu povolen. Příkladem takových norem 

v sekundárním právu jsou např. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

1394/2007 ze dne 13. 11. 2007, o léčivých přípravcích pro moderní terapii a o změně 

směrnice 2001/83/83 (ES) č. 726/2004 nebo Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2004/23/ES ze dne 31. 3. 2004, o stanovení jakostních a bezpečnostních norem pro 

darování, odběr, vyšetřování, zpracování, konzervaci, skladování a distribuci lidských 

tkání a buněk, jejíž obsah byl v ČR následně zapracován do zákona č. 296/2008 Sb., o 

zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o 

změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách).129  

Ačkoli právní regulace EU, jak je uvedeno výše, přímo nestanoví přípustnost 

výzkumu hESC, principielní hodnotová orientace je zjevná v dokumentech nazvaných 

Rámcové programy pro výzkum a technologický rozvoj (dále jen jako „rámcový 

program“). Jedná se o velmi podstatné nástroje EU pro financování evropského 

výzkumu, a to nejen v oblasti kmenových buněk. Jsou to právě 5., 6. a 7. rámcový 

program, ze kterých vyplývá podpora rozvoje biotechnologií, přičemž prostřednictvím 

6. a 7. rámcového programu byly pro výzkum hESC stanoveny také určité limity.130  

Princip těchto omezení spočívá v tom, že uvedené rámcové programy počítají 

s finanční podporou výzkumu hESC, avšak vylučují poskytování podpory některým 

„nežádoucím“ aktivitám. Např. ze strany EU nejsou financovány výzkumné činnosti, 

jejichž cílem je klonování lidí k reprodukčním účelům nebo vytváření lidských embryí 

                                                
129 DOLEŽAL, Adam; ČERNÝ, David; DOLEŽAL, Tomáš. Kmenové buňky - etické a právní aspekty 
výzkumu. 1 vyd. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013, s. 88.  
130 Ibid., s. 87.  
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výlučně za účelem jejich použití při výzkumu nebo pro izolaci kmenových buněk.131 

Aktuálním rámcovým programem je program Horizon 2020, avšak i nadále je v běhu 

velké množství výzkumných projektů financovaných 7. rámcovým programem.132  

Jako příklad jinak velice složitého vzájemného přibližování přístupu členských 

států EU k výzkumu kmenových buněk bývá uváděno zřízení Evropského registru linií 

embryonálních kmenových buněk (Human Embryonic Stem Cell Registry, dále také 

jako „hESCReg“).133 Registr hESCReg byl zřízen za účelem posílení nadnárodní 

spolupráce a propojení mezi vědci a bankami kmenových buněk. Tento registr, 

fungující na bázi internetového portálu, obsahuje detailní a systematický katalog linií 

hESC, které byly izolovány v rámci výzkumných projektů na území členských států 

EU. Každá zapsaná linie je označena a secifikována prostřednictvím údajů týkajících se 

metod odvození a kultivace, dostupných in vitro a in vivo biologických charakteristik 

atd. V případě, že se jedná o linie odvozené v rámci některého z výzkumných projektů 

financovaných Evropskou komisí, musí být uvedena rovněž související právní 

dokumentace. Pokud jde o způsobilost k zápisu izolované linie hESC, vyloučeny jsou ty 

linie, které byly vytvořeny za pomoci postupů, jež jinak zamezují financování 

příslušného výzkumu z prostředků EU. Používání těchto postupů rovněž vylučuje 

případně vyžádané poskytnutí hESC nacházejících se v registru za účelem jejich využití 

v takovém výzkumu.134 

4.3 Otázka patentovatelnosti výsledků výzkumu ESC v právu EU 
 

Významnou oblastí na úrovni práva EU je z pohledu předmětu této práce otázka 

patentovatelnosti výsledků výzkumu ESC a s tím související judikatura Soudního dvora 

Evropské unie (dále jen jako „SDEU“). Pokud hovoříme o tzv. evropském patentu, jsou 

určující jednak tzv. Evropská patentová úmluva,135 jednak Směrnice Evropského 

                                                
131 ISASI, Rosario M.; KNOPPERS, Bartha M. Towards commonality? Policy approaches to human 
embryonic stem cell research in Europe. In PLOMER, Aurora; TORREMANS, Paul. (eds.). Embryonic 
stem cell Patents : European law and Ethics. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2009, s. 31.  
132 http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm  
133 hESCReg byl zřízen prostřednictvím 6. Rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj 
vydaného Evropskou komisí.  
134 ISASI, Rosario M.; KNOPPERS, Bartha M. Towards commonality? Policy approaches to human 
embryonic stem cell research in Europe. In PLOMER, Aurora; TORREMANS, Paul. (eds.). Embryonic 
stem cell Patents : European law and Ethics. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2009, s. 31.  
135 Úmluva o udělování evropských patentů ze dne 5. 10. 1973  
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parlamentu a Rady 98/44/ES ze dne 6. 7. 1998 o právní ochraně biotechnologických 

vynálezů.   

 Obecně se dá říci, že význam ochrany práv k vynálezům v oblasti 

biotechnologií, tedy i k výsledkům výzkumu kmenových buněk, vystupuje do popředí 

s ohledem na dynamiku oboru a objem finančních prostředků, které se v něm 

uplatňují.136 Patentová ochrana se však tradičně neposkytuje vynálezům, jejichž 

obchodní využití by bylo v rozporu s veřejným pořádkem či s morálkou. Pro tyto účely 

jak Evropská patentová úmluva, tak směrnice 98/44/ES a vnitrostátní právní úprava 

obsahují tzv. výluky z patentovatelnosti.137 Kromě již zmíněné nemožnosti patentovat 

vynález, jehož obchodní využití by bylo v rozporu s veřejným pořádkem nebo 

morálkou, je z hlediska výsledků výzkumu prováděného na hESC podstatné především 

pravidlo, že nelze patentovat použití lidských embryí pro průmyslové nebo obchodní 

účely a dále také např. postupy pro klonování lidských bytostí.138 

Právě tyto výluky z patentovatelnosti jsou nástrojem, který ve finále výzkum 

kmenových buněk na úrovni EU reguluje daleko přísněji, než výše uvedené normy 

sekundárního práva a rámcové programy. Tato skutečnost se stala zřetelnou zejména 

poté, co byl vydán rozsudek Evropského soudního dvora ve věci Oliver Brüstle proti 

Greenpeace eV.,139 který vyjasnil některé aspekty týkající se směrnice 98/44/ES, např. 

definici pojmu „lidské embryo“ ve shora uvedené výluce z patentovatelnosti.   

Pokud jde o skutkové okolnosti, případ Oliver Brüstle proti Greenpeace eV. se 

týkal německého občana Olivera Brüstleho, majitele německého patentu, jehož 

předmětem jsou izolované a očištěné progenitorové neurální buňky,140 způsoby 

získávání těchto buněk z embryonálních kmenových buněk a použití těchto buněk 

k léčbě nervových poruch. Dle popisu O. Brüstleho je principem léčby transplantace 

mozkových buněk do nervového systému pacienta a k jejich klinickému použití již 
                                                
136 POSPÍŠILOVÁ, Dagmar. Právní ochrana biotechnologických vynálezů. 1. vyd. Praha: Metropolitan 
University Prague Press, 2014, s. 39.  
137 DOLEŽAL, Adam; ČERNÝ, David; DOLEŽAL, Tomáš. Kmenové buňky - etické a právní aspekty 
výzkumu. Vyd. 1. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013, s. 100.  
138 čl. 6 odst. 1, odst. 2 písm. a), c) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/44/ES ze dne 6. 7. 1998 o 
právní ochraně biotechnologických vynálezů  
139 Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci Oliver Brüstle proti Greenpeace eV. ze dne 18. 10. 
2011 (C-34/10).  
140 Progenitorová buňka je bezprostředním produktem kmenové buňky, jedná se o nediferencovanou 
buňku, která produkuje definitivní buněčné typy. (srov. FILIP, Stanislav; MOKRÝ, Jaroslav; HRUŠKA, 
Ivan. Kmenové buňky : biologie, medicína, filozofie. 1. vyd. Praha: Galén, 2006, s. 206) 
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došlo u pacientů s Parkinsonovou nemocí. Tento typ buněk lze však dle O. Brüstleho 

získávat pouze buď přímo z raných embryí, nebo z embryonálních kmenových buněk, 

které se pro tento účel zdají být nejvhodnější (při používání ESC lze získat v podstatě 

neomezené množství těchto progenitorových buněk). Organizace Greenpeace eV. 

následně podala k Spolkovému patentovému soudu (Bundespatentgericht) žalobu, v níž 

se domáhala určení neplatnosti zmíněného patentu, a to v částech týkajících se získávání 

progenitorových buněk z lidských embryí. Poté, co Spolkový patentový soud žalobě 

Greenpeace eV. částečně vyhověl, podal O. Brüstle odvolání. Soud druhého stupně 

v rámci odvolacího řízení položil Soudnímu dvoru Evropské unie několik předběžných 

otázek týkajících se výkladu aplikované směrnice 98/44.141 Co se týče konkrétních 

předběžných otázek, jež odvolací soud SDEU položil, omezím se pro účely této práce 

na uvedení pouze některých z nich, a sice:  

„1. Co je třeba rozumět pod pojmem lidská embrya ve smyslu článku 6 odst. 2 písm. c) 

směrnice?  

a) Rozumí se tímto pojmem všechny vývojové fáze lidského života počínaje oplozením 

vajíčka, nebo musí být splněny další podmínky, jako je například dosažení určité fáze 

vývoje?“ a dále:  

„c) Zahrnuje tento pojem také kmenové buňky, získané z lidských embryí ve stádiu 

blastocysty?“142  

Jednalo se zde o historicky první případ, ve kterém byl SDEU nucen podat 

výklad pojmu „embryo“ a zároveň se zabývat obsahem předmětné směrnice 

v souvislosti s výzkumem ESC. Ve svém rozsudku SDEU v odpovědi na tyto otázky 

zvolil tzv. širší pojetí embrya, když uvedl, že: „lidským embryem ve smyslu čl. 6 odst. 2 

písm. c) směrnice je každé lidské vajíčko po oplodnění, každé neoplodněné lidské 

vajíčko, do kterého bylo implantováno buněčné jádro ze zralé lidské buňky, a každé 

neoplodněné lidské vajíčko, které bylo partenogenezí stimulováno k dělení a dalšímu 

vývoji.“143  

V souvislosti s touto odpovědí však SDEU neopomněl upozornit na to, že 

nepodal definici obecnou, nýbrž že se jedná pouze o definici ve vztahu ke směrnici 
                                                
141 POSPÍŠILOVÁ, Dagmar. Právní ochrana biotechnologických vynálezů. 1. vyd. Praha: Metropolitan 
University Prague Press, 2014, s. 65-66.   
142 Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci Oliver Brüstle proti Greenpeace eV. ze dne 18. 10. 
2011 (C-34/10), bod č. 23. 
143 Ibid., bod č. 38.  
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98/44. Nicméně svým rozhodnutím Soudní dvůr označil jako nepatentovatelné i 

všechny takové vynálezy, u nichž technická informace, která tvoří předmět patentové 

přihlášky, vyžaduje, aby došlo k předchozímu zničení lidského embrya nebo jeho 

použití jako výchozího materiálu, přičemž stadium, ve kterém k těmto úkonům dochází, 

není rozhodné. Takové vynálezy jsou vyloučeny z patentovatelnosti bez ohledu na to, 

zda popis nárokované technické informace toto použití lidských embryí zmiňuje či 

nikoli.144  

K závaznosti výše popsané definice lidského embrya pro členské státy SDEU 

uvedl následující: „Směrnice sice definici lidského embrya neobsahuje, neodkazuje však 

ani, pokud jde o význam tohoto pojmu, na vnitrostátní právní předpisy. Z toho tedy 

vyplývá, že výraz je pro účely směrnice třeba chápat jakožto autonomní pojem unijního 

práva, který musí být na celém jejím území vykládán jednotně.“145  

Jelikož tedy není v případě evropského patentu ponecháno vymezení 

podstatných pojmů směrnice 98/44/ES na uvážení členských států, je s ohledem na 

uvedenou judikaturu SDEU oblast výzkumu kmenových buněk na úrovni práva EU 

daleko více limitována pravidly patentového práva než jakýmikoli jinými nástroji, ať už 

hovoříme o primárním či sekundárním právu.146  

                                                
144 DOLEŽAL, Tomáš. Patentovat či nikoliv? Právní a morální dilemata spojená s komerční využitelností 
výstupů výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách. Právní rozhledy. 2012, Roč. 20, č. 18, 
s. 643.  
145 Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci Oliver Brüstle proti Greenpeace eV. ze dne 18. 10. 2011 
(C-34/10), bod č. 26.  
146 T. Doležal např. ve svém článku zmiňuje možnost, že druhotně se problematika odepření patentové 
ochrany výsledků výzkumu může projevit na výzkumu samotném, a sice jako nezájem tento výzkum 
financovat, pokud by výsledky tohoto výzkumu nebyly chráněny, čímž by se společnosti tento výzkum 
financující nemohly bránit využití jeho výsledků konkurenčními subjekty. (viz DOLEŽAL, Tomáš. 
Patentovat či nikoliv? Právní a morální dilemata spojená s komerční využitelností výstupů výzkumu na 
lidských embryonálních kmenových buňkách. Právní rozhledy. 2012, Roč. 20, č. 18, s. 644)  
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5. Úprava výzkumu embryonálních kmenových buněk ve 

vnitrostátním právu  
 

Předchozí dvě kapitoly mj. názorným způsobem dokládají, jak obtížné je v rámci 

mezinárodního společenství dosáhnout shody na elementárních otázkách pojících se 

s tématy embryonálního výzkumu, výzkumu hESC, reprodukčního či terapeutického 

klonování a vůbec právního statusu lidského embrya jako takového. Zajímavé je, že 

protichůdné postoje a názory pokrývající celou šíři spektra najdeme nejen mezi státy 

z různých kontinentů, mající často velmi rozdílné sociální, kulturní a ekonomické 

prostředí, ale ve stejné míře i v rámci Evropy. I zde je tak důsledkem názorové plurality 

situace, kdy je řešení drtivé většiny podstatných otázek ponecháno ve sféře vnitrostátní 

regulace.  

Uvádí se, že pluralita postojů jednotlivých států k výzkumu embryonálních 

kmenových buněk je dána především odlišným sociálně-kulturním, náboženským a 

ekonomickým prostředím, jakož i historickým kontextem. Určitou roli však má také 

institucionální rámec uvnitř státu a postavení subjektů, které jsou na výzkumu 

zainteresovány.147 V rámci této kapitoly bych chtěla nastínit, jaké přístupy jsou obecně 

ze strany států v problematice výzkumu hESC voleny, čím jsou motivovány a co je pro 

jednotlivé přístupy charakteristické. Pro ilustraci těchto obecných charakteristik také 

stručně popisuji konkrétní právní úpravu mnou vybraných států.   

 

5.1 Základní přístupy k výzkumu embryonálních kmenových buněk   
 

Ačkoli s ohledem na rozdílnost právních systémů je obtížné provádět potřebnou 

generalizaci, národní úpravy v oblasti výzkumu embryonálních kmenových buněk 

přesto vykazují jisté podobnosti, na základě kterých jsou právními teoretiky řazeny do 

                                                
147 ISASI, Rosario M.; KNOPPERS, Bartha M. Towards commonality? Policy approaches to human 
embryonic stem cell research in Europe. In PLOMER, Aurora; TORREMANS, Paul. (eds.). Embryonic 
stem cell Patents : European law and Ethics. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2009, s. 29.  
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několika skupin. V prvé řadě lze státy rozdělit do dvou skupin na základě toho, jaký 

subjekt hraje hlavní roli v regulaci a kontrole výzkumu a jaké normy k těmto účelům 

využívá. Pro první z nich je příznačné, že tím, kdo činí kroky k regulaci nových 

biotechnologií, je stát. Typický je zde správní dozor nad prováděním výzkumu. 

Podmínky pro tento dozor a pro vynucování souvisejících norem jsou pak upraveny 

přímo prostřednictvím zákona. Do této skupiny spadá většina států. V druhé skupině 

států je přístup odlišný. Tyto státy, jako například Indie, Čína nebo Izrael, zvolily cestu 

určité samosprávy. Regulace výzkumu hESC a jiných biotechnologií probíhá na úrovni 

profesních směrnic většinou vytvářených národními etickými komisemi či výbory. 

Tento přístup je však v porovnání s prve uvedeným systémem méně častý.148  

Častěji užívaným dělením, které lze aplikovat napříč oběma výše popsanými 

skupinami, je dělení zohledňující zjednodušeně řečeno striktnost či naopak určitou 

„benevolenci“ jakožto postoj státu reflektovaný v národní regulaci výzkumu. Z tohoto 

hlediska lze přístupy států dělit na (i) restriktivní, (ii) liberální a (iii) střední (tedy 

přístup nacházející se na škále někde uprostřed mezi dvěma předešlými).149 Pokud 

bychom zkoumali, jaký přístup státy volí nejčastěji, došli bychom k závěru, že je to 

přístup „střední cesty“. Vyloženě restriktivní nebo liberální přístupy jsou tedy co do 

četnosti výskytu v menšině. Nutno dodat, že v posledních letech je zejména mezi 

evropskými státy tendence právní úpravu výzkumu hESC spíše liberalizovat.150  

Při použití téhož kritéria a škály restriktivnost – liberálnost docházejí někteří 

autoři k odlišným systémům diferenciace.151 V následujícím textu se však blíže 

zaměřím právě na výše jmenované dělení přístupů, jež používají ve svých pracích Isasi 

a Knoppers, tedy na přístupy restriktivní, liberální a střední, a to především z důvodu 

                                                
148 ISASI, Rosario M.; KNOPPERS, Bartha M. Mind the gap: policy approaches to embryonic stem cell 
and cloning research in 50 countries. European Journal of Health Law, 2006, Volume 13, Issue1, s. 16.  
Dostupný také z WWW: 
<http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1163/157180906777036328> 
149 ISASI, Rosario M.; KNOPPERS, Bartha M. Towards commonality? Policy approaches to human 
embryonic stem cell research in Europe. In PLOMER, Aurora; TORREMANS, Paul. (eds.). Embryonic 
stem cell Patents : European law and Ethics. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2009, s. 37.  
150 Ibid., s. 40.  
151 např. García San José zmiňuje (i) liberální postoj, (ii) liberální postoj s omezeními, (iii) restriktivní 
postoj, (iv) přístupy bez speciální úpravy nebo pouze s nepřímou úpravou. (GARCÍA SAN JOSÉ, Daniel. 
International bio law:an international overview of developments in human embryo research and 
experimentation. 1. vyd. Murcia: Ediciones Laborum, 2010, s. 93)   
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přehlednosti tohoto dělení. Výskyt těchto tří typů přístupu je graficky znázorněn 

v příloze č. 3.  

5.2 Liberální přístup 
 

Do skupiny států s liberální politikou v oblasti embryonálního výzkumu lze 

zařadit např. Belgii, Velkou Británii, Izrael, Japonsko, Čínu nebo Jižní Koreu. Pro 

všechny tyto státy je typické, že jejich legislativa umožňuje na jejich území provádět 

širokou škálu technik používaných v rámci výzkumu hESC a nakládání s embryem. 

Tento postoj se však v žádném případě nerovná naprosté deregulaci odvětví. Provádění 

výzkumu je i zde vázáno na splnění podmínek a následné udělení povolení. Aplikované 

postupy a řízení výzkumu je rovněž podrobeno dohledu. Jsou však připuštěny techniky, 

které jsou v jurisdikci jiných států nepřípustné – tedy vytváření embryí speciálně pro 

účely výzkumu, pro účely získání kmenových buněk nebo pro účely terapeutického 

klonování, které je zde rovněž povoleno. Rozhodujícím a často zmiňovaným motivem 

stojícím v pozadí liberálních přístupů je pak snaha o dosažení vědeckého a 

medicínského pokroku, který by byl nejen v zájmu pacientů a v zájmu veřejného zdraví, 

ale ze kterého by mělo mít prospěch celé lidstvo.152  

5.2.1 Výzkum embryonálních kmenových buněk v právu Spojeného 
království Velké Británie a Severního Irska  

 

Často zmiňovaným příkladem výše popsaného liberálního modelu je Spojené 

království Velké Británie a Severního Irska (dále také jako „VB“). Nutno podotknout, 

že tento stát, který je svými benevolentními postoji v dotčených oblastech bioetiky 

proslulý, má také významný podíl na rozvoji vědeckého výzkumu v oborech 

embryologie a biologie kmenových buněk. Mezi stěžejní milníky, jež se pojí 

s výzkumem prováděným na území VB, tak patří např. narození prvního dítěte „ze 

zkumavky“ (tedy počatého prostřednictvím in vitro fertilizace), derivace embryonálních 

                                                
152 ISASI, Rosario M.; KNOPPERS, Bartha M. Mind the gap: policy approaches to embryonic stem cell 
and cloning research in 50 countries. European Journal of Health Law, 2006, Volume 13, Issue1, s. 23.  
Dostupný také z WWW: 
<http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1163/157180906777036328>  
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kmenových buněk z myší a v neposlední řadě také narození prvního naklonovaného 

savce - ovce Dolly.153 

 Právní rámec regulující výzkum v oblasti embryologie má poměrně stálý 

charakter a spočívá především v úpravě zákonem Human Fertilization and Embryology 

Act (1990), ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „HFE“), ale i dalšími normami, 

o kterých se zmiňuji dále. Provádění výzkumu na embryonálních kmenových buňkách 

je na území VB povoleno, ovšem je vázáno na udělení licence ze strany Human 

Fertilization and Embryology Authority (dále jen „HFEA“), jež je pověřena prováděním 

výše uvedeného zákona.154  

Podané žádosti o povolení výzkumu na hESC jsou na půdě HFEA posuzovány 

zejména z hlediska souladu konkrétního výzkumného projektu žadatele se záměry 

vytčenými zákonnou úpravu. Mezi tyto patří např. prohlubování znalostí o závažných 

onemocněních a vyvíjení léčebných postupů proti takovým onemocněním, prohlubování 

znalostí o příčinách potratů a o vývoji embrya obecně či vyvíjení nových 

diagnostických metod.155  

Ačkoli hovoříme o liberálním přístupu, provádění výzkumu hESC je i zde 

samozřejmě vázáno na splnění dalších zákonem stanovených podmínek. Naopak to, co 

především určuje liberálnost předmětné právní úpravy, je nesmírně široký rozsah druhů 

výzkumu hESC, které lze na území VB provádět. Jinými slovy je to veliká tolerance k 

otázce, z jakých embryí (resp. z jakým způsobem vytvořených embryí) je možné hESC 

získávat. Přípustné totiž je jako embrya ve smyslu ust. § 1 HFE používat k těmto 

účelům nejen nadbytečná embrya vzniklá v rámci asistované reprodukce, ale také 

embrya přímo vytvořená pro účely jejich výzkumu za pomoci in vitro fertilizace, 

embrya vytvořená technikami terapeutického klonování a celou řadu dalších, mj. 

„hybridních“ embryí, tedy i takových, která obsahují částečně lidskou a částečně zvířecí 

                                                
153 LOVELL-BADGE, Robin. The Regulation of Human Embryo and Stem-Cell Research in the United 
Kingdom. Nature reviews Molecular Cell Biology. Nature Publishing Group, 2008, Volume 9, No.12, s. 
998.  
154 BUSARDÒ, Francesco P. a kol. The Evolution of Legislation in the Field of Medically Assisted 
Reproduction and Embryo Stem Cell Research in European Union Members. BioMed Research 
International, vol. 2014, s. 9. Dostupný také z WWW: 
<http://www.hindawi.com/journals/bmri/2014/307160/abs/>.  
155 § 3A odst. 2 Human Fertilization and Embryology Act (1990)  
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DNA.156 Uvádění přesných výčtů a další podrobná specifikace by v tomto případě 

dalece přesahovalo možnosti a zaměření této práce, a proto lze pouze konstatovat, že 

možnosti v provádění výzkumu hESC na území VB jsou skutečně široké.157 Ve všech 

případech je však bezpodmínečně nutné dodržet hranici pro stáří využívaného embrya, 

která činí maximálně 14 dní,158 a v závislosti na původu embrya rovněž zajistit 

informovaný souhlas oprávněných osob a povolení vydávané ze strany National 

Research Ethics Service (NRES).159  

Vzorky veškerých linií hESC, které jsou izolovány na území VB, jsou povinně 

ukládány v bance kmenových buněk (UK Stem cell bank). Zde je třeba upozornit na to, 

že od okamžiku, kdy je konkrétní linie získána, se její výzkum přestává řídit výše 

zmíněným zákonem a nadále je regulován pouze směrnicemi vydávanými řídícím 

výborem banky kmenových buněk (Stem Cell Bank Steering Committee). Co se týče 

tohoto aspektu právní regulace, Lovell-Badge uvádí následující: „Zdůvodnění vlády 

(pro tento postup, pozn. autorky) je takové, že na rozdíl od lidských embryí, lidské 

embryonální kmenové buňky nejsou jako takové schopné se vyvinout v člověka. Tedy 

nepožívají morálního statusu lidských embryí a nepotřebují tutéž regulaci“(překlad 

autorky textu). 160  

Zmíněná úprava tak plně odpovídá liberálnímu modelu, tak jak byl nastíněn výše 

v podkapitole 5.2. Faktorů, které determinovaly nastavení britského přístupu zákonem 

HFE, je samozřejmě celá řada, mezi jinými však bývá zdůrazňován historický kontext a 

také určitý pragmatismus. Vzhledem k výše zmíněnému prvenství Spojeného království 

v oblasti in vitro fertilizace se totiž následný zákaz této metody jevil jako nemyslitelný. 

Pro zvýšení efektivity a bezpečnosti této metody bylo pochopitelně nutné provádět i 

                                                
156 BUSARDÒ, Francesco P. a kol. The Evolution of Legislation in the Field of Medically Assisted 
Reproduction and Embryo Stem Cell Research in European Union Members. BioMed Research 
International, vol. 2014, s. 10. Dostupný také z WWW: 
<http://www.hindawi.com/journals/bmri/2014/307160/abs/>. 
157 Reprodukční klonování je však na území Spojeného království zakázáno.  
158 čl. 3 odst. 3 písm. a), odst. 4 Human Fertilization and Embryology Act (1990)  
159 LOVELL-BADGE, Robin. The Regulation of Human Embryo and Stem-Cell Research in the United 
Kingdom. Nature reviews Molecular Cell Biology. Nature Publishing Group, 2008, Volume 9, No.12, s. 
1000. 
160 LOVELL-BADGE, Robin. The Regulation of Human Embryo and Stem-Cell Research in the United 
Kingdom. Nature reviews Molecular Cell Biology. Nature Publishing Group, 2008, Volume 9, No.12, s. 
1000. 
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nadále rozsáhlý embryonální výzkum, což pravděpodobně také umožnilo liberální 

regulaci v odvětví výzkumu hESC.161  

5.3 Restriktivní přístup 
 

Na druhé straně pomyslné liberálně-restriktivní osy se nachází ty státy, které si 

zvolily cestu striktní regulace. V rámci Evropy se jedná např. o Polsko, Slovensko, 

Rakousko, Francii, Island, Dánsko, Norsko, Itálii, Irsko, Kypr, ale i Německo, jehož 

regulace pro výzkum hESC je do určité míry sporná.162  

Politika těchto států silně akcentuje ochranu lidského plodu (resp. lidského 

života či důstojnosti) a staví se negativně vůči potenciálním výsledkům vědeckého 

výzkumu. Ostatně i technologie užívané v rámci tohoto typu výzkumu jsou zde často 

vnímány jako potenciální nebezpečí hrozící společnosti (uvádí se zejm. hrozba možné 

instrumentalizace lidského života a obchodování s ním). Ovšem navzdory vzájemné 

shodě těchto států na potřebě chránit výše jmenované hodnoty se ani v případě 

restriktivního přístupu nejedná o zcela homogenní skupinu. Regulace obecně spočívá 

v zákazu velkého množství užívaných postupů, ať už výslovném či nikoli. Nepřípustná 

je tak zejména jakákoli forma klonování. Některé státy jako např. Rakousko, jdou však 

dál a zakazují jak výzkum embrya a jeho zničení, tak i jeho kryokonzervaci. V důsledku 

toho je nutné veškerá embrya, která jsou již vytvořena v rámci asistované reprodukce, u 

neplodného páru použít, a to bez ohledu na vůli tohoto páru. Je však nesporné, že 

takové regulace se vyznačují jistou konzistentností, pokud jde o promítání 

proklamovaných společenských postojů a politických cílů do právní úpravy.163  

Poněkud odlišným případem, pokud jde o soulad hodnotové orientace a právní 

úpravy, je Německo. Současná německá právní úprava bývá často označovaná za 

problematickou či přinejmenším vyvolávající jisté pochybnosti.164 Regulace výzkumu 

                                                
161 Ibid., s. 998.  
162 Z mimoevropských států s restriktivním přístupem bývá uváděna např. Kostarika, Kolumbie, Panama 
či Taiwan.  
163 ISASI, Rosario M.; KNOPPERS, Bartha M. Mind the gap: policy approaches to embryonic stem cell 
and cloning research in 50 countries. European Journal of Health Law, 2006, Volume 13, Issue1, s. 20-
21.  Dostupný také z WWW: 
<http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1163/157180906777036328>  
164 DOLEŽAL, Adam; ČERNÝ, David; DOLEŽAL, Tomáš. Kmenové buňky - etické a právní aspekty 
výzkumu. 1 vyd. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013, s. 90.  



50 
 

SRN bývá řazena mezi restriktivní, jelikož stanoví zákaz výzkumu lidských 

embryonálních kmenových buněk a odvolává se při tom na ochranu lidského života a 

jeho důstojnosti. Zároveň je však na území Německa paradoxně povoleno provádět 

výzkum na liniích embryonálních kmenových buněk, které byly na jeho území 

dovezeny. Tato úprava, která nepřipouští zničení embrya pro získání hESC na území 

Německa, ovšem zároveň připouští využívání hESC, které pochází z embrya zničeného 

na území jiného státu, je v odborných textech často podrobována silné kritice.165   

 

5.3.1 Výzkum embryonálních kmenových buněk v právu Slovenské 
republiky   

 

Pro příklad klasicky restriktivního přístupu, který odráží společenský postoj 

nacházející se na konzervativnější části spektra, není třeba chodit příliš daleko. Za 

účelem ilustrace tohoto typu legislativního řešení je možné popsat úpravu Slovenské 

republiky. Lze říci, že na zařazení Slovenské republiky do skupiny států s restriktivním 

přístupem k výzkumu hESC se s určitými odchylkami166 shoduje převážná většina 

autorů.167  

Primárním nástrojem slovenské právní regulace je v tomto případě zákon č. 

576/2004 Z.z., o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ve znění pozdějších 

předpisů (v rámci tohoto oddílu dále také jen „ZoZS“). Ačkoli tímto předpisem není 

výslovně a samostatně regulován výzkum embryonálních kmenových buněk, jeho zákaz 

(či nepřípustnost) vyplývá z ust. § 26 odst. 10 písm. a), podle kterého je nepřípustný 

                                                
165 ISASI, Rosario M.; KNOPPERS, Bartha M. Towards commonality? Policy approaches to human 
embryonic stem cell research in Europe. In PLOMER, Aurora; TORREMANS, Paul. (eds.). Embryonic 
stem cell Patents : European law and Ethics. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2009, s. 42.  
166 GARCÍA SAN JOSÉ, Daniel. International bio law:an international overview of developments in 
human embryo research and experimentation. 1. vyd. Murcia: Ediciones Laborum, 2010, s. 94.  
167 Viz např. KUŘE, Josef. Human embryonic stem cell research in Central and Eastern Europe: A 
comparative analysis of regulatory and policy approaches. In PLOMER, Aurora; TORREMANS, Paul. 
(eds.). Embryonic stem cell Patents : European law and Ethics.1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 
2009,s. 73; DOLEŽAL, Adam; ČERNÝ, David; DOLEŽAL, Tomáš. Kmenové buňky - etické a právní 
aspekty výzkumu. 1 vyd. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013, s. 90 nebo ISASI, Rosario M.; 
KNOPPERS, Bartha M. Beyond the permissibility of embryonic and stem cell research: substantive 
requirements and procedural safeguards. Human Reproduction. Oxford: Oxford University Press 
v zastoupení European Society of Human Reproduction and Embryology, 2006. Volume 21, No.10, s. 
2475. 
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takový výzkum na živém lidském plodu nebo zárodku, který není zdravotně indikovaný. 

Přitom lidským zárodkem se zde rozumí zygota, tj. buňka, která vznikla spojením 

ženské a mužské pohlavní buňky.168 Jak je patrné z výše uvedeného ustanovení, 

slovenská úprava na tomto místě nerozlišuje mezi zárodky in vitro / in vivo. V každém 

případě je možno dovodit, že účelem tohoto ustanovení je mj. i zákaz výzkumu 

embryonálních kmenových buněk, a to s ohledem na skutečnost, že v dnešní době tento 

typ výzkumu z povahy věci není prováděn na základě předchozí zdravotní indikace.169  

Slovenská republika je rovněž signatářským státem Úmluvy o biomedicíně a 

Protokolu o zákazu klonování. V podstatě doslovné znění Protokolu pak bylo začleněno 

také do zákona č. 300/2005 Z.z., trestný zákon, který stanoví trest odnětí svobody na tři 

až osm let pro jakýkoli úmyslně vykonaný zásah s cílem vytvořit lidskou bytost 

v kterémkoli stádiu jejího vývoje geneticky shodnou s jinou lidskou bytostí, ať už živou 

či mrtvou.170, 171  

Postoje Slovenské republiky k otázkám výzkumu embryonálních kmenových 

buněk, ať už jde o jeho dovolenost či možnosti financování, jsou nepochybně, stejně 

jako v jiných státech, odrazem kulturních, sociálních, náboženských a dalších faktorů. 

V tomto případě se veskrze konzervativní postoj státu pojí především se silným vlivem 

katolické církve a s jejím pohledem na status a ochranu embrya.172 Postoje obyvatel 

Slovenské republiky k předmětné problematice jsou znázorněny  na grafu tvořícím 

přílohu č. 4 této práce.  

Nutno podotknout, že již delší dobu zaznívají na území Slovenské republiky i 

hlasy volající de lege ferenda po liberalizaci slovenské legislativy dotýkající se 

předmětné oblasti, a to zejména s důrazem na nezbytnost rozlišování mezi jednotlivými 

                                                
168 HUMENÍK, Ivan; KOVÁČ, Petr a kol. Zákon o zdravotnej starostlivosti : Komentár. 1. vydání. 
Bratislava: C. H. Beck, 2015, s. 333.  
169 KUŘE, Josef. Human embryonic stem cell research in Central and Eastern Europe: A comparative 
analysis of regulatory and policy approaches. In PLOMER, Aurora; TORREMANS, Paul. (eds.). 
Embryonic stem cell Patents : European law and Ethics.1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2009, 
s.73.  
170 ČENTÉŠ, Jozef a kol. Trestný zákon: veľký komentár. Žilina: Eurokódex, 2013, 880 s. ISBN 978-80-
8155-020-1. 
171 § 161 odst. 2 zákona č. 300/2005 Z.z., trestný zákon, ve znění pozdějších předpisů.  
172 KUŘE, Josef. Human embryonic stem cell research in Central and Eastern Europe: A comparative 
analysis of regulatory and policy approaches, s. 81.  
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zásahy do embryonálních buněk (např. reprodukční klonování, terapeutické klonování 

či jiné manipulace).173  

 

5.4 Přístup „střední cesty“  
 

Posledním z výše uvedených přístupů, které státy volí, pokud jde o regulaci 

výzkumu hESC, je přístup v literatuře označovaný jako „intermediate“, tedy v podstatě 

přístup tzv. střední cesty. Do této skupiny se řadí převážná většina nejen evropských 

států a v neposlední řadě do této kategorie spadá i právní úprava České republiky.174  

Jedná se v podstatě o určitý kompromis, jenž státy volí s vědomím etické 

problematičnosti některých aspektů výzkumu, ale současné snaze o získání možných 

pozitivních výsledků tohoto výzkumu. To znamená, že právní regulace v tomto případě 

výzkum za určitých okolností dovoluje, je však podroben přísné kontrole a regulován 

prostřednictvím licencí udělovaných státem. Příznačná je přípustnost výzkumu hESC, 

pokud jsou kmenové buňky získány z nadbytečných embryí vytvořených v rámci 

asistované reprodukce pojící se zároveň se striktním zákazem vytváření embryí čistě za 

účelem provádění výzkumu.175   

 

5.5 Hmotněprávní požadavky a procesní záruky  
 

Závěrem této kapitoly bych chtěla určitým zobecňujícím způsobem shrnout 

některé principy a mechanismy, které lze vysledovat v právních úpravách států napříč 

liberálně-restriktivním spektrem. Jedná se o pravidla, která jsou v různé míře a 

s určitými obměnami aplikována ve všech vnitrostátních právních úpravách výzkumu 

hESC, ačkoli jak uvidíme dále, z povahy věci se týkají spíše středních a liberálních 

                                                
173 VLČEK, Robert; HRUBEŠOVÁ, Zdenka. Zdravotnícke právo. Bratislava: Epos, 2007, s. 142.  
174 Dále např. Austrálie, Brazílie, Bulharsko, Estonsko, JAR, Kanada, Litva, Maďarsko, Mexiko, Nový 
Zéland, Portugalsko, Peru, Řecko, Švýcarsko, Thajsko, Turecko a Ukrajina (viz ISASI, Rosario M.; 
KNOPPERS, Bartha M. Mind the gap: policy approaches to embryonic stem cell and cloning research in 
50 countries. European Journal of Health Law, 2006, Volume 13, Issue 1, s. 19) 
175 DOLEŽAL, Adam; ČERNÝ, David; DOLEŽAL, Tomáš. Kmenové buňky - etické a právní aspekty 
výzkumu. 1 vyd. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013, s. 89.  
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přístupů. Tato pravidla se obecně dělí na dvě velké skupiny, a sice na hmotněprávní 

požadavky a procesní záruky.176  

Smyslem hmotněprávních pořadavků je dosáhnout v regulaci přijatelné 

rovnováhy mezi několika právem chráněnými zájmy. Příkladem takových zájmů jsou 

zejm. ochrana důstojnosti lidské bytosti a ochrana života na straně jedné a na straně 

druhé s nimi kolidující péče o nemocné, podpora jejich zdraví atd. Dalo by se říci, že 

hmotněprávní požadavky kladou meze těmto společností preferovaným zájmům a 

ideálně by měly zajistit právní regulaci, která bude jak z právního, tak z etického 

pohledu vnitřně konzistentní.177  

Typickými požadavky v této skupině jsou podmínky hmotného práva pro 

užívání embrya v rámci výzkumu a pro jeho případné zničení. V obou případech se 

klasicky jedná o požadavky proporcionality a nezbytnosti nebo subsidiarity. V případě 

proporcionality musí být případné dovolení výzkumu hESC odůvodněno sledováním 

dostatečně podstatného a hodnotného cíle (např. získání vědeckých poznatků, snížení 

úmrtnosti atd.). Nezbytnost či subsidiarita v odpovídajících normách pak mají zaručit, 

že se výzkum bude provádět jen tehdy, pokud vytyčeného cíle nelze dosáhnout jiným 

způsobem, např. testováním na zvířecích buňkách.178 

 Jak již bylo uvedeno výše, k těmto hmotněprávním požadavkům přistupují dále 

nezbytné procedurální a etické záruky. Primárně sem bývají řazena velmi často 

přijímaná  omezení pro stáří užívaného embrya, požadavky, jejichž cílem je zajistit 

ochranu dárců (např. nezbytnost informovaného souhlasu neplodného páru) a 

v neposlední řadě také podmínky garantující odbornou úroveň výzkumu a jeho etickou 

přijatelnost. Etická přijatelnost konkrétních výzkumných projektů pak bývá zajištěna 

posudky etických komisí či jiných orgánů vytvořených za tímto účelem.179 Jak uvidíme 

                                                
176ISASI, Rosario M.; KNOPPERS, Bartha M. Towards commonality? Policy approaches to human 
embryonic stem cell research in Europe. In PLOMER, Aurora; TORREMANS, Paul. (eds.). Embryonic 
stem cell Patents : European law and Ethics. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2009, s. 43.   
177 Ibid., s. 44.  
178 ISASI, Rosario M.; KNOPPERS, Bartha M. Beyond the permissibility of embryonic and stem cell 
research: substantive requirements and procedural safeguards. Human Reproduction. Oxford: Oxford 
University Press v zastoupení European Society of Human Reproduction and Embryology, 2006. Volume 
21, No.10, s. 2476-2477.  
179 DOLEŽAL, Adam; ČERNÝ, David; DOLEŽAL, Tomáš. Kmenové buňky - etické a právní aspekty 
výzkumu. 1 vyd. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013, s. 91.  
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v další kapitole, instituty hmotněprávních požadavků a procedurálních a etických záruk 

tímtéž popsaným způsobem určují i právní regulaci výzkumu hESC v České republice.  

6. Výzkum kmenových buněk v právu ČR   
 

Cílem předchozí kapitoly bylo především nastínit, jakým způsobem státy 

z pohledu práva přistupují k problematice výzkumu jednoho z typů kmenových buněk, a 

sice kmenových buněk embryonálních. Jak rovněž zmiňuji výše, vzhledem k tomu, že 

nakládání se zbývajícími typy kmenových buněk nevzbuzuje až na výjimky zásadnější 

etické otázky, a mezi regulacemi jednotlivých států tak nebudou zásadnější rozdíly, 

záměrně vynechám komparaci vnitrostátních úprav týkající se výzkumu ostatních typů 

kmenových buněk a přistoupím v následujícím textu rovnou k úpravě výzkumu 

kmenových buněk v České republice. Cílem této kapitoly tedy je ve srovnání s tou 

předchozí komplexně pokrýt výzkum všech jmenovaných typů kmenových buněk.  

Co se týče zvoleného členění této kapitoly, skládá se tato ze tří samostatných 

podkapitol. V první řadě se stručně zabývám dopadající úpravou ústavního zákona č. 

2/1993 Sb., Listiny základních práv a svobod. Zbývající část této kapitoly se zaměřuje 

čistě na regulaci výzkumu kmenových buněk v ČR na úrovni zákona, přičemž tato 

materie je dělena do dvou podkapitol, a to v závislosti na typu kmenových buněk, které 

jsou v konkértním případě předmětem výzkumu. Zvlášť tedy popisuji právní úpravu 

výzkumu hESC, zvlášť právní úpravu výzkumu ASC. Nezbytnost takového členění 

vyplývá právě z faktu, že Česká republika zvolila v oblasti regulace hESC přístup 

střední cesty. Jinými slovy výzkum hESC povoluje, ovšem pouze pod podmínkou 

dodržování striktních právem vymezených pravidel. V porovnání s výzkumem 

adultních kmenových buněk a buněk pocházejících z pupečníkové krve je tedy 

nakládání s hESC v právním řádu ČR regulováno přísnějšími a pro tento účel speciálně 

přijatými normami, které si zasluhují zvláštní výklad.  
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6.1 Výzkum kmenových buněk a související ustanovení Listiny 
základních práv a svobod  
 

Dřív než se v následujících podkapitolách zaměřím na popis právní úpravy 

jednotlivých oblastí výzkumu, považuji za vhodné se na tomto místě nejprve stručně 

zmínit o aspektech výzkumu kmenových buněk v ČR v ústavně-právní rovině. Mám za 

to, že pokud se zabýváme úpravou tohoto typu vědeckého výzkumu, neměli bychom 

opomenout, že do konkrétní zákonné úpravy se promítají principy, které jsou obsaženy 

v normách vyšší právní síly – v tomto případě zejména ústavního zákona č. 2/1993 Sb., 

Listiny základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „LZPS“ 

nebo „Listina“).  

Vědecký výzkum, včetně výzkumu kmenových buněk, se již z povahy věci 

dotýká značného množství práv garantovaných na ústavní úrovni. V závislosti na 

chráněných hodnotách pak tato subjektivní práva buď mohou, anebo nemusí vzájemně 

kolidovat. Primární pro předmět této práce je dle mého názoru svoboda vědeckého 

bádání. Čl. 15 odst. 2 LZPS zní: „Svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby je 

zaručena.“ Dá se říci, že tímto ustanovením je svoboda vědeckého bádání chráněna 

v několika rovinách. V jedné rovině představuje ochranu motivovanou respektem 

k autonomii a důstojnosti konkrétní osoby při její intelektuální seberealizaci, kterou 

vědecké bádání (či výzkum) je. V druhé rovině ale toto ustanovení chrání vědecké 

bádání pro jeho zásadní celospolečenský význam, když potenciální výsledky této 

činnosti mají přinášet společnosti pokrok a další rozvoj. Účelem citovaného ustanovení 

je především chránit vědecké bádání, ale i používání různých vědeckých metod a 

postupů před zásahy ze strany státu.180  

Se zájmy chráněnými svobodou vědeckého bádání dle mého názoru úzce souvisí 

rovněž právo na ochranu zdraví garantované v čl. 31 Listiny, a to zejména s ohledem na 

možné a společností očekávané výsledky, které by výzkum mohl v budoucnosti přinést.  

Domnívám se, že pokud bychom věc posuzovali z hlediska možné kolize dotčených 

zájmů, budou pravděpodobně obě tato práva společně hovořit ve prospěch intenzivního 

výzkumu kmenových buněk v nejširší možné míře.  
                                                
180 WAGNEROVÁ, Eliška; ŠIMÍČEK, Vojtěch; LANGÁŠEK, Tomáš; POSPÍŠIL, Ivo a kol. Listina 
základních práv a svobod: komentář. 1. vyd. Praha: WoltersKluwer Česká republika, 2012, s.  
 



56 
 

Na druhou stranu je však třeba brát v potaz, že provádění výzkumu kmenových 

buněk a výše uvedená ústavně garantovaná práva pochopitelně ve značné míře naráží na 

jiné právem chráněné zájmy a hodnoty. Pro účely této práce není nutné vyjmenovat zde 

veškerá potenciálně kolidující práva, jistě je však namístě uvést některá, jež 

zákonodárce promítl zejm. do legislativy týkající se výzkumu embryonálních 

kmenových buněk.  

Domnívám se, že se jedná především o právo na ochranu života, kdy LZPS 

stanoví: „Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením.“ 

(čl. 6 odst. 1 LZPS) Zde samozřejmě opět vyvstávají z hlediska výzkumu hESC velmi 

důležité otázky, a to zda je nositelem tohoto práva na život i lidské embryo, v jakém 

rozsahu je mu poskytována ochrana a ve kterém okamžiku už hovoříme o lidském 

životě. Ústavodárce však tímto poměrně lakonickým ustanovením ponechal všechny 

zmíněné otázky otevřené a odpověď na ně je tak i v případě Listiny velmi 

nejednoznačná. Obecně se však má za to, že právě užitím formulace „lidský život je 

hoden ochrany již před narozením“ odlišil způsob i rozsah ochrany, která je 

poskytována v prenatálním vývoji, od práva na život v jeho „plném rozsahu“. K pozadí 

tohoto ustanovení uvádí M. Kokeš: „Do jisté míry by bylo možné konstatovat, že v 

uvedené formulaci je skryta tendence vnímat lidský život jako evolutivní, biologický 

proces, začínající před narozením (od početí), jemuž by měla být v souladu s 

postupujícím vývojem poskytována stále hlubší a intenzivnější ochrana vrcholící 

okamžikem narození.“181 Této interpretaci dle mého názoru principielně odpovídá i 

zákonodárcem zvolený přístup k výzkumu hESC, tedy přístup střední cesty. Jelikož ze 

znění čl. 6 LZPS nikterak nevyplývá, že by embryo již od okamžiku početí bylo 

subjektem práva na život, byl embryonální výzkum z hlediska práva vyhodnocen jako 

přípustný. S ohledem na graduálně se zvyšující míru jeho ochrany jsou však zásahy 

prováděné za účelem výzkumu přístupné pouze do dosažení zákonem stanoveného stáří 

embrya (viz dále v podkapitole 6.3).  

Jako další ústavně garantované hodnoty, pro které je výzkum kmenových buněk 

třeba korigovat, lze dle mého vnímat např. úzce související právo na zachování lidské 

                                                
181 WAGNEROVÁ, Eliška; ŠIMÍČEK, Vojtěch; LANGÁŠEK, Tomáš; POSPÍŠIL, Ivo a kol. Listina 
základních práv a svobod: komentář. 1. vyd. Praha: WoltersKluwer Česká republika, 2012, s. 156.  
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důstojnosti (čl. 10 odst. 1 LZPS), nedotknutelnost osoby (čl. 7 odst. 1 LZPS) a ochrana 

osobních údajů (čl. 10 odst. 3 LZPS), pokud jde o údaje subjektů účastnících se 

výzkumu.  

6.2 Právní úprava získávání a výzkumu dospělých kmenových buněk   
 

Pokud jde o výzkum dospělých kmenových buněk a činnosti s ním související, 

právní regulace je obsažena v několika pramenech. Primární úpravu je nutno hledat 

v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 

(zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZS“) a 

dále v zákoně č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk 

určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních 

a buňkách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o lidských tkáních a 

buňkách“). Je však třeba mít na paměti, že Česká republika je rovněž signatářem 

Úmluvy o biomedicíně, jejíž ustanovení dotyčnou oblast regulují a kterou je tak nutno 

brát v potaz.182  

S odkazem na detailnější výklad, jenž byl proveden v 2. kapitole této práce, na 

tomto místě pouze uvedu, že určující jsou zde zejména ta ustanovení, která pojednávají 

o zákroku v oblasti péče o zdraví, do které spadá rovněž oblast vědeckého výzkumu. 

Jedná se tedy o požadavek informovaného souhlasu a náležitého poučení (čl. 5 ÚLPB) a 

o požadavek postupu lege artis (čl. 4  ÚLPB). V souvislosti se získáváním kmenových 

buněk je rovněž třeba mít na paměti, že ÚLPB také zakazuje získávání finančního 

prospěchu z částí lidského těla a reguluje nakládání s nimi (kapitola VIII ÚLPB).  

Činnosti prováděné v souvislosti s výzkumem kmenových buněk jsou v rozsahu 

činnosti odběrových zařízení a tkáňových zařízení dle zákona o lidských tkáních a 

buňkách zdravotními službami ve smyslu ZZS.183 Z toho vyplývá, že na činnosti 

získávání, zpracování a použití adultních kmenových buněk se vztáhnou odpovídající 

požadavky stanovené tímto zákonem.  

                                                
182 DOLEŽAL, Adam; ČERNÝ, David; DOLEŽAL, Tomáš. Kmenové buňky - etické a právní aspekty 
výzkumu. 1 vyd. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013, s. 92.  
183 § 2 odst. 2 písm. g) ZZS 
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Přitom zásadní roli zde hrají především ustanovení regulující zvláštní povinnosti 

zdravotnických pracovníků při provádění výše zmíněných činností, a sice ust. § 80 a § 

81 ZZS.184 Odběr buněk jakožto částí těla je pro potřeby vědy a výzkumu umožněn 

právě prostřednictvím § 80 odst. 1 ZZS, a to poskytovatelem zdravotních služeb ve 

zdravotnickém zařízení. Nutno dodat, že za účelem použití pro lékařskou vědu nebo 

výzkum je možné odebírat buňky i z těla zemřelého.185 Pokud jde o následné uchování 

odebraných buněk a jejich další použití pro potřeby vědy a výzkumu, rozchází se právní 

úprava právě s ohledem na původ těchto buněk, tj. s ohledem na to, zda se jedná o 

buňky odebrané pacientovi při poskytování zdravotní péče nebo o buňky odebrané 

z těla zemřelého.186  

Za situace, kdy byly buňky odebrány pacientovi při poskytování zdravotní péče, 

je jejich použití vázáno na splnění podmínky řádného poučení a udělení prokazatelného 

informovaného souhlasu. Jedná se v tomto případě o speciální informovaný souhlas, 

jehož náležitosti jsou přísnější než náležitosti obecného informovaného souhlasu dle 

ZZS. Co do formy se za prokazatelné vyslovení souhlasu s uchováním a použitím 

odebraných buněk považuje buď písemný souhlas pacienta s úředně ověřeným 

podpisem, nebo záznam o souhlasu pacienta, jenž byl vysloven ve zdravotnickém 

zařízení. Tento záznam je třeba rovněž opatřit podpisem dotčeného pacienta a 

zdravotnického pracovníka.187,188  

Pokud jde o buňky, jež byly v souladu se zákonem odebrány z těla zemřelého, je 

k použití takto odebraných buněk nezbytné, aby s takovou činností zemřelý vyslovil 

prokazatelný souhlas za svého života. Pokud tak zemřelý za svého života neučinil, je 

stále možné, aby tento souhlas vyslovila osoba jemu blízká (§ 81 odst. 2 písm. b) ZZS).  

Bez ohledu na to, zda byly buňky odebrány z těla pacienta či zemřelého, je třeba 

dodržovat zákaz poskytování a získávání finančního prospěchu, ale i jiných náhrad a 

                                                
184 DOLEŽAL, Adam; ČERNÝ, David; DOLEŽAL, Tomáš. Kmenové buňky - etické a právní aspekty 
výzkumu. 1 vyd. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013, s. 92.  
185 § 79 odst. 1 písm. e) ZZS  
186 § 81 ZZS  
187 Ibid.  
188 Pokud to vylučuje zdravotní stav pacienta, lze jeho podpis nahradit podpisem osoby blízké či svědka, 
je však třeba rovněž uvést zdravotní důvody, jež bránily jeho podpisu a také způsob, jakým svou vůli 
projevil.  
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výhod v souvislosti s jejich použitím. 189 Jak bylo již zmíněno výše, tento princip zákazu 

využívání lidského těla či jeho částí jako zdrojů finančního prospěchu je všeobecně 

přijímaným pravidlem a bývá spojován s ochranou lidské důstojnosti.  

Toto pravidlo je mj. odrazem čl. 21 ÚLPB a existují z něj jisté výjimky, jako je 

např. úhrada účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů, které v tomto 

případě vznikly v souvislosti s nakládáním s odebranými buňkami.  

Nebylo by však správné redukovat podmínky pro odběry a nakládání s adultními 

kmenovými buňkami na výše uvedená ustanovení části sedmé ZSS. Tam, kde pro tyto 

postupy nejsou stanovena zvláštní pravidla, použije se obecná úprava. Příkladem může 

být povinnost postupovat při výkonu všech souvisejících zákroků podle pravidel vědy a 

uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem 

na konkrétní podmínky a objektivní možnosti (jinak řečeno lege artis).190  

Další právní úprava nakládání s adultními kmenovými buňkami je 

diferencovaná, a to s ohledem na účel, k jakému jsou tyto kmenové buňky odebírány. 

Rozhodujícím kritériem je přitom skutečnost, zda následně dojde k jejich použití na 

člověku. Pakliže k takovému použití dojde, je třeba relevantní ustanovení hledat 

v zákoně o lidských tkáních a buňkách. Pokud však mají být odebrané buňky použity 

pouze pro potřeby vědy a výzkumu a k žádnému dalšímu použití na člověku v tomto 

případě nedojde, uplatní se hygienické požadavky stanovené zákonem č. 258/2000 Sb., 

o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a také jeho prováděcí 

předpisy.191  

 

6.3 Právní úprava získávání a výzkumu embryonálních kmenových buněk  
 

Stejně jako ve výše popsané oblasti výzkumu adultních kmenových buněk a 

kmenových buněk z pupečníkové krve, je i v rámci výzkumu prováděném na 

embryonálních kmenových buňkách kromě specifické vnitrostátní úpravy určující 

                                                
189 § 81 odst. 7 ZZS  
190 § 4 odst. 5 ZSS  
191 DOLEŽAL, Adam; ČERNÝ, David; DOLEŽAL, Tomáš. Kmenové buňky - etické a právní aspekty 
výzkumu. 1 vyd. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013, s. 92.  
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především přijetí Úmluvy o biomedicíně Českou republikou. Jak blíže zmiňuji ve 2. 

kapitole, jedná se v tomto případě jednak o některá ustanovení její obecné části (např. 

požadavek informovaného souhlasu v souvislosti s prováděním jakéhokoli 

medicínského zákroku192), podstatná je ale zejména regulace výzkumu prováděného na 

embryích in vitro obsažená v čl. 18. Připomeňme si, že jeho obsahem je nejen obecně 

formulovaný požadavek na ochranu těchto embryí, ale především kategorický zákaz 

vytváření embryí pro účely výzkumu. V této souvislosti je třeba taktéž zmínit zákaz 

klonování obsažený v Dodatkovém protokolu, který v ČR rovněž našel své vyjádření na 

úrovni zákona.193  

Co se týče vnitrostátní úpravy, je tato oblast regulována jednak zákonem o 

lidských tkáních a buňkách a zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních 

službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o specifických zdravotních 

službách“), ale především prostřednictvím speciálního zákona vztahujícího se na 

výzkum hESC, tj. zákona č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních 

kmenových buňkách a souvisejících činnostech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

jako „zákon o výzkumu na ESC“), na jehož obsah je nutné se zaměřit podrobněji.194 

 

6.3.1 Provádění výzkumu „prater legem“ a přijetí zákona o výzkumu na 

embryonálních kmenových buňkách  

 

Jak vyplývá z důvodové zprávy k zákonu č. 227/2006 Sb., o výzkumu na 

lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech (dále jen 

„Důvodová zpráva“), tento zákon byl přijat v situaci, kdy ČR zcela postrádala zákonnou 

úpravu výzkumu na hESC.195 Paradoxně, bez ohledu na tento legislativní deficit byl na 

území ČR fakticky prováděn výzkum hESC v poměrně značném měřítku (např. do roku 

2004 bylo na území ČR izolováno celkem sedm linií lidských embryonálních 

kmenových buněk). Česká republika byla rovněž hned po Švédsku druhým evropským 

                                                
192 čl. 5 ÚLPB  
193 § 3 odst. 3 zákona č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a 
souvisejících činnostech, ve znění pozdějších předpisů (dále citováno jako „zákon o výzkumu na ESC“)   
194 DOLEŽAL, Adam; ČERNÝ, David; DOLEŽAL, Tomáš. Kmenové buňky - etické a právní aspekty 
výzkumu. 1 vyd. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013, s. 94.  
195 obecná část, písm. a) Důvodové zprávy.  
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státem, na jehož území byly linie lidských embryonálních kmenových buněk jako 

takové vůbec úspěšně odvozeny.196 Ačkoli ČR tedy až do roku 2006, kdy byl přijat výše 

jmenovaný zákon o výzkumu na ESC, neměla žádnou zvláštní právní úpravu 

pokrývající tuto značně citlivou oblast, stala se v roce 1998 smluvní stranou Úmluvy o 

biomedicíně. Vzhledem k tomu, že ÚLPB stanoví v čl. 18 pro případ provádění 

výzkumu na embryích in vitro požadavek odpovídající ochrany embrya a z čl. 1 odst. 1 

ÚLPB vyplývá povinnost smluvních stran přijmout do svého právního řádu opatření 

k zajištění jejích ustanovení, probíhala až do doby přijetí zákona o výzkumu na ESC 

praxe výzkumníků praeter legem. 197, 198  

Jak dále uvádí Důvodová zpráva, tento problém byl až do přijetí příslušného 

zákona řešen tak, že na oblast výzkumu na hESC, které byly získány z tzv. 

nadbytečných embryí v souvislosti s léčbou neplodnosti, bylo aplikováno (za použití 

extenzivního výkladu) ust. § 26 odst. 4) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve 

znění pozdějších předpisů. To znamená, že jak na zárodečné buňky odebrané v rámci 

asistované reprodukce, tak na „nadbytečná“ embrya, která byla pro účely asistované 

reprodukce vytvořena, bylo pohlíženo jako na části těla, které byly odebrány za účelem 

léčby neplodnosti. Nutno konstatovat, že tento výklad byl hodnocen jako sporný a 

s ohledem na specifičnost oblasti zároveň jako značně neuspokojivý.199  

Nezbytnost speciální zákonné úpravy pokrývající výzkum hESC byla dána, jak 

je uvedeno výše, především potřebou dostát mezinárodním závazkům. Návrh zákona 

byl však odůvodňován rovněž požadavky Listiny základních práv a svobod, zejm. čl. 6 

odst. 1, který zakotvuje zásadu ochrany lidského života již před narozením, a 

v neposlední řadě obsahem Národní politiky výzkumu a vývoje České republiky na léta 

2004-2008.200,201 Zpracovaný návrh zákona o výzkumu na ESC byl následně podpořen 

                                                
196 KUŘE, Josef. Human embryonic stem cell research in Central and Eastern Europe: A comparative 
analysis of regulatory and policy approaches. In PLOMER, Aurora; TORREMANS, Paul. (eds.). 
Embryonic stem cell Patents : European law and Ethics.1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2009,s. 
67. 
197 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 143.   
198 obecná část, písm. a) Důvodové zprávy.  
199 Ibid.   
200 Usnesení vlády ze dne 7. ledna 2004 č. 5 k Národní politice výzkumu a vývoje České republiky na léta 
2004-2008.  
201 obecná část, písm. c) Důvodové zprávy.  
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stranami napříč politickým spektrem (výjimku tvořili poslanci KDU-ČSL) a přijat 

významnou většinou hlasů.202,203  

Přijetím zákona o výzkumu na ESC byly upraveny základní oblasti související 

s prováděním tohoto typu výzkumu. Jednak jsou jeho prostřednictvím stanoveny 

podmínky pro výzkum a související činnosti, jednak je upraveno povolování  a kontrola 

tohoto výzkumu, včetně založení působnosti příslušných správních a poradních 

orgánů.204 Obecně lze říci, že účelem zákona je tedy kromě stanovení práv a povinností 

osob, které se na výzkumu určitým způsobem podílejí, rovněž určení působnosti 

správních orgánů, jejichž činnost směřuje k zajištění odpovídající ochrany lidského 

embrya a k zamezení jakémukoli zneužití výzkumu, ať už se jedná o jeho výsledky, či 

samotný průběh. Mezi takové činnosti patří zejména odborné posuzování žádostí o 

povolení výzkumu a provádění jeho kontroly. V neposlední řadě zákon o výzkumu na 

ESC obsahuje zvláštní skutkové podstaty přestupků a jiných správních deliktů 

dopadajících na příslušnou oblast.205  

Základní pojmy jsou vymezeny v § 2 zákona o výzkumu na ESC, přičemž je 

třeba se blíže zaměřit na to, jakým způsobem zákon definuje lidské embryo a lidské 

embryonální kmenové buňky. Dle zmíněného ustanovení se lidskými embryonálními 

buňkami rozumí „všechny pluripotentní kmenové buňky pocházející z lidských 

preimplantačních embryí vytvořených mimotělně“ (§ 2 písm. b) zákona o výzkumu na 

ESC). Lidské embryo pak zákon definuje jako „totipotentní buňku nebo seskupení 

takových buněk, které jsou schopny se vyvinout v lidské individuum“ (§ 2 písm. d) 

zákona o výzkumu na ESC). Na rozdíl od některých států, které v rámci své legislativy 

pojem embrya záměrně nespecifikují, ČR se zařadila mezi státy, jež pojem lidského 

embrya zákonem vymezují. V tomto případě dokonce zákonodárce zvolil širší definiční 

vymezení, pro něž je určující schopnost buněk vyvinout se v lidské individuum.206  

                                                
202 115 pro, 30 proti, 12 se zdrželo.  
203 KUŘE, Josef. Human embryonic stem cell research in Central and Eastern Europe: A comparative 
analysis of regulatory and policy approaches. In PLOMER, Aurora; TORREMANS, Paul. (eds.). 
Embryonic stem cell Patents : European law and Ethics.1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2009,s. 
75. 
204ust. § 1 zákona o výzkumu na ESC.  
205 Obecná část, písm. b) Důvodové zprávy.  
206 DOLEŽAL, Adam; ČERNÝ, David; DOLEŽAL, Tomáš. Kmenové buňky - etické a právní aspekty 
výzkumu. 1 vyd. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013, s. 95.  
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6.3.2 Přípustnost provádění výzkumu hESC  

 

Konkrétní ustanovení předmětného zákona, upravující zejm. podmínky a 

procesy schvalování, v podstatě odpovídají již zmiňovanému modelu „střední cesty“. 

Tzn., že výzkum na hESC je na území ČR povolen, avšak jeho provádění je přísně 

regulováno a podléhá rozsáhlé kontrole ze strany státu. Výzkum na hESC je tak možné 

na území České republiky provádět pouze ve dvou případech. Prvním z nich je 

zkoumání těch linií hESC, které byly na území ČR dovezeny. Podmínkou pro takový 

postup je, že způsob, jakým byly tyto linie získány z embryí, neodporuje ani právním 

předpisům ČR, ani státu jejich původu, k dovozu bylo uděleno povolení Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) a jediným důvodem dovozu těchto 

linií je právě provádění výzkumu dle zákona o výzkumu na hESC. Druhým případem, 

kdy je výzkum na hESC možný, je výzkum na liniích, které byly získány z tzv. 

nadbytečných lidských embryí, a to u poskytovatelů zdravotních služeb v ČR, v nichž 

se provádí asistovaná reprodukce (§ 3 odst. 2 zákona o výzkumu na ESC). Podstatné je, 

že „nadbytečným lidským embryem“ je myšleno takové embryo, jež bylo vytvořeno 

metodou mimotělního oplodnění za účelem asistované reprodukce, ovšem pro tento účel 

nebylo využito.207  

Ačkoli to zde není explicitně uvedeno, z taxativnosti uvedeného výčtu jasně 

vyplývá, že nelze získávat linie embryonálních kmenových buněk z lidského plodu po 

provedení umělého přerušení těhotenství. Stejně tak v duchu Úmluvy o biomedicíně 

není ani možné vytvářet embrya pro potřeby výzkumu.208 Jak již bylo zmíněno výše 

v kapitole 3., odráží zákon o výzkumu na ESC rovněž znění Dodatkového protokolu, 

když zakazuje takové manipulace s hESC, které by vedly k vytvoření nového lidského 

jedince (reprodukční klonování).209 Pokud jde o další ochranu, musí být jak linie, tak 

lidská embrya chráněna před odcizením či jejich použitím k činnostem, jež by byly 

protiprávní.210 Mám za to, že právě toto ustanovení pravděpodobně odráží značně 

                                                
207 § 2 písm. e) zákona o výzkumu na ESC.  
208 čl. 18 odst. 2 Úmluvy o biomedicíně.  
209 DOLEŽAL, Adam; ČERNÝ, David; DOLEŽAL, Tomáš. Kmenové buňky - etické a právní aspekty 
výzkumu. 1 vyd. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013, s. 95. 
 
210 § 3 odst. 4 zákona o výzkumu na ESC.  
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diskutovaný požadavek čl. 18 ÚLPB, aby byla zákonem zajištěna odpovídající ochrana 

embrya, pakliže zákon provádění výzkumu na lidském embryu dovoluje.  

 

6.3.3 Podmínky a vydávání povolení k výzkumu hESC  

 

Příslušnými správními úřady a odborně poradními orgány, které vykonávají 

činnost na úseku výzkumu na hESC, jsou jednak MŠMT, jednak Rada pro výzkum a 

vývoj (dále jen „Rada“) a Bioetická komise. Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy je především subjektem, jenž má pravomoc při splnění podmínek 

stanovených zákonem vydávat povolení k výzkumu na hESC. Ve zmíněných 

podmínkách se odráží jak východiska zohledňující etické principy, tak současné 

vědecké poznatky v oblasti medicíny.211  

Aby žadateli mohlo být uděleno povolení k výzkumu, musí výzkum v prvé řadě 

sloužit k získávání zásadních vědeckých poznatků, příp. k rozšíření lékařských 

poznatků při vývoji diagnostických, preventivních či terapeutických postupů, jež je 

možné aplikovat na člověka. Předmětem výzkumu podle současných poznatků vědy a 

techniky musí být otázky, jež nelze řešit pouze na in vitro modelech se zvířecími 

buňkami, příp. při pokusech na zvířatech. Dalšími podmínkami pro získání povolení 

jsou zaručení odborné úrovně výzkumu, etická přijatelnost celého výzkumného projektu 

a kromě některých dalších dílčích požadavků taxativního výčtu zejména splnění 

podmínky subsidiarity, tedy skutečnost, že předpokládaného vědeckého výzkumu nelze 

dosáhnout žádným jiným způsobem (§ 4 zákona o výzkumu na ESC).  

Povolení k výzkumu na hESC je vydáváno na dobu 6ti let (jeho prodloužení je 

možné nejvýše jednou, a to o 4 roky), přičemž se vztahuje pouze na tu konkrétní 

výzkumnou činnost, jež je podrobně popsána v žádosti o vydání povolení.212 Žadatelem 

dle zákona o výzkumu na ESC může být právnická osoba, která zároveň splňuje 

předpoklady blíže specifikované v § 5 a § 7 zákona. Po doručení příslušné žádosti se 

všemi požadovanými přílohami probíhá proces schvalování projektu tak, že MŠMT 
                                                
211 ŠPECIÁNOVÁ, Šárka. Právní ochrana embrya a výzkum na lidských embryonálních kmenových 
buňkách (2.). Právo a rodina. Praha: Wolters Kluwer, 2007, č. 5, s. 15.  
 
212 § 6 odst. 1 a 3 zákona o výzkumu na ESC. 
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nejprve zažádá o zpracování odborného stanoviska ze strany Rady pro výzkum a vývoj. 

Podkladem pro zpracování tohoto stanoviska Radou je mj. předchozí posouzení 

předmětné žádosti Bioetickou komisí. Odborné stanovisko Rady pro výzkum a vývoj (a 

v některých případech též Ministerstva zdravotnictví) má za úkol posoudit, zda žádost 

vyhovuje požadavkům zákona o výzkumu na ESC, a to jak z odborného, tak z etického 

hlediska, a dále s odůvodněním výslovně doporučit (či nedoporučit) udělení povolení 

k výzkumu. Případný odchylný postup ve vztahu k odbornému doporučení je MŠMT ve 

svém následném rozhodnutí povinno zdůvodnit (§ 5 zákona o výzkumu na ESC). 

 

6.3.4 Získávání kmenových buněk z nadbytečných lidských embryí  

 

Jak bylo již zmíněno výše, výzkum lidských embryonálních kmenových buněk 

je na území ČR možno za splnění zákonem stanovených podmínek provádět buď na 

liniích hESC, které byly dovezeny ze zahraničí (přičemž jejich dovoz je rovněž činností 

vázanou na získání zvláštního povolení MŠMT213) či na „nových“ liniích získaných 

z nadbytečných lidských embryí. V následující části bych se ráda blíže věnovala 

posledně jmenované možnosti.  

Právě získávání embryonálních kmenových buněk z nadbytečných lidských 

embryí je bezpochyby tou eticky nejproblematičtější oblastí, kterou zákon o výzkumu 

na ESC reguluje. S ohledem na to je činnost získávání hESC podmíněna striktními 

požadavky.214 Tyto požadavky nalezneme v ust. § 8 a § 9 zákona o výzkumu na ESC, a 

dále, jelikož nadbytečným embryem může být pouze embryo vytvořené v rámci 

asistované reprodukce, rovněž v zákoně o specifických zdravotních službách, který 

oblast asistované reprodukce upravuje.  

Jedním z typických nástrojů pro regulaci výzkumu na hESC je stanovení 

jednoznačné hranice určující maximální stáří embrya, ze kterého mohou být kmenové 

buňky izolovány. Z embryí, jejichž stáří překračuje takovou hranici, již získávání 

kmenových buněk není přípustné. V rámci právního řádu ČR byla tato hranice 

zákonodárcem stanovena na 7 dní. Embryonální kmenové buňky tedy mohou být 

                                                
213 Ibid, § 10 odst. 1  
214 Zvláštní část Důvodové zprávy.  
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získávány za účelem jejich výzkumu pouze z takových nadbytečných lidských embryí, 

která nejsou starší 7 dnů, přičemž je třeba mít na paměti, že doba kryokonzervace 

tohoto embrya se do jeho stáří nezapočítává (§ 8 odst. 3 zákona o výzkumu na ESC). 

Zajímavé je, že v porovnání s většinou evropských států, které podobné omezení do 

svého právního řádu zakotvily, je úprava ČR v tomto ohledu přísnější.215   

Dalším nezbytným předpokladem pro získávání ESC z nadbytečných lidských 

embryí je udělení informovaného souhlasu na základě řádného poučení. Výše 

jmenovaný zákon o specifických zdravotních službách v tomto ohledu stanoví mj. 

náležitosti postupu, poučení a informovaného souhlasu v souvislosti s metodami a 

postupy asistované reprodukce, které jsou z povahy věci s procesy získávání hESC 

z nadbytečných embryí nerozlučně spjaty. Zmínky o užívání nadbytečných embryí pro 

účely výzkumu tak nacházíme i v tomto předpise. Co se týče procesu před zahájením 

metod a postupů asistované reprodukce, patří mezi informace, které je poskytovatel 

zdravotních služeb povinen podat neplodnému páru, kromě informací týkajících se 

charakteru navrhovaných metod a postupů, případných rizik a trvalých následků, také 

poučení o způsobu, jakým může být naloženo s vytvořenými embryi, která se stanou 

nadbytečnými. Rovněž je třeba poskytnout informaci o výši předpokládaných 

finančních prostředků na uskladnění vytvořených embryí a o době tohoto uskladnění. 

Teprve po tomto poučení může neplodný pár udělit písemný informovaný souhlas 

s provedením asistované reprodukce (§ 8 zákona o specifických zdravotních službách).  

Pakliže nastane situace předpokládaná zákonem o výzkumu na ESC, tedy že při 

umělém oplodnění příjemkyně nejsou použita veškerá embrya vytvořená pro potřeby 

tohoto konkrétního neplodného páru (a tato embrya se tak stanou nadbytečnými), nabízí 

se primárně varianta jejich uchování za účelem dalšího umělého oplodnění stejné 

příjemkyně. V opačném případě se postupuje v souladu s písemným prohlášením 

neplodného páru, ve kterém tento může rozhodnout o poskytnutí nadbytečných embryí 

jinému anonymnímu neplodnému páru, o jejich likvidaci anebo umožnit jejich použití 

                                                
215 Ve srovnání s hranicí 14 dní či s hranicí vytvoření primitivního proužku (např. Estonsko, Finsko, 
Francie, Maďarsko, Island, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Spojené království). (srov. 
ISASI, Rosario M.; KNOPPERS, Bartha M. Towards commonality? Policy approaches to human 
embryonic stem cell research in Europe. In PLOMER, Aurora; TORREMANS, Paul. (eds.). Embryonic 
stem cell Patents : European law and Ethics. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2009, s. 51).  
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k výzkumu embryonálních kmenových buněk (§ 9 odst. 1 zákona o specifických 

zdravotních službách).  

Jakkoli zákon o specifických zdravotních službách výše popsaným způsobem 

řeší souhlas neplodného páru s použitím jejich embryí pro výzkum hESC, je institut 

informovaného souhlasu stejně tak upraven ustanoveními zákona o výzkumu na ESC (§ 

9 zákona o výzkumu na ESC). V tomto případě jsou však náležitosti a celkový režim 

informovaného souhlasu s výzkumem striktnější. Souhlas, který již byl udělen v rámci 

procesů asistované reprodukce, tak nebude dostatečný a i přes jeho poskytnutí je třeba 

následně vycházet ze speciální úpravy zákona o výzkumu na ESC. Nejpatrnějším 

rozdílem je pak především skutečnost, že zákon o výzkumu na ESC vyžaduje 

k získávání hESC z nadbytečných embryí nejen informovaný souhlas neplodného páru, 

od kterého bylo nadbytečné embryo získáno, ale stejně tak i souhlas dárce zárodečných 

buněk (pokud je dárce osobou odlišnou od neplodného páru).216  

Udělení tohoto souhlasu, pro který zákon vyžaduje písemnou formu, musí 

předcházet srozumitelné a dostatečné poučení oprávněných osob o účelu, k němuž má 

být nadbytečné embryo použito. V souladu s obecně uznávanou právní zásadou je 

vyloučeno, aby osobám udělujícím souhlas byla za tento úkon poskytnuta jakákoli 

odměna (§ 9 zákona o výzkumu na ESC).  

Z hlediska časového platí, že k udělení tohoto informovaného souhlasu je možno 

přistoupit až v situaci, kdy je zcela zřejmé, že se v konkrétním případě jedná o embryo 

nadbytečné. Na druhou stranu musí být souhlas vyjádřen ještě před tím, než dojde 

k využití embrya k získání hESC (§ 9 odst. 1 zákona o výzkumu na ESC). Dodatečné 

poskytnutí souhlasu tedy logicky nepřichází v úvahu. Pokud ještě nedošlo 

k předmětnému využití embrya, je již udělený souhlas možné písemně i bez udání 

důvodu odvolat. Z důvodu právní jistoty však ust. § 9 odst. 4 zákona o výzkumu na ESC 

pro tento úkon stanoví lhůtu tří měsíců od jeho udělení.217  

K výše popsaným podmínkám stanoveným pro získávání lidských 

embryonálních kmenových buněk je třeba již pouze dodat, že nadbytečná lidská embrya 

                                                
216 DOLEŽAL, Adam; ČERNÝ, David; DOLEŽAL, Tomáš. Kmenové buňky - etické a právní aspekty 
výzkumu. 1 vyd. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013, s. 97. 
217 Zvláštní část Důvodové zprávy.  
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pro tyto účely mohou být poskytována pouze centry asistované reprodukce, a to pouze 

takové právnické osobě, která disponuje povolením k výzkumu na hESC.218   

6.3.5 Některé další dílčí právní aspekty výzkumu hESC  

 

Jak již bylo zmíněno ve 4. kapitole, právní regulace provádění výzkumu na 

hESC je v úzké souvislosti s patentovým právem, a to s ohledem na otázku právní 

ochrany výsledků výzkumu kmenových buněk jakožto biotechnologických vynálezů. 

S odkazem na 4. kapitolu, kde jsou právní úprava a související východiska rozebrány 

podrobněji, nyní poukážu pouze na skutečnost, že český zákonodárce v příslušném 

zákoně o ochraně biotechnologických vynálezů219 převzal v ust. § 3 výluky 

z patentovatelnosti obsažené v textu směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/44/ES 

ze dne 6. 7. 1998 o právní ochraně biotechnologických vynálezů. Ani z hlediska 

vnitrostátního práva tak patenty nejsou udělovány mj. na vynálezy, jejichž obchodní 

využití by se příčilo veřejnému pořádku nebo dobrým mravům, zejména na způsoby 

klonování lidských bytostí, na způsoby, při nichž se používá lidské embryo pro 

průmyslové nebo obchodní účely atd.  

V rámci kapitoly pojednávající o výzkumu ESC by dle mého názoru nemělo být 

opomenuto, že výzkum  hESC a související činnosti mají svůj odraz i v trestním právu. 

Konkrétně se jedná o ust. § 167 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, které v rámci hlavy I. trestné činy proti životu a zdraví stanoví 

speciální skutkovou podstatu nedovoleného nakládání s lidským embryem a lidským 

genomem. Jak uvádí publikace Trestní zákoník : komentář P. Šámala, objektem tohoto 

trestného činu je „zájem na ochraně lidských embryí, lidských embryonálních 

kmenových buněk a jejich linií, lidského genomu a zdravého vývoje lidské populace, a to 

v souvislosti s výzkumem prováděným na lidských embryonálních kmenových buňkách 

a související činnosti, včetně tzv. asistované reprodukce.“220  

                                                
218 § 8 zákona o výzkumu na ESC.  
219 zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o 
ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb.  
220 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 2 sv. Velké 
komentáře. s. 1681.  
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Ust. § 167 trestního zákoníku obsahuje ve skutečnosti dvě samostatné základní 

skutkové podstaty. V prvním odstavci je jako trestné označeno jednání, které je v 

rozporu s jiným právním předpisem (v tomto případě se zákonem o výzkumu na ESC). 

Takovým jednáním je například protiprávní výzkum na lidském embryu nebo na větším 

množství lidských embryonálních kmenových buněk či jejich linií, jejich neoprávněný 

dovoz, vývoz atd. Druhý odstavec téhož ustanovení obsahuje další samostatnou 

skutkovou podstatu, která již není výslovně vázána na nesoulad s jiným právním 

předpisem a v ní uvedená jednání jsou tak nepřijatelná za všech okolností. Těmito 

jednáními jsou zejména vytváření lidských embryí pro účely výzkumu a reprodukční 

klonování, o nichž bylo již podrobněji pojednáno výše.221  

                                                
221 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 2 sv. Velké 
komentáře. s. 1681.  
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Závěr  

 

Jak jsem uváděla již na začátku této práce, výzkum kmenových buněk je 

tématem, kterému není v rámci ČR věnována ze strany široké veřejnosti větší 

pozornost. Tato skutečnost se dle mého názoru odráží i v tom, že je téma až na výjimky 

opomíjeno i v právnické literatuře. Mým hlavním cílem tak bylo zkoumat a následně 

popsat charakter právní úpravy zmíněného výzkumu, a to komplexním způsobem 

pojímajícím úrovně mezinárodního, unijního i vnitrostátního práva. S ohledem na eticky 

citlivý charakter a od toho se odvíjející rozsah regulace byla přitom pozornost 

v některých částech zaměřena spíše na oblast výzkumu embryonálních kmenových 

buněk.  

Za účelem jednoduššího pochopení některých aspektů předmětné právní 

regulace a také s cílem poskytnout této práci jistý přesah jsem první dvě kapitoly 

věnovala biologické a etické stránce věci. Cílem těchto kapitol tak nebylo dotčenou 

problematiku detailním způsobem rozpracovávat, ale spíše poskytnout určitý ucelený 

náhled. Z tohoto důvodu jsem zejména v kapitole druhé, pojednávající o etických 

aspektech výzkumu, postupovala do jisté míry eklekticky a demonstrativně jsem 

poukázala na některé morálně problematické stránky a související argumenty, které 

jsem vybrala, a zaměřila se na ně. Tento postup se mi jevil ve srovnání se zdlouhavými 

výčty zejména pro účely této práce jako vhodnější. Jak jsem také již uvedla v úvodu, 

k této kapitole jsem přistupovala se záměrem upozorňovat na problémy a předestírat 

argumenty, což jsem následně zohlednila v rámci celé práce, ve které jsem se snažila 

zachovat nejvyšší možnou míru objektivity.  

Co se týče následující kapitoly zaměřené na relevantní úpravu mezinárodního 

práva, po nastínění obecného charakteru právní úpravy výzkumu kmenových buněk na 

nadnárodní úrovni byla tato kapitola dále zaměřena na dva instrumenty mezinárodního 

práva, a sice EÚLP a Úmluvu o biomedicíně a na ní navazující Protokol o zákazu 

klonování. Pokud jde o EÚLP, která je na rozdíl od Úmluvy o biomedicíně všobecně 

orientovaným katalogem lidských práv, jsou zejména z pohledu využívání lidských 

embryí v rámci výzkumu relevantní oblasti práva na život a na ochranu lidské 

důstojnosti. Pro výklad týkající se tohoto tématu jsem se následně zaměřila na 
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související judikaturu ESLP, ve které se však poměrně značně odráží charakter právní 

úpravy výzkumu hESC na mezinárodní úrovni. Problematický je dle mého názoru 

především fakt, že v rámci mezinárodního společenství většinou nepanuje shoda na 

elementárních otázkách, které se v etické a právní rovině týkají tohoto typu výzkumu. 

To má za následek jistou zdráhavost mezinárodních soudních orgánů v případech, kdy 

by naopak bylo vhodné sjednotit výklad právních pramenů. Mám za to, že tento aspekt 

mezinárodní právní úpravy může v určité míře zapříčinit její částečnou paralizaci, 

pokud jde o právní aspekty výzkumu kmenových buněk.  

Čtvrtá kapitola byla zaměřena na relevantní prameny práva Evropské unie, a to 

s důrazem na Chartu EU a specifickou oblast patentovatelnosti výsledků výzkumu 

hESC s tím, že právě problematika patentovatelnosti je obdobným způsobem 

regulována také v právním řádu ČR.  

Pátá kapitola a šestá kapitola na sebe určitým způsobem navazují. V rámci páté 

kapitoly bylo pojednáno o typech přístupů, které státy pod vlivem určitých faktorů volí 

v právní regulaci výzkumu hESC. Následně byly všechny tři přístupy detailněji popsány 

a pro účely ilustrace teoretických východisek jsem následně stručně popsala právní 

úpravu dotčené oblasti u vybraných států, a sice u Slovenské republiky a u Spojeného 

království. Na pátou kapitolu tematicky navazuje kapitola šestá, která je již kompletně 

věnovaná vnitrostátní úpravě České republiky v oblasti výzkumu kmenových buněk. 

Česká republika je tak zároveň státem demonstrujícím třetí přístup k regulaci výzkumu, 

který byl obecně uveden v rámci páté kapitoly.  

Tato poslední kapitola, která je však zároveň z této práce nejdetailnější, je 

záměrně koncipována tak, že po obecném úvodu představovaném dopadem Listiny 

základních práv a svobod se tematicky dělí na dvě oblasti, a sice na regulaci výzkumu 

dospělých kmenových buněk a na regulaci kmenových buněk embryonálních. Důraz je 

kladen především na zákon zákon č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských 

embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech, jelikož jde o specifický 

právní nástroj, prostřednictvím kterého zákonodárce reagoval na fakticky již dlouhou 

dobu probíhající výzkum na hESC na našem území. Samotné jeho přijetí v roce 2006 

tak hodnotím jako velice pozitivní vzhledem k tomu, že jak dokládá kapitola pátá, 

v řadě případů odpovídající norma v právním řádu států zcela chybí.  
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Abstrakt - česky 
 

Tato práce se zabývá právními aspekty výzkumu kmenových buněk, což je  

oblast, která je v České republice ze strany širší veřejnosti i v současné době stále 

značně opomíjena. Práce komplexním způsobem zkoumá a rozebírá právní úpravu 

regulující zmíněnou oblast výzkumu, a to jak na úrovni předpisů České republiky, tak 

na úrovni unijního a mezinárodního práva. Zvláštní důraz je kladen na právní aspekty 

výzkumu embryonálních kmenových buněk, s čímž úzce souvisí právní postavení 

embrya a jeho ochrana. Práce rovněž poukazuje na to, jaké přístupy státy zaujímají 

v rámci své vnitrostátní regulace tohoto výzkumu a následně tyto jednotlivé přístupy 

demonstruje na příkladech vybraných států (Slovenské republiky a Spojeného 

království). Výklad je zasazen do širšího rámce prostřednictvím úvodních kapitol, které 

pojednávají o biologické a etické stránce výzkumu kmenových buněk.  

 

Abstrakt - anglicky 
 

This thesis deals with legal aspects of stem cell research, which in the case of the 

Czech Republic remains quite disregarded by the general public. The text examines and 

analyzes the legislation regulating the aforementioned field of research at the 

international, European and Czech national level in a comprehensive manner. Particular 

emphasis is placed on legal aspects of embryonic stem cell research, which is also 

closely related to the legal status of embryo and its protection. The thesis also notes 

what types of regulatory approaches are adopted in various countries with respect to 

stem cell research and it subsequently demonstrates these conclusions by examples of 

Slovak Republic and the United Kingdom. Explanation is set in a broader framework 

through the introductory chapters that deal with biological and ethical aspects of stem 

cell research. 
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Summary   
 

This thesis deals with legal aspects of stem cell research, which in the case of the 

Czech Republic remains quite disregarded by the general public.  

The text examines and analyzes the legislation regulating the aforementioned 

field of research at the international, European and Czech national level in a 

comprehensive manner. With regard to more complex situation in case of embryo 

research, however, the emphasis of this work is put on legal aspects of embryonic stem 

cell research, which is also closely related to the legal status of embryo and its 

protection.  

Explanation is set in a broader framework through the introductory chapters that 

deal with biological and ethical aspects of stem cell research. Hence, the first two 

chapters are meant as an introduction to the issue of stem cell research from the 

biological and ethical point of view and the remaining five chapters are focused on legal 

aspects.  

Considering „recency“ of the topic and small amount of respective literature  the 

primary goal of this thesis is mainly to explore the legal regulation of stem cell research, 

and describe it. For a broader view my goal is also to focus on approaches of various 

states to the regulation of embryonic stem cell research under the influence of socio-

cultural, religious and economic factors. The thesis also notes what types of regulatory 

approaches are adopted in various countries with respect to stem cell research and it 

subsequently demonstrates these conclusions by examples of Slovak Republic and the 

United Kingdom.  

The last and very important goal of this thesis is to deal with the whole subject 

of legal aspects of stem cell research while maintaining the highest possible level of 

objectivity and to provide an independent view of the legislation and ethical issues that 

stand in the background of the respective regulation.  
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