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ÚVOD

Dříve vyslovené přání je multidisciplinární eticko-právní problém, kdy plně svéprávný
pacient jako laik dává pokyn zdravotníkům, tedy profesionálům, jak mají postupovat při jeho
léčbě v případě, že on sám nebude schopen, trvale nebo dočasně, dát informovaný souhlas
s léčbou, popřípadě tuto odmítnout. Pacient má právo na vyjádření svého přání o budoucí
zdravotní péči o vlastní osobu v době, kdy už se nebude schopen sám rozhodovat.
Se strmým technickým rozvojem intenzivní medicíny posledních desetiletí se zvýšila
pravděpodobnost přežití řady závažných onemocnění. Přispívá to k prodlužování lidského
života a situace, které by dříve končily rychlou smrtí lze zvrátit a stabilizovat tak, že přetrvávají
týdny, měsíce, někdy i roky. V souvislosti s tímto trendem ale přibývá rovněž nemocí, jejichž
léčba je sice invazivní a dlouhodobá, ale bez naděje na zlepšení.1 Pacient bývá často v takových
případech závislý na podpoře selhávajících orgánů přístroji nebo musí být farmakologicky
tlumen či je nějakým jiným způsobem alterována kvalita jeho života, aniž by sám s tímto
způsobem péče předem souhlasil. Svobodnému člověku by proto, pokud je to možné, měla být
poskytnuta možnost, aby se sám o vlastní vůli a při znalosti všech důsledků dopředu rozhodl,
jak by s ním mělo být zacházeno v kritické medicínské situaci, kvůli které, dočasně nebo i
trvale, ztratí schopnost se rozhodovat. K tomuto účelu slouží institut dříve vysloveného přání.
Na rozdíl od informovaného souhlasu, případně nesouhlasu, ve kterých se nemocný vyjadřuje
k bezprostředně navrhované a zdravotníky indikované péči, vztahuje se dříve vyslovené přání
pouze k možné, pravděpodobné nebo očekávané budoucí potřebě takové zdravotní péče.
Své přání teoreticky může předem vyslovit zcela zdravý člověk, který tím stanoví, že si
nepřeje v budoucnosti určitou lékařskou intervenci. Potřeba dříve vysloveného přání je však
v praxi nejčastěji spojována s tušením blížícího se přirozeného konce života pacienta, ale může
nastat také kdykoliv v jeho průběhu, nejčastěji jako důsledek nehody, vážného zranění nebo
akutní nemoci. V této souvislosti se často mluví o dříve vyslovených přáních svědků
Jehovových, kteří s odkazem na své náboženské přesvědčení odmítají transfuzi krevních

1

Srov. viz MATĚJEK, Jaromír. Dříve projevená přání pacientů. Praha: Galén, 2011. ISBN 978-80-7262-850-6.

str. 46. nebo ŠEVČÍK, Pavel, ed. Intenzivní medicína. 3. přepracované a rozšířené. Praha: Galén, 2014. ISBN 97880-7492-066-0. str. 4.
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derivátů a výrobků z nich přesto, že by je v rámci určitého, nejčastěji chirurgického, zákroku z
medicínského hlediska nutně potřebovali. Dalšími zmiňovanými situacemi jsou například přání
ohledně nezahajování kardiopulmonální resuscitace, nezapočetí podpory životních funkcí
přístroji (nejčastěji umělé plicní ventilace), zahájení/nezahájení chemoterapie.
Předkládaná práce se skládá ze dvou částí, které jsou rozděleny do třech větších kapitol.
Hlavním úkolem první části je podat ucelený výklad toho, jak je dříve vyslovené přání upraveno
na jednotlivých úrovních právního řádu České republiky. V této části je rovněž rozebrán vztah
úpravy zakotvené v zákoně o zdravotních službách a v občanském zákoníku. Druhá část, která
je tvořena kapitolami „Odraz institutu dříve vysloveného přání v oblasti intenzivní medicíny a
paliativní péče“ a „Limitace péče, dříve vyslovené přání a právní odpovědnost lékaře“, se
věnuje využití institutu dříve vysloveného přání ve dvou specifických oblastech medicíny, a to
v intenzivní medicíně a paliativní péči. S těmito oblastmi velmi úzce souvisí problematika
rozhodování na konci života a limitace péče.
Cílem práce je nastínit praktické problémy vyvstávající pro poskytovatele zdravotních
služeb, zdravotnické pracovníky, pacienty a jejich rodinné příslušníky při uplatnění dříve
vysloveného přání a pokusit se stanovit možná řešení.
Tato práce se nezabývá problematikou eutanázie, tedy aktivním úmyslným usmrcením
na žádost pacienta. Otázka aktivního způsobení smrti je v práci řešena zejména v souvislosti
s odpojením od přístrojů udržujících vitální funkce, tedy jednáním, jehož primárním cílem není
smrt pacienta, ale ukončení léčby, která je marná a neúčelná.
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1 Zakotvení institutu dříve vysloveného přání v právním
řádu České republiky

1.1 Mezinárodněprávní úprava dříve vysloveného přání

Vůdčí mezivládní organizací zabývající se rozvojem mezinárodních, zejména evropských
norem zdravotnického práva a bioetiky je bezesporu Rada Evropy. Rada Evropy, která sdružuje
v současné době 47 členských států, byla založena krátce po druhé světové válce a jejím cílem
bylo zajistit zachovávání respektu k demokracii a lidským právům napříč Evropou. Za tímto
účelem byla, jako první mezinárodní smlouva po druhé světové válce, podepsána v Římě 4.
listopadu 19502 Evropská úmluva o ochraně lidských práv (dále jen „EÚLP“). Dalším
mechanismem k dosažení vytyčeného cíle Rady Evropy bylo založení zvláštních
mezinárodních orgánů ochrany lidských práv, jako byla Evropská komise pro lidská práva,
Evropský soud pro lidská práva a Výbor ministrů Rady Evropy. V současnosti je jediným
orgánem ochrany lidských práv v rámci Rady Evropy Evropský soud pro lidská práva (dále jen
„ESLP“) sídlící ve Štrasburku. EÚLP jako první mezinárodní smlouva o lidských právech
v historii umožňuje jednotlivcům podávat individuální stížnosti proti smluvním státům pro
porušení jejich zaručených práv. O těchto stížnostech je oprávněn rozhodovat ESLP.
Jednou z nejvýznamnějších oblastí rozhodování ESLP v souvislosti se zdravotnictvím,
která se rovněž úzce dotýká institutu dříve vysloveného přání, je rozhodování o stížnostech,
které řeší princip osobní autonomie a práva na sebeurčení pacienta. Stěžejním problémem jsou
zejména práva jednotlivce rozhodovat o tom, jaké léčbě se podrobí, jaké nikoli a do jaké míry
je přípustné tato práva omezit. Dle Malíře tak ESLP vstupuje na pole debaty o obecných
modelech, na kterých má být poskytování zdravotní péče ve smluvních státech založeno, a jež
se dle něj dnes nezřídka zužuje na debatu o tom, jak překonat tradiční paternalistický model
poskytování zdravotní péče.3

2
3

Pro ČR je závazná od 18. března 1992.
MALÍŘ, Jan. a Tomáš DOLEŽAL. Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a

zdravotnictví: současný stav a perspektivy. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016. ISBN 978-80-7552-224-5.
str.70.
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Současná judikatura ESLP zastává názor, že souhlas s určitým druhem léčby je otázkou
volby samotného pacienta, a to bez ohledu na závažnost určitého zákroku, i za předpokladu, že
by takové rozhodnutí v konečném důsledku vedlo ke smrti dané osoby. ESLP tak vychází
z ustanovení čl. 8 EÚLP4 zabývajícího se respektováním soukromého a rodinného života,
z něhož vyvozuje rovněž právo na autonomii a sebeurčení pacienta. Prvním případem, který se
výslovně dotkl problematiky autonomie pacienta, i když se nevěnuje přímo uplatnění institutu
dříve vysloveného přání, ale řeší problematiku asistované sebevraždy, byl v roce 2002 případ
Pretty v. Spojené království5 ESLP v rozsudku zastává názor, že pojem „soukromý život“ je
velmi široký a nelze použít žádnou vyčerpávající definici, zahrnuje tedy jak fyzickou, tak
psychickou integritu člověka. Ačkoli do té doby žádný předchozí judikát nestanovil, že by bylo
právo na sebeurčení obsaženo v čl. 8 EÚLP, ESLP měl za to, že pojem osobní autonomie je
důležitým vodítkem pro výklad tímto článkem daných záruk.6 V dalším rozhodnutí ESLP, které
se týkalo odmítání transfuzí krve svědky Jehovovými, soud zejména zdůraznil, že svoboda
přijmout, nebo odmítnout konkrétní léčbu, případně si vybrat alternativní formu léčby je jádrem
práva na sebeurčení a osobní autonomii.7
Pro oblast zdravotnictví má dle Malíře čl. 8 EÚLP, jak jej vykládá ESLP, dva zásadní
důsledky. Zaprvé je na každé osobě rozhodnutí, zda chce zahájit léčbu. Má ale rovněž právo

4

Čl. 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv:

„1. Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a korespondence.
2. Státní orgán nemůže do výkonu tohoto práva zasahovat kromě případů, kdy je to v souladu se zákonem a
nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, hospodářského blahobytu
země, ochrany pořádku a předcházení zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod
jiných.“
5

Pretty v. Spojené království, stížnost č. 2346/02, 29. dubna 2002: Paralyzovaná stěžovatelka trpící degenerativní

chorobou v terminálním stadiu žádala záruku pro svého manžela, že pokud by jí pomohl spáchat sebevraždu, nebyl
by stíhán. Její intelekt a schopnost o sobě rozhodovat zůstaly nedotčeny. Stěžovatelka byla odhodlaná sama
rozhodnout o tom, jak a kdy zemře, ale její rychle postupující nemoc jí zabránila v samostatném spáchání
sebevraždy, což je ve Spojeném království, na rozdíl od asistované sebevraždy, legální. Stěžovatelka tedy tvrdila,
že právo Spojeného království porušuje její osobní práva zakotvená v článcích 2, 3, 8, 9 a 14 EÚLP
6

Pretty v. Spojené království, stížnost č. 2346/02, 29. dubna 2002, bod 61.

7

Moskevští Svědci Jehovovi a další v. Rusko, stížnost č. 302/02, 10. června 2010, Bod 136. Ve sporu Svědků

Jehovových se jednalo zejména o zásah do svobody vyznání a do shromažďovacího/spolčovacího práva (viz. čl. 9
a 11 EÚLP). Soud se ale zabýval i tvrzením, že náboženská společnost svým postojem k transfuzím a aplikaci
krevních derivátů v podstatě nabádá své členy k sebevraždě (srov. viz MALÍŘ, J. a DOLEŽAL, T. Evropská
úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a zdravotnictví: současný stav a perspektivy. 1. Praha:
Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016. ISBN 978-80-7552-224-5. str.72).
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léčbu odmítnout, a to i v případě, že ji to ohrozí na životě. Zadruhé to, jakou léčbu si pacient
zvolí, má být vždy věcí jeho svobodného, a především informovaného rozhodnutí.8
Bezesporu nejvýznamnějším dokumentem Rady Evropy v oblasti zdravotnického práva
a dalším krokem pro zajištění respektu vůči právům pacientů je Úmluva na ochranu lidských
práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (zkráceně Úmluva
o lidských právech a biomedicíně, dále také „Úmluva“), která byla přijata 4. dubna 1997,
platnosti nabyla v roce 1999 poté, co ji ratifikoval 5. stát. Česká republika ratifikovala Úmluvu
v roce 2001, tím se stala součástí právního řádu České republiky podle článku 10 Ústavy České
republiky.9 Dle názoru Andorna význam Úmluvy spočívá zejména v tom, že se jedná o jediný
závazný mezivládní nástroj, který komplexně řeší souvislost lidských práv a biomedicíny, je
tedy prostředkem extenze lidských práv do biologie a medicíny.10
Je ale nezbytné si uvědomit, že Úmluva nemá za cíl podrobně upravit jednotlivá práva
zaručená pacientům. Její hlavní úlohou je stanovit určitý rámec národním úpravám. Proto
Úmluva obsahuje pouze jakési obecné návody a principy, které ale neaspirují na to být
podrobnou regulací jednotlivých institutů v oblasti zdravotnického práva a bioetiky. Dle
Andorna jsou v Úmluvě zakotveny základní právní standardy, které jsou ochotny evropské státy
společně přijmout. Tímto postupem si Rada Evropy vytváří podhoubí pro podrobnější úpravu
v podobě Protokolů11 a také je to určitý způsob, jak tlačit na smluvní státy, aby přijaly
příslušnou legislativu. Je zřejmé, že takováto úprava byla zvolena zejména z praktických
důvodů, a to pro specifika právních řádů jednotlivých zemí a pro potřebu širšího konsenzu.

8

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

zdravotnictví: současný stav a perspektivy. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016. ISBN 978-80-7552-224-5.
str. 70.
9

Současné znění čl. 10 Ústavy: „Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a

jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než
zákon, použije se mezinárodní smlouva.“ Součástí právního řádu ČR byla Úmluva i před euronovelou Ústavy, kdy
zněl čl. 10 Ústavy takto: „Ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních
svobodách, jimiž je Česká republika vázána, jsou bezprostředně závazné a mají přednost před zákonem.“
10

ANDORNO, Roberto. Regulating advance directives at the Council of Europe. In: NEGRI, Stefani, ed. Self-

determination, dignity and end-of-life care [online]. Leiden: IDC Publishers, Martinus Nijhoff Publishers ans VSP,
2011, s. 73-85 [cit. 2017-01-09]. ISBN 978-90-04-22357-8. Dostupné z: https://goo.gl/HNV2pi str. 75.
11

Např. protokoly o lidském klonování, o transplantaci orgánů, o genetickém testování.
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v Evropě.12 Tento závěr podporuje i bod 4. Vysvětlující zprávy k Úmluvě.13 Jak již bylo
nastíněno výše, je všeobecně přijímán fakt, že pacient má právo na informovaný souhlas i
nesouhlas a tyto dva aspekty jsou vnímány jako součásti práva na sebeurčení. Z hlediska
mezinárodního práva ale zůstává do jisté míry nejednotný postup při situaci, kdy pacient ztratí
schopnost o léčbě rozhodovat. V tomto případě je vhodný postup tzv. „advance directives“,
které mají v jednotlivých státech většinou formu „living will“ a „continuing powers of
attorney“.
Advance directives v užším smyslu (living will) jsou ve stručnosti v podstatě pokyny
určující dopředu preference pacienta ohledně léčebných postupů a continuing powers of
attorney umožňují pacientovi určit osobu, která za něj bude v případě jeho nedostatečné
kompetence rozhodovat. Znění článku 9 Úmluvy explicitně odkazuje pouze na úzké pojetí
advance directives, tedy na dříve vyslovené přání, jak bylo rovněž převzato do zákona o
zdravotních službách (dále jen „ZZS“). Úmluva se zaměřuje výhradně na dříve vyslovené přání
a jiné formy advance directives a continuing powers of attorney ignoruje. Toto je zejména
patrno z bodů 60 až 62 Vysvětlující zprávy k Úmluvě, zabývajících se právě jenom dříve
vysloveným přáním. Výbor ministrů Rady Evropy vydal dne 9. prosince 2009 Doporučení č.
(2009) 11 nazvané Principles concerning continuing powers of attorney and advance directives
for incapacity (dále jen „Doporučení Výboru ministrů“), které mělo za úkol zejména doplnit
nedostatky článku 9 Úmluvy, tedy jeho vágní, neurčité znění a absenci regulace continuing
powers of attorney.14

12

ANDORNO, Roberto. Regulating advance directives at the Council of Europe. In: NEGRI, Stefani, ed. Self-

determination, dignity and end-of-life care [online]. Leiden: IDC Publishers, Martinus Nijhoff Publishers ans VSP,
2011, s. 73-85 [cit. 2017-01-09]. ISBN 978-90-04-22357-8. Dostupné z: https://goo.gl/HNV2pi str. 75.
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z:

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800ccd
e5. [cit. 2016-11-26]): „Začalo být tedy zřejmé, že je třeba vyvinout větší úsilí k harmonizaci existujících právních
standardů… aby Výbor ministrů nastínil rámcovou úmluvu, která bude v hlavním textu obsahovat obecné zásady
a dodatkové protokoly ke specifickým aspektům… vypracoval rámcovou Úmluvu otevřenou i nečlenským státům,
která by stanovila společné obecné standardy na ochranu lidské bytosti v kontextu biomedicínských věd, jakož i
protokoly k této Úmluvě, týkající se v předběžné fázi: transplantací orgánů, používání látek lidského původu a
lékařského výzkumu na člověku.“
14

Committee of Ministers. Principles concernig continuing powers of attorney and advance directives for

incapacity: Recommendation CM/Rec (2009)11 and explanatory memorandum. Council of Europe Publishing,
2011. ISBN 978-92-871-6830-6.
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Jak píše například Andorno, evropské státy jsou většinou velmi dobře seznámeny
s institutem plných mocí a příkazních smluv, ostatně o tom vypovídá i existence mandátní
smlouvy v římském právu, i když až v nedávné době se začaly plné moci využívat i ve
zdravotnictví pro rozhodování o budoucí léčbě. Naproti tomu je dříve vyslovené přání relativně
novou a do jisté míry kontroverzní možností, jak rozhodnout o zdravotní péči dopředu.15
Článek 9 Úmluvy, který upravuje institut dříve vysloveného přání, zní:
„Bude brán zřetel na dříve vyslovená přání pacienta ohledně lékařského zákroku, pokud
pacient v době zákroku není ve stavu, kdy může vyjádřit své přání“16
Úmluva explicitně nezavazuje smluvní státy zakotvit právně závazné dříve vyslovené
přání, musí ale být minimálně zohledněno alespoň jako doporučení a vodítko pro zdravotníky,
jak postupovat při léčbě.
Formulace použitá v článku 9 („bude brán zřetel“) by také mohla být chápána jako určitý
můstek mezi přáním pacienta vyjádřeným v minulosti a aktuální situací v medicíně, aktuálním
stavem pacienta a závazkem lékaře vybrat dle stávajících podmínek nejvhodnější možnou
léčbu.17
Dle mého názoru je velmi problematická formulace „bude brán zřetel“ zejména z toho
důvodu, že je velmi vágní a může být interpretována v různých situacích a zemích velmi
odlišně. Zejména kvůli zemím, jako byla do roku 2012 například i Česká republika, které
nemají vlastní zákonnou úpravu dříve vysloveného přání, by jistě nebylo od věci znění článku
9 blíže konkretizovat. Bylo by zejména vhodné přiblížit postup zdravotníkům, za jakých situací
jsou přáním pacienta vázáni a kdy mohou postupovat podle vlastního odborného úsudku bez
ohledu na dříve vyslovené přání. Vysvětlující zpráva k Úmluvě k tomu stanoví:
„Článek stanoví, že pokud někdo již dříve vyjádřil svá přání, je nutno tato přání respektovat.
To, že předem vyslovená přání se mají zohlednit, neznamená, že by musela být splněna za

15

Srov. viz ANDORNO, Roberto. Regulating advance directives at the Council of Europe. In: NEGRI, Stefani,

ed. Self-determination, dignity and end-of-life care [online]. Leiden: IDC Publishers, Martinus Nijhoff Publishers
ans VSP, 2011, s. 73-85 [cit. 2017-01-09]. ISBN 978-90-04-22357-8. Dostupné z: https://goo.gl/HNV2pi str. 79.
16

Čl. 9 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně.

17

Srov. viz ANDORNO, Roberto. Regulating advance directives at the Council of Europe. In: NEGRI, Stefani,

ed. Self-determination, dignity and end-of-life care [online]. Leiden: IDC Publishers, Martinus Nijhoff Publishers
ans VSP, 2011, s. 73-85 [cit. 2017-01-09]. ISBN 978-90-04-22357-8. Dostupné z: https://goo.gl/HNV2pi str. 76.
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každých okolností. Pokud byla např. přání vyjádřena dlouho před zákrokem a věda mezitím
udělala nové objevy, mohou existovat důvody, aby přání pacienta splněno nebylo. Lékař by si
tedy měl být pokud možno jist, že se přání pacienta týkají současné situace a jsou stále platná,
zejména s ohledem na současný stav vědy a technický pokrok v medicíně.“18
Jako vhodným vysvětlením článku se jeví stanovisko, že lékař nemůže jednat svévolně,
problémem ale je, že tento princip není výslovně zakotven přímo v Úmluvě, ale vyplývá pouze
z vysvětlující zprávy k ní.
Dle Andorna zůstává otázkou, zda by vůbec bylo možno dosáhnout konsenzu napříč
evropskými státy v souvislosti s formálními požadavky na platnost dříve vysloveného přání a
ohledně právní závaznosti takových přání.19 Na tomto místě je třeba uvést, že Úmluvu
podepsalo 35 zemí ze 47, které jsou v Radě Evropy, a pouze 29 z nich smlouvu podepsalo i
ratifikovalo. To tedy znamená, že pouze 29 států implementovalo principy zakotvené v Úmluvě
do svých právních řádů. Z těchto ratifikujících států si 6 vymínilo výjimky omezující rozsah,
do kterého jsou Úmluvou vázány. Navíc významné státy, jakými jsou Spojené království Velké
Británie a Severního Irska a Německá spolková republika, které mají již dlouho zakotvený
institut dříve vysloveného přání ve svých úpravách, Úmluvu ani nepodepsaly, ani
neratifikovaly.20
V České republice dlouhou dobu zakotvovala institut dříve vysloveného přání pouze
Úmluva jako mezinárodní smlouva o lidských právech. Vzhledem k tomu, že Úmluva je
založena na striktním respektu k osobě pacienta, vznikal nesouměr se zastaralou
paternalistickou úpravou v České republice.

18

bod 62 Vysvětlující zprávy k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně

19

Srov. viz ANDORNO, Roberto. Regulating advance directives at the Council of Europe. In: NEGRI, Stefani,

ed. Self-determination, dignity and end-of-life care [online]. Leiden: IDC Publishers, Martinus Nijhoff Publishers
ans VSP, 2011, s. 73-85 [cit. 2017-01-09]. ISBN 978-90-04-22357-8. Dostupné z: https://goo.gl/HNV2pi.
20

Srov. např.

https://en.wikipedia.org/wiki/Convention_for_the_Protection_of_Human_Rights_and_Dignity_of_the_Human_
Being_with_regard_to_the_Application_of_Biology_and_Medicine#Parties_to_the_Convention [cit. 2016-1127].
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1.2 Ústavněprávní východiska institutu „dříve vyslovené přání“

Ústavní právo zastává významnou roli v souvislosti s lidskými právy a základními
svobodami na poli zdravotnictví, zejména ve vztahu k mezinárodnímu právu. Takzvanou
euronovelou21 Ústavy bylo mimo jiné změněno znění článku 10 Ústavy, čímž byl v zásadě
zaveden monistický princip vztahu vnitrostátního a mezinárodního práva. Zcela bylo vypuštěno
privilegované postavení mezinárodních smluv o lidských právech a základních svobodách,
zavedené jako symbol hodnot polistopadového Československa. Podle nového znění článku 10
působí vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal parlament souhlas a jimiž je
Česká republika vázána, podpůrně a v případě, že jim zákonné znění odporuje, mají aplikační
přednost před zákonem.22
Ústavní soud je Ústavou oprávněn derogovat právní předpisy pro rozpor s ústavním
pořádkem23, jak je zakotven v článku 112 odst. 1 Ústavy. Ústavní soud ale ve svém nálezu
publikovaném pod č. 403/2002 Sb. stanovil, že článek 112 odst. 1 Ústavy v tomto kontextu
nelze chápat jako taxativní, ale s ohledem na čl. 1 odst. 2 Ústavy je do něj třeba zahrnout i
Mezinárodní smlouvy o lidských právech a svobodách ratifikované Českou republikou, tedy i
EÚLP a pro zdravotnické právo významnou Úmluvu. Mezinárodní smlouvy o lidských právech
a svobodách jsou tak dle extenzivního a odbornou veřejností diskutovaného „nadústavně
konformního“24 výkladu Ústavního soudu součástí ústavního pořádku a mají sílu ústavního
zákona. Dle Ústavního soudu „nelze novelu ústavy interpretovat v tom smyslu, že by jejím
důsledkem bylo omezení již dosažené procedurální úrovně ochrany základních práv a
svobod“.25

21

Ústavní zákon č. 395/2001 Sb.

22

Podrobnosti viz např.: PAVLÍČEK, Václav a kol. Ústavní právo a státověda, II. díl: Ústavní právo České

republiky. 2. aktualizované. Praha: Leges, 2015. ISBN 978-80-7502-084-0. Kapitola č. XI. nebo KOSAŘ, David
a Marek ANTOŠ a kol. Ústavní právo casebook. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-664-8.
23

Čl. 87 Ústavy ČR

24

KLÍMA, Karel a kol. Komentář k Ústavě a Listině. 2. rozšířené. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2009. ISBN 978-80-

7380-140-3. str. 123.
25

Nález sp. zn. Pl. ÚS 36/01, srov. viz.: KOSAŘ, David a Marek ANTOŠ a kol. Ústavní právo casebook. Praha:

Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-664-8. str. 79.

13

Institut dříve vysloveného přání souvisí na úrovni ústavní ochrany lidských práv a
svobod, především s právem na život, jeho ochranu a ochranu zdraví, právem na
nedotknutelnost osoby a právem na lidskou důstojnost.

1.2.1 Právo na život

Čl. 6 Listiny základních práv a svobod
(1) Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením.
(2) Nikdo nesmí být zbaven života.
(4) Porušením práv podle tohoto článku není, jestliže byl někdo zbaven života v souvislosti
s jednáním, které podle zákona není trestné.26

Právo na život je jedním ze základních lidských práv a svědčí každé lidské bytosti bez
ohledu na občanství. Jak píše Klíma ve svém komentáři, plně se na něj vztahuje článek 1
Listiny, který zakotvuje rovnost všech lidí v důstojnosti a právech.27 Toto právo je dle Listiny
nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Jak je ze znění odstavce 4 patrno, není
právo na život právem absolutním a úplně neomezitelným. Právo na život není příliš
frekventované v judikatuře Ústavního soudu. V souvislosti s právem na život je vhodné znovu
odkázat na případ Pretty v. Spojené království, kdy ESLP trval na tom, že ve své konstantní
judikatuře vždy vyzdvihoval povinnost státu život chránit a že nelze vidět v právu na život také
právo opačné, tedy právo na smrt. Nelze tedy právo na život chápat tak, že by umožňovalo
zároveň jednotlivci zvolit si spíše smrt než život.28 Z výše uvedených důvodů také nelze
respektovat dříve vyslovené přání, pokud nabádá k takovým postupům, jejichž výsledkem je

26

Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako

součást ústavního pořádku České republiky (dále citováno jako Listina)
27

KLÍMA, Karel a kol. Komentář k Ústavě a Listině. 2. rozšířené. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2009. ISBN 978-80-

7380-140-3. str. 971.
28

Pretty v. Spojené království, stížnost č. 2346/02, 29. dubna 2002, bod 39.
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aktivní způsobení smrti.29 Toto striktní respektování práva na život může vést k absurdním
situacím, kdy sice pacient může napsat dříve vyslovené přání, ve kterém stanoví, že nechce být
resuscitován a připojen na přístroje (takzvané DNR – Do not resuscitate), ale nesmí v něm
požadovat odpojení od přístroje, protože by odpojení již vedlo k aktivnímu způsobení smrti.
Tímto je tedy dle Krejčíkové popírána samotná původní myšlenka institutu, kdy první dříve
vyslovené přání v 60. letech v USA právě zavazovalo lékaře k odpojení pacienta od přístroje.30
Na závěr je třeba dodat, že pokud pacient právně relevantně odmítá léčbu, i za předpokladu, že
toto odmítnutí ve svém důsledku může znamenat jeho smrt, není trestné tomuto přání vyhovět.
Součástí práva na život je také jistě právo na ochranu zdraví, zakotvené v čl. 31
Listiny.31 Jeho důležitým aspektem je pak subjektivní právo člověka rozhodovat o tom, kde se
bude léčit a jakou léčbu podstoupí. K tomu Ústavní soud stanovil: „Každý člověk je svobodný
a není povinen činit nic, co mu zákon neukládá. Z toho vyplývá, že také v otázkách péče o vlastní
zdraví záleží jen na jeho svobodném rozhodnutí, zda a v jaké míře se podrobí určitým
medicínským výkonům a jen zákon ho může zavázat, že určitá vyšetření podstoupit musí.“32

1.2.2 Právo na nedotknutelnost osoby

Čl. 7 odst. 1 Listiny základních práv a svobod
(1) Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech
stanovených zákonem.33

29

Ust. § 36 odst. 5 písm. b) zákona o zdravotních službách

30

PETERKOVÁ, H. Úmluva o lidských právech a biomedicíně: Východisko pro národní úpravu práv pacienta?

In: ŠTURMA, Pavel. Mezinárodněprávní aspekty ochrany lidských práv. Praha: Univerzita Karlova v Praze,
Právnická fakulta, 2013, s. 61-68. ISBN 978-80-87146-97-2. Advance directive bylo poprvé použito v USA v 60.
letech právníkem L. Kutnerem.
31

„Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají právo na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou

zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.“ Čl. 31 Listiny.
32
33

Nález sp. zn. IV. ÚS 639/2000
Čl. 7 Listiny
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Jako právo na život, je i právo na nedotknutelnost osoby základním lidským právem
svědčícím každému člověku bez ohledu na občanství, národnost, rodinnou situaci nebo i
zdravotní stav. Dle Pavlíčka představuje právo na nedotknutelnost osoby „obecný základ
ochrany fyzické i duševní autonomie a totožnosti každé lidské bytosti“. Další navazující práva,
jako například ochrana osobní svobody, zákaz nucených prací a soubor osobnostních práv
zakotvených v čl. 10 Listiny, jsou k čl. 7 odst. 1 v poměru speciality.34 Tento článek mimo jiné
vytváří právní rámec pro ochranu tělesné i duševní integrity člověka v občanském právu, tedy
rámec pro úpravu ochrany osobnosti v občanském zákoníku (dále jen „OZ“), a v návaznosti na
občanské právo i ve zdravotnickém právu, zejména v souvislosti se zakotvením institutů
informovaného souhlasu a dříve vysloveného přání.
Z práva na nedotknutelnost osoby vyplývá povinnost každého tuto nedotknutelnost
respektovat, proto je zásah jak do tělesné, tak do duševní integrity nepřípustný bez souhlasu
dotčené osoby, ve zdravotnictví tedy bez řádného informovaného souhlasu. Tato
nedotknutelnost se dá prolomit pouze v případech, kdy je pacient ze zákona povinen podrobit
se léčbě. Pokud tedy člověk zásadně nesouhlasí se zásahem do své integrity, například svůj
nesouhlas vysloví v negativním reversu, nebo sepíše nesouhlasné dříve vyslovené přání, jsou
tímto rozhodnutím všichni vázáni, zejména tedy lékaři, kteří pacienta mají za úkol léčit. Z
ústavního práva na nedotknutelnost osoby vyplývá rovněž zásada svobodného rozhodování
v otázkách péče o vlastní zdraví. Každý člověk má v otázkách péče o zdraví právo rozhodnout,
zda a v jaké míře se podrobí určitým lékařským výkonům, a jen zákon ho může zavázat, že
určitá vyšetření podstoupit musí.35
Pacient je tedy při rozhodování o zásahu do vlastní integrity nejdůležitějším prvkem,
bez ohledu na to, že je pouhým laikem a nemá odborné znalosti a bez ohledu na přítomné riziko,
že se rozhodne špatně, ve svůj neprospěch. Z tohoto důvodu by měl být informovaný souhlas a
rovněž jeho varianta v podobě dříve vysloveného přání výsledkem dialogu lékaře a pacienta.

34

PAVLÍČEK, Václav a kol. Ústavní právo a státověda, II. díl: Ústavní právo České republiky. 2. aktualizované.

Praha: Leges, 2015. ISBN 978-80-7502-084-0. str. 523.
35

Nález sp. zn. IV. ÚS 639/2000
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Podle názoru Ústavního soudu musí při respektování autonomie jednotlivců do určité
míry platit, že každý je strůjcem svého štěstí. Stát má tedy jen velmi omezenou možnost do
rozhodování svéprávné osoby zasahovat a takové právo omezovat.36
Právo na nedotknutelnost osoby vychází z principu „volenti non fit iniuria“, tedy kdo
poskytl souhlas se zásahem do své integrity, nemůže se domáhat protiprávnosti takového
zásahu. Informovaný souhlas a dříve vyslovené přání tak fungují i jako jakási ochrana lékaře,
nejen pacienta37

1.2.3 Právo na lidskou důstojnost

Čl.10 Listiny základních práv a svobod

(1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a
chráněno jeho jméno.

(2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a
rodinného života.38
Jak již bylo nastíněno výše, právo na lidskou důstojnost vychází z práva na
nedotknutelnost osoby a je tedy právem speciálním. Lidská důstojnost je určitou základní
hodnotou, která je vlastní lidské bytosti a zejména ve světle historických zkušeností z totalitních
režimů je, např. v Německé spolkové republice a částečně i v České republice, vnímána jako

36

bod. 27 nálezu I ÚS 2078/16,

37

Srov. viz LANGÁŠEK, Tomáš. In WAGNEROVÁ, Eliška a kol. Listina základních práv a svobod. Komentář.

Praha: Wolters Kluwer, 2012. ISBN 978-80-7357-750-6. dostupné v ASPI
38

Čl. 10 Listiny
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nezpochybnitelné právo, které nesmí být omezeno ani zákony, ani judikaturou. Ústavní soud
v České republice není v tomto ohledu úplně konzistentní.39
Otázka ochrany lidské důstojnosti je velmi důležitá v souvislosti se zdravotnickým
právem jako celkem. Toto téma je palčivé zejména pro pacienty před smrtí a pro pacienty
v terminálním40 stadiu nemoci. Jednou ze skutečností, která vede některé pacienty k sepsání
dříve vysloveného přání, je právě obava z budoucího možného vývoje událostí, do jaké míry
důstojný život budou schopni vést.
Pojem lidská důstojnost je často skloňován zejména v souvislosti s paliativní péčí a
problematikou eutanázie. Nicméně je zde riziko, že se stane pouhou frází s malým významem
na kvalitu péče, která se pacientům skutečně dostává. Institut dříve vysloveného přání by
tomuto trendu mohl v určitém ohledu zabránit, neboť v něm může sám pacient určit, do jaké
míry je pro něj zdravotní stav ještě snesitelný a kdy už zasahuje do jeho práva na důstojnost,
tak jak ji pojímá sám pacient.
Zatímco je právo na lidskou důstojnost přijímáno jako univerzální hodnota, která má
zásadní význam pro každou lidskou bytost, skutečný praktický význam zůstává složitý a
nejasný, zejména s ohledem na to, že každý člověk chápe svou vlastní důstojnost odlišně.
Pojem důstojnosti může být v praktickém životě opouštěn také kvůli tlakům moderní
medicíny, kde je kladen důraz na poskytování technicky dokonalé zdravotní péče (založené
zejména na symptomech dané nemoci), spíše než na skutečnou starost o pacienta, tedy rozvíjení
vztahu s pacientem a snahu pochopit co pro něj jeho stav znamená a jak ho ve skutečnosti
vnímá.41 Tyto dva pohledy by měly jít ruku v ruce, ale ne vždy je to dodržováno, zejména díky
vytíženosti zdravotnického personálu a množství pacientů na odděleních.
Tato základní lidská práva, zvlášť v oblasti zdravotnictví, přichází často do kolize,
zejména právo na život a jeho ochranu s právy na nedotknutelnost osoby a lidskou důstojnost.
Proto je třeba poměřovat jednotlivá práva v konkrétní situaci. Je třeba brát v úvahu, že
39

WAGNEROVÁ, Eliška. In WAGNEROVÁ, Eliška a kol. Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha:

Wolters Kluwer, 2012. ISBN 978-80-7357-750-6. komentář k čl. 10 Listiny. dostupné v ASPI.
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Pacient v terminálním stadiu onemocnění – pacient v konečném stadiu onemocnění, které není slučitelné se

životem a není dále léčebně ovlivnitelné. Viz. čl. 3 písm. a) Doporučení představenstva ČLK 1/2010
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z:

v některých zdravotních stavech je určitá léčba již marná a nepřináší pacientovi žádný prospěch,
ale prohlubuje jeho bolest a utrpení. V takovém případě by mělo právo na život ustoupit právu
na lidskou důstojnost a neměla by být léčba zahájena.
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1.3 Zákonná úprava

1.3.1 Dříve vyslovené přání v zákoně o zdravotních službách
Dříve vyslovené přání sice není v českém právním řádu zcela novým institutem, ale
zatím se v oblasti intenzivní péče příliš nedostalo do povědomí pacientů ani lékařů. Teprve
koncem roku 2016 bylo například na lůžkovém oddělení intenzivní péče Kliniky
anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
zaznamenáno první, všemi formalitami platnému zákonu vyhovující dříve vyslovené přání
sepsané pacientem zde hospitalizovaným. Naproti tomu v oblasti paliativní péče lze říci, že se
povědomí o institutu značně rozšiřuje, zejména díky projektům neziskové organizace Cesta
domů, která provozuje Domácí hospic na území hlavního města Prahy a organizuje různé
vzdělávací a osvětové kampaně jak pro odborníky, tak pro širokou veřejnost. Jedním
z dlouhodobějších projektů byl projekt „Dříve vyslovené přání v České republice“, kdy
v průběhu dvou let byly uspořádány dvě konference a dva kurzy pro odbornou veřejnost a deset
kurzů pro veřejnost po celé České republice.42 Jak bylo již napsáno výše, institut dříve
vysloveného přání je součástí právního řádu České republiky již od roku 2001. Zákon o péči o
zdraví lidu ale institut nijak nereflektoval, zakotvoval pouze v § 23 povinnost informovaného
souhlasu pacienta. Etický kodex České lékařské komory se sice rovněž nezabýval institutem
dříve vysloveného přání, ale alespoň zavazoval lékaře v § 2 odst. 1, aby v rámci své odborné
způsobilosti a kompetence svobodně volili a prováděli ty preventivní, diagnostické a léčebné
úkony, které odpovídají současnému stavu lékařské vědy a které pro nemocného považují za
nejvýhodnější. A také, aby respektovali v co největší možné míře vůli nemocného (nebo jeho
zákonného zástupce).43
Dříve vyslovené přání bylo explicitně upraveno na zákonné úrovni až v ZZS, který byl
přijat 1. 11. 2011 jako zákon č. 372/2011 Sb. a účinnosti nabyl 1. 4. 2012. Záměrem bylo
vytvoření zákona kodexového typu, který by obsáhl obecnou právní úpravu zdravotnického
práva. Jedním z hlavních důvodů přijetí zákona tak byla roztříštěnost úpravy zdravotnického
práva v předpisech různé právní síly a jejich obsahová neprovázanost. Dalším důvodem bylo
překonání paternalistického přístupu k pacientovi. Podle zákonodárců byl pacient v zákoně o
42

Více viz: https://www.cestadomu.cz/aktuality/uzavreni-projektu-na-tema-drive-vyslovene-prani
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Etický kodex České lékařské komory, stavovský předpis č. 10/1996
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péči o zdraví lidu pouze pasivním účastníkem vztahu lékaře a pacienta s velmi omezenými
právy rozhodovat o péči, která mu bude poskytnuta.44 ZZS se přiklání k partnerskému pojetí
tohoto vztahu a pacient se stává jeho rovnocenným účastníkem, není už jen pouhou pasivní
postavou, kterou musí „vést za ruku“ lékař, jakožto jediný odborník, který rozumí dané
problematice. Důraz by tak měl být kladen na práva pacienta a na jeho individuální potřeby.
Jak je stanoveno v důvodové zprávě, právo lidu je zde nahrazeno právem pacienta.45 Otázkou
ale zůstává, zda je tento nově nabytý partnerský vztah lékaře a pacienta prakticky skutečně
naplněn ve chvíli, kdy pacient ztrácí schopnost sám o sobě rozhodovat a pacientovo předem
vyřčené přání se liší od odborného názoru lékaře.
Dříve vyslovené přání je v ZZS definováno jako předem vyslovený souhlas nebo
nesouhlas plně svéprávné osoby s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich
poskytnutí, který vysloví pacient pro případ, kdy by se dostal do takového zdravotního stavu,
ve kterém by nebyl schopen takový souhlas nebo nesouhlas vyslovit.46
Pokud nastala předvídatelná situace, ke které se dříve vyslovené přání vztahuje, a
pacient je v takovém stavu, že není schopen znovu o léčbě rozhodnout, tedy vyslovit nový
souhlas, nebo nesouhlas, má poskytovatel47 povinnost brát zřetel na toto dříve vyslovené přání,
má-li ho k dispozici.48 Rovněž podle §98 odst. 2 OZ se při zákroku i při udělení souhlasu vezme
zřetel na dříve vyslovená známá přání člověka, do jehož integrity má být zasaženo. Použitím
spojení „bude brán zřetel“ zákonodárce v obou normách citoval článek 9 Úmluvy49. Ze
samotného spojení nevyplývá přílišná závaznost, což také, jak bylo rozebráno v kapitole
zabývající se mezinárodní úpravou, přinášelo interpretační problémy v době, kdy ještě nebylo
dříve vyslovené přání upraveno vnitrostátním právem, ale pouze Úmluvou, zejména proto, že
takovouto vágní formulaci bez jakéhokoliv dalšího rozebrání bylo možné vykládat
v jednotlivých případech velmi odlišně. Byla tak narušena právní jistota jak lékařů, kteří museli
rozhodnout, zda budou respektovat pacientovo přání, tak pacientů, kteří si nemohli být nikdy

44

Srov. viz důvodová zpráva k zákonu č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

45

Tamtéž.

46

Ust. § 36 odst. 1 zákona o zdravotních službách

47

Ust. § 2 odst. 1 tamtéž: „Poskytovatelem zdravotních služeb se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má

oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle tohoto zákona.“
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Ust. § 36 odst. 2 tamtéž.
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„Bude brán zřetel na dříve vyslovená přání pacienta ohledně lékařského zákroku, pokud pacient v době zákroku

není ve stavu, kdy může vyjádřit své přání“
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jisti, zda bude respektováno. V současné době jsou podmínky závaznosti dříve vysloveného
přání podrobněji řešeny v § 36 ZZS.
Institut dříve vysloveného přání je v úzkém vztahu s ochranou osobnosti a právem na
duševní a tělesnou integritu člověka, jak je zakotvena v OZ. Podle § 81 OZ je chráněna osobnost
člověka včetně všech jeho přirozených práv a každý je povinen ctít svobodné rozhodnutí
člověka žít podle svého. Podle § 91 OZ je člověk nedotknutelný, na toto ustanovení navazuje §
93 OZ, který v odstavci 1 stanoví, že mimo případ stanovený zákonem nesmí nikdo zasáhnout
do integrity jiného člověka bez jeho souhlasu uděleného s vědomím o povaze zásahu a o jeho
možných následcích. Rovněž ZZS stanoví, že zdravotní služby je možné poskytnout pouze se
svobodným informovaným souhlasem, pokud zákon nestanoví jinak. 50 Podle Holčapka a
Šustka jsou typickým zásahem do integrity lékařské zákroky a výkony v oblasti zdravotní péče.
Do těchto zdravotních úkonů lze zahrnout, kromě úkonů směřujících ke zlepšení zdraví i další,
např. preventivní úkony nebo úkony tišící bolest u nevyléčitelných stavů. Veškeré tyto postupy
zdravotní péče zasahují do osobnostní sféry pacienta, tedy jsou i zásahem do jeho tělesné a
duševní integrity. Jelikož je osobnost člověka nedotknutelná a do integrity jiného nesmí nikdo
zasáhnout, veškeré tyto důvody se musí opírat o odpovídající právní důvod. Tímto právním
důvodem je informovaný souhlas dotčeného pacienta, ale tento souhlas pochopitelně může
působit i do budoucnosti, kdy se dříve vyslovené přání uplatní jako zvláštní druh budoucího
informovaného souhlasu nebo i nesouhlasu.51
Původní znění § 36 odst. 3 omezovalo platnost dříve vysloveného přání na dobu 5 let,
podle důvodové zprávy s ohledem na rychlý pokrok v medicíně. Zejména toto ustanovení bylo
podrobeno kritice ze strany odborné veřejnosti již krátce po přijetí ZZS. V zákoně nebylo
pamatováno na situaci, kdy například pacient trpící Alzheimerovou chorobou, nebo pacient v
kómatu bude za pět let od sepsání dříve vysloveného přání stále žít, ale již nebude schopen
vyslovit nové přání. V tom případě by za 5 let stávající přání pozbylo platnosti, přestože by
mohlo vycházet z dlouhodobého hodnotového přesvědčení pacienta a s výjimkou uplynutí doby
platnosti by nedošlo k žádné jiné skutečnosti, která by zapříčinila neplatnost dříve vysloveného
přání. Bylo by tak zasaženo do pacientova práva na sebeurčení. Kritizován byl také fakt, že
nebylo zcela jasné, zda se omezení platnosti dříve vysloveného přání vztahuje rovněž na ta
50

Ust. § 28 odst. 1 zákona o zdravotních službách
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Jan DVOŘÁK a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek I (§1 až 654). 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN
978-80-7478-369-2. dostupné v systému ASPI
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přání, která byla sepsána při hospitalizaci v nemocnici. Vzhledem k tomu, že omezující věta
byla zakotvena pouze v odstavci vztahujícímu se k písemné formě dříve vysloveného přání,
systematickým výkladem jsem došla k závěru, že se na přání učiněné při hospitalizaci toto
omezení nevztahovalo.52 Ústavní soud, ve svém nálezu sp. zn. PL ÚS 1/12, kterým zrušil toto
ustanovení s tím, že jde o porušení článku 9 Úmluvy53, stanovil, že v těchto případech by se
časové ohraničení dříve vysloveného přání dostávalo do rozporu se samotným smyslem
institutu. Jak je napsáno ve zmíněném nálezu: „Pacient totiž toto přání projevil právě pro
případ, že o sobě nebude schopen sám rozhodnout, zákon však i v případě, kdy taková situace
nastane, podmiňuje jeho další platnost novým projevem vůle, jenž již však ze strany pacienta
nemůže být učiněn“.54 Ústavní soud tímto nálezem zrušil z výše uvedených důvodů poslední
větu §36 odst. 3 ZZS. S názorem Ústavního soudu polemizuje například Krejčíková, která by
samotné časové omezení platnosti dříve vysloveného přání nepovažovala za rozporné
s článkem 9 Úmluvy, za předpokladu, že by bylo zákonem upraveno rovněž stavění lhůty ve
chvíli, kdy se pacient stane neschopným přání znovu obnovit, typicky neschopný právně
jednat.55 Dle mého názoru, v situaci, kdy by nebyly upraveny podmínky stavění lhůty v těchto
případech, bylo opravdu omezení platnosti dříve vysloveného přání zásahem do práva na
sebeurčení pacientů.
Poskytovatel je povinen podle ustanovení § 36 odst. 2 brát zřetel na dříve vyslovené
přání, pokud ho má k dispozici. V situaci, kdy neexistuje žádný registr dříve vyslovených přání
tak bude zejména na pacientovi seznámit lékaře s tím, že takové přání má. Mohou tedy snadno
nastat situace, kdy, přestože pacient bude odmítat například resuscitaci nebo připojení na
dýchací přístroj, lékař zákrok ve svém nejlepším přesvědčení provede, protože nebude s dříve
vysloveným přáním obeznámen. To i v případě, že příbuzní budou pouze ústně tvrdit, že si
52

V tomto případě jsem došla ke stejnému závěru jako JUDr. Krejčíková, viz KREJČÍKOVÁ, Helena. Ukončování

léčby pacienta a trestní odpovědnost lékaře. 1. Praha: Galén, 2014. ISBN 978-80-7492-167-4. str. 93.
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o lidských právech a biomedicíně, aby na jeho dříve vyslovené přání nemohl být brán zřetel jen v důsledku
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čl. 26 a 27 uvedené úmluvy), v důsledku čehož je v rozporu s čl. 9 uvedené úmluvy. Tento nesoulad se samozřejmě
týká toliko poslední věty § 36 odst. 3 zákona o zdravotních službách, podle které je platnost dříve vysloveného
přání 5 let.
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pacient takový zákrok nepřál. Lékař není povinen po dříve vysloveném přání pacienta jakkoliv
pátrat, navíc je třeba podotknout, že má mnohdy na rozhodování o dalším postupu pouze
minuty, ne-li vteřiny.
V případě, že má poskytovatel dříve vyslovené přání k dispozici, bude na něj brát zřetel
pouze za splnění několika podmínek. V době poskytování zdravotních služeb musí nastat
situace předvídaná v přání, pacient je v takovém zdravotním stavu, kdy není schopen vyslovit
nový souhlas nebo nesouhlas. Respektováno bude jen takové přání, které bylo sepsáno na
základě písemného poučení pacienta o důsledcích jeho rozhodnutí. Písemné poučení poskytne
pacientovi lékař v oboru praktického lékařství, u kterého je pacient registrován, nebo ošetřující
lékař, který je odborníkem na oblast, se kterou souvisí dané dříve vyslovené přání. Výše
vyjmenované podmínky jsou kumulativní, musí být tedy všechny povinně splněny, aby bylo
přání respektováno.56
Informovaný souhlas je považován za projev pacientovy vůle učiněný informovaně,
svobodně, vážně a bez omylu. Bez projevení souhlasu není možné pacienta léčit. Jakýkoliv
zákrok v oblasti péče o zdraví je možné provést jen se svobodným a informovaným
souhlasem.57 Osoba, která dává souhlas, musí být předem poučena o povaze zákroku i o jeho
důsledcích a rizicích.58 Informovaný souhlas je podrobně rozebrán v § 34 a násl. ZZS. Souhlas
se zásahem do integrity člověka je také upraven v OZ v § 93 a násl. OZ v úpravě respektuje, že
souhlas se zásahem do integrity může být upraven také ve speciálních zákonech. V určitých
situacích ale může být OZ zvláštním zákonem, pokud určitou situaci upravuje podrobněji. Dle
převládajícího právního názoru nelze vztah OZ a ZZS vnímat jako vztah speciality jednoho
právního předpisu jako celku vůči druhému. Je třeba vždy zkoumat jednotlivá ustanovení a
vztah mezi nimi.59
Dříve vyslovené přání je v podstatě zvláštním druhem informovaného souhlasu nebo
nesouhlasu směřující do budoucnosti k do určité míry nejisté události. Dříve vyslovené přání
může směřovat jak do blízké, tak i do značně vzdálené budoucnosti. Je třeba podotknout, že
dříve vyslovená přání mají smysl zejména v souvislosti s nesouhlasem s léčbou, neboť jak píše

56

Ust. § 36 odst. 2 zákona o zdravotních službách

57

Viz § 28 odst. 1 zákona o zdravotních službách
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Čl. 5 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně

59
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například Krejčíková, dříve vyslovené souhlasy s léčbou budou irelevantní v případě, že léčba
nebude indikovaná.60 Je nutné vycházet z povinnosti zdravotnických pracovníků postupovat
lege artis, tedy poskytovat zdravotní služby na náležité odborné úrovni. 61 Lékaři tak nelze,
přímo v dříve vysloveném přání, nařídit jaký léčebný postup má volit jako vhodný. Dle mého
názoru by ale mohlo přicházet v úvahu stanovení preference určitého léčebného postupu před
jinými, pokud jsou všechny lege artis a indikované.
V § 36 jsou zakotveny dvě možnosti, jak zaznamenat dříve vyslovené přání. První je
písemná forma opatřená úředně ověřeným podpisem. Součástí takto zaznamenaného dříve
vysloveného přání musí být rovněž informovaný souhlas podle § 36 odst. 2.62 Druhou možností
je učinit dříve vyslovené přání při přijetí k hospitalizaci u poskytovatele nebo kdykoliv během
ní. Toto přání může být učiněno jen pro poskytování zdravotních služeb zajišťovaných tímto
poskytovatelem. Takovéto přání se zaznamená do zdravotnické dokumentace vedené o
pacientovi, záznam podepíše pacient, zdravotnický pracovník a svědek.63 Pouze podle
omezeného jazykového výkladu § 36 odst. 4 by se mohlo zdát, že není potřeba přikládat do
zdravotnické dokumentace informovaný souhlas pacienta. Ale podle bodu 7 přílohy č. 1
k vyhlášce č. 98/2012 Sb. v souvislosti s body 5 a 6 se do zdravotnické dokumentace zapíše
záznam o dříve vysloveném přání učiněném při přijetí do péče poskytovatelem nebo kdykoliv
v průběhu hospitalizace, zaznamená se tedy jak souhlas s poskytnutím zdravotních služeb, tak
odmítnutí zdravotních služeb. Tyto záznamy musí samozřejmě obsahovat rovněž poučení
pacienta.64 Poučení by měl zpravidla dát pacientovi jeho ošetřující lékař, případně přivolaný
konziliář, který může poučit pacienta o důsledcích souvisejících s jeho odborností. Tato forma
dříve vysloveného přání umožňuje pacientovi vyjádřit své přání jakkoliv, například ústně, přání
se poté písemně zaznamená do zdravotnické dokumentace. Pokud požádá plně svéprávný
pacient, který je způsobilý k právnímu jednání poskytovatele, o učinění dříve vysloveného
přání, je povinností poskytovatele zdravotních služeb takovému pacientovi vyhovět, neboť je
to jeho zákonné právo. Jak je zřejmé z ustanovení § 36 odst. 4 tento druh dříve vysloveného
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přání platí pouze pro poskytování zdravotních služeb u konkrétního poskytovatele, nemá tedy
obecnou platnost jako klasické dříve vyslovené přání v písemné formě s ověřeným podpisem
pacienta.
Ustanovení § 36 odst. zabývající se formou dříve vysloveného přání jsou kogentní,
pokud forma není dodržena, nelze přání pacienta respektovat jako dříve vyslovené přání. Tento
striktní postoj zmírňuje nově OZ, který v § 44 stanoví, že soud přihlédne k projevu vůle
pořizovatele i v případě, že předběžné prohlášení (tedy i dříve vyslovené přání) nebo jeho
odvolání je neplatné, pokud není příčiny pochybovat o vůli toho, kdo je činil. Pokud soud
usoudí, že nelze takové neplatné projevení vůle respektovat, musí tento svůj postoj dostatečně
odůvodnit.65
V ustanovení § 36 odst. 5 jsou zakotveny hranice, kdy nemusí být dříve vyslovené přání
respektováno a kdy respektováno být nesmí. Dříve vyslovené přání nemusí být respektováno,
pokud od doby jeho vyslovení došlo v poskytování zdravotních služeb k takovému vývoji, že
lze důvodně předpokládat, že by pacient vyslovil souhlas s jejich poskytnutím.66 Jedná se
zejména o výjimečné situace, kdy uběhla dlouhá doba od vyjádření dříve vysloveného přání a
mezitím se rychlý technický pokrok v medicíně dostal tak daleko, že kdyby pacient o takovém
vývoji věděl, neučinil by vůbec dříve vyslovené přání, nebo by ho vyjádřil jinak.
Nerespektování takového přání pacienta se spolu s důvody, které k němu vedly, zaznamená do
zdravotnické dokumentace pacienta.67 Na rozdíl od úpravy v OZ nerozhoduje o nerespektování
dříve vysloveného přání soud, ale jde hlavně o odbornou otázku, kterou musí zodpovědět
ošetřující lékař.
Dále §36 ZZS v odstavci 5 písmenech b), c), d) stanovuje případy, kdy nesmí být dříve
vyslovené přání respektováno. Lékař nikdy nesmí respektovat takové dříve vyslovené přání,
které nabádá k postupům, jejichž výsledkem je aktivní způsobení smrti.68 Toto ustanovení se
jednoznačně vymezuje proti eutanázii. Velký otazník ale vyvstává nad interpretací pojmu
„aktivní“, zákonodárce ho nijak nedefinuje, proto zůstává otázkou, co vlastně znamená aktivní
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způsobení smrti. Podle důvodové zprávy k ZZS se aktivním ukončením života rozumí například
odpojení od přístrojů nebo podání smrtelné dávky léku. Přitom odpojení od přístrojů je v mnoha
případech považováno za adekvátní postup léčby, tam, kde se již veškerá intenzivní léčba jeví
jako marná. Je třeba odlišovat postup lékaře jednajícího v zájmu pacienta s ohledem na jeho
nepříznivý zdravotní stav a důstojnost, od usmrcení na žádost pacienta vyjádřenou v dříve
vysloveném přání, která by spočívala v aktivním konání lékaře. Lékaři jsou ale stále ponecháni
v právní nejistotě, zda odpojení od přístrojů opravdu znamená aktivní způsobení smrti. V České
republice bohužel chybí judikatura, která by do problematiky vnesla více světla. Je ale určitým
paradoxem, že pacient může požadovat nezahájení život zachraňující léčby, tedy může
požadovat, aby nebyl resuscitován a nebyl připojen na přístroje, které by udržovaly jeho vitální
funkce, ale nemůže požadovat odpojení od takových přístrojů. Je zde tak nepřiměřeně
dogmaticky v důvodové zprávě dáváno naroveň takovéto odpojení s podáním smrtelné dávky
léku. Souhlasím s Krejčíkovou, že takovýto výklad zákonodárce je nešťastný a v zásadě
nekoresponduje se smyslem a účelem institutu dříve vysloveného přání. Dalo by se rovněž
uvažovat o nesouladu této interpretace ustanovení § 36 odst. 5 ZZS s článkem 5 alineou 3
Úmluvy, kde je stanoveno, že dotčená osoba může kdykoliv svůj souhlas odvolat.69
Pokud byly v době, kdy poskytovatel neměl k dispozici dříve vyslovené přání, započaty
takové zdravotní výkony, jejichž přerušení by vedlo k aktivnímu způsobení smrti (byla
zahájena resuscitace a pacient byl následně připojen na přístroje) a lékař se až v průběhu tohoto
procesu dozví o existenci pacientova platného dříve vysloveného přání, je zákonem zakázáno
takové přání respektovat.70 I zde tak vyvstává otázka, zda považovat odpojení od přístrojů za
aktivní způsobení smrti.
Logicky se lékaři zdráhají respektovat takováto dříve vyslovená přání v situaci, kdy si
nejsou jisti, jak bude jejich jednání posuzováno. Pokud by lékař respektoval přání požadující
odpojení od přístrojů nebo dodatečně nalezené přání, jehož dodržení by rovněž vyžadovalo
odpojení, hrozila by mu podle účinné zákonné úpravy trestní odpovědnost.
Dále ZZS v ustanovení § 36 odst. 5 písm. c) zakazuje respektovat dříve vyslovené přání,
které by jeho splněním mohlo ohrozit jiné osoby. Podobně jako u aktivního způsobení smrti
není ani v zákoně, ani v důvodové zprávě nijak přiblíženo, co přesně je myšleno pojmem
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ohrožení. Zda je zde poukazováno na fyzické ohrožení, nebo zda může být například za
ohrožení bráno i zasažení do práva na rodinný život nebo duševní útrapy manžela, rodiče, dítěte,
nebo jiné osoby blízké. Dle mého názoru by toto ustanovení mohlo být vykládáno ad absurdum
a ztrácelo by smysl činit jakékoliv dříve vyslovené přání.
ZZS zakazuje uplatnit dříve vyslovené přání u nezletilých pacientů a u pacientů
s omezenou svéprávností. Plně svéprávným se člověk stává zletilostí a zletilosti nabývá
dovršením 18 let. Před nabytím zletilosti se plné svéprávnosti nabývá přiznáním svéprávnosti,
nebo uzavřením manželství. Svéprávnost nabytá uzavřením manželství se neztrácí ani zánikem
manželství, ani prohlášením manželství za neplatné.71 Podle důvodové zprávy k § 30 OZ se
rozlišení na osoby zletilé a nezletilé dělí pouze podle kritéria dosažení určitého věku. Ani
přiznáním svéprávnosti podle § 37 OZ ale nelze nabýt zletilosti, která je, jak bylo výše
nastíněno, vázána pouze na dosažení věku 18 let. Nezletilý pacient nemůže učinit vlastní dříve
vyslovené přání, přestože mu byla přiznána svéprávnost, ať už soudem nebo uzavřením
manželství, a je tedy způsobilý nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat
se k povinnostem.72
Ústavní soud ve svém nálezu Pl. ÚS 1/12 řešil neurčitost znění § 36 odst. 6, kdy nebylo
zcela jasné, zda je znění ustanovení mířeno na nemožnost aplikovat dříve vyslovené přání, byloli vysloveno osobou omezenou na svéprávnosti, nebo zda nesmí být respektováno přání
pacienta, který v okamžiku rozhodování je již omezen ve svéprávnosti. Ústavní soud judikoval,
že: „Takovémuto závěru ale nelze přisvědčit již z toho důvodu, že toto ustanovení se
jednoznačně vztahuje na situace, kdy osoba v něm uvedená chce vyslovit dříve vyslovené přání,
a nikoliv, kdy byla určitá osoba až poté, co učinila předmětný projev vůle, zbavena způsobilosti
k právním úkonům. Posledně uvedená situace bude naopak v praxi typicky vytvářet prostor pro
aplikaci tohoto institutu“73. Je tedy zřejmé, že ve chvíli, kdy pacient činí své dříve vyslovené
přání, musí být dle ZZS zletilý a plně svéprávný.
Jak je stanoveno v § 55 OZ, při omezení svéprávnosti člověka musí být důkladně vzaty
v úvahu rozsah a stupeň neschopnosti člověka postarat se o vlastní záležitosti, vždy musí být
přihlédnuto k právům člověka a k jeho osobní jedinečnosti. Svéprávnost člověka může být
omezena soudem pouze v rozsahu, v jakém člověk není schopen právně jednat. Soud tedy musí
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vymezit rozsah, v jakém svéprávnost člověka, tedy způsobilost samostatně právně jednat,
omezil.74 Je zjevné, že § 36 odst. 6 ZZS dostatečně nekoresponduje se zněním ustanovení OZ,
která se zabývají omezením svéprávnosti. Svéprávnost člověka může být omezena v mnoha
různých oblastech života a nemusí se jednat zrovna o omezení při rozhodování o poskytování
zdravotních služeb. §36 odst. 6 pouze stanoví, že nelze uplatnit dříve vyslovené přání, jde-li o
pacienty s omezenou svéprávností, ale není zřejmé, o jaké pacienty se má jednat, v jakém
rozsahu je jejich způsobilost k právnímu jednání omezena.

1.3.2 Předběžné prohlášení a jeho souvislost s dříve vysloveným přáním

Předchozí právní úprava znala v souvislosti s osobami neschopnými dostatečně
relevantně projevovat svou vůli, tedy například stiženými duševní poruchou, pouze omezení a
zbavení způsobilosti k právním úkonům. Do roku 2014 nebylo možné učinit relevantní právní
úkon pro případ vlastní nezpůsobilosti, s výjimkou dříve vysloveného přání, které se ale
vztahovalo (a vztahuje) pouze na oblast poskytování zdravotních služeb. Omezení a zbavení
způsobilosti k právním úkonům se ukázala jako příliš tvrdá a nevyhovující opatření, neboť
dostatečně nezohledňovala autonomii osob stižených duševní poruchou a problematické bylo
rovněž jejich zapojení do společenského života. V podstatě byly brány v potaz pouze případy,
kdy takové osoby nebyly schopny právně jednat vůbec, nebo jen velmi omezeně.75
V oblasti úpravy zranitelných osob, které očekávají vlastní nezpůsobilost, OZ upravuje
předběžné prohlášení jako první stupeň ochrany při narušení schopnosti člověka právně jednat
vedle nápomoci při rozhodování, zastoupení členem domácnosti a omezení svéprávnosti.
Institut předběžného prohlášení vychází jednak z úpravy zakotvené v Úmluvě OSN o právech
osob se zdravotním postižením (dále jen „Úmluva OSN“)76 a stejně jako dříve vyslovené přání,
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z čl. 9 Úmluvy. V § 38 OZ jsou zakotveny oba druhy předběžných právních prohlášení, a to jak
advance directives, tak continuing powers of attorney. OZ tím navazuje na již výše zmíněné
Doporučení Rady ministrů, které v čl. 1 odst. 1 stanoví: „Státy by měly podporovat možnost
dospělých způsobilých osob se svobodně rozhodnout pro případ očekávané budoucí
nezpůsobilosti, a to prostředky continuing powers of attorney a advance directives“.77
V §38 OZ konstatuje, že v očekávání vlastní nezpůsobilosti právně jednat může člověk
projevit vůli, aby byly jeho záležitosti spravovány určitým způsobem, aby je spravovala určitá
osoba, nebo aby se určitá osoba stala jeho opatrovníkem.78 V české právní úpravě jde o nový
institut, žádný z předchozích občanských zákoníků podobnou úpravu neobsahoval. Jak je
patrné z dikce ustanovení, jde o preventivní opatření člověka, který v budoucnu očekává, že
nebude schopný právně jednat. Dříve vyslovené přání lze podřadit jako speciální druh
předběžného prohlášení pod projev vůle člověka, aby byly jeho záležitosti spravovány určitým
způsobem. Pacient tak může učinit dříve vyslovené přání samostatně, nebo jako součást širšího
předběžného prohlášení s tím, že se části věnované budoucímu souhlasu nebo nesouhlasu
s poskytováním zdravotních služeb budou řídit ustanovením upravujícím dříve vyslovené přání
v ZZS, které je v tomto případě speciální vůči úpravě obecného předběžného prohlášení v OZ.
Skutečností, která zakládá neschopnost člověka právně jednat, se rozumí nejenom
rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti, ale rovněž faktický (např. zdravotní) stav člověka,
kdy není schopen adekvátně projevit svou vůli.79 Opatření v podobě předběžného prohlášení je
vhodné zejména pro lidi, u kterých se postupně projevuje rozvíjení duševní poruchy, například
Alzheimerovy choroby, nebo jiného typu demence, nebo i pro duševně nemocné pacienty, u

nebyl vytvářen prostor pro nežádoucí ovlivňování, aby zakotvená opatření byla přiměřená, odpovídala situaci osob
a aby byla uplatňována po nejkratší možnou dobu a podléhala pravidelné kontrole ze strany státních orgánů.
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kterých dochází k atakům onemocnění nárazově (v tomto případě lze hovořit o tzv. Ulysses
pacts).80
V úpravě předběžného prohlášení se odráží všechny typy advance directives, jak jsou
zakotveny v Doporučení Výboru ministrů, tedy jak dříve vyslovené přání (advance directives
v užším smyslu, living will), tak continuing powers of attorney. Pod přání, aby byly záležitosti
člověka spravovány určitým způsobem tak lze subsumovat celou řadu životních událostí, nejen
poskytování zdravotních služeb. Kromě přání ohledně poskytnutí zdravotní péče může člověk
například vyslovit vůli, aby byl umístěn v domě s pečovatelskou službou, pokud bude
v takovém stavu, že už nebude schopen fungovat samostatně. Může ale vyslovit i přání, aby mu
bylo umožněno zůstat v domácím prostředí co nejdéle, například s pomocí ambulantní
pečovatelské,

ošetřovatelské

služby,

nebo

různých

odlehčovacích

služeb.

Jedním

z nejdůležitějších typů předběžných prohlášení bude vyjádření přání, jak má být naloženo
s majetkem, například, že má být pronajata, nebo prodána nemovitost.81 82
Člověk může rovněž projevit vůli, aby byly jeho záležitosti spravovány určitou osobou,
tedy i pacientovi je umožněno určit osobu, která bude rozhodovat o jeho budoucí zdravotní
péči. Právní úprava zástupce pro zdravotní péči není ve zdravotnickém právu neznámá. Pacient
může při přijetí do péče podle §33 odst. 1 ZZS stanovit osoby, které mohou vyslovit souhlas s
poskytnutím zdravotních služeb v případě, že tak nebude moci učinit pacient sám s ohledem na
svůj zdravotní stav. Je třeba upozornit na to, že úprava v ZZS je nedostatečně propracována,
takovýmto způsobem lze vyslovit pouze souhlas s léčbou, nikoli nesouhlas.83 OZ však v ust. §
38 nově umožňuje zástupci stanovenému pacientem vyjádřit rovněž zástupný nesouhlas a
odmítnout tak i život zachraňující léčbu. Lze mít ale za to, že v tomto ohledu se použije § 101
OZ. Tedy v případě, že by mělo být zasaženo do integrity člověka neschopného úsudku
způsobem zanechávajícím trvalé, neodvratitelné a vážné následky nebo způsobem spojeným
80

Ulysses pacts, jsou používána zejména v oboru psychiatrie v případech, kdy pacient předvídá, že ve chvíli ataky
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s vážným nebezpečím pro jeho život nebo zdraví, bude možné zákrok provést pouze
s přivolením soudu, pokud tedy nepůjde o situaci, kdy je člověk v náhlém a patrném nebezpečí
a souhlas soudu z časových důvodů nebude možné získat.84 V předběžném prohlášení může být
také ustanoven správce jmění, správa cizího majetku je upravena v ust. § 1400 a násl. OZ.
Vzhledem k tomu, že se tato práce zabývá zejména institutem dříve vysloveného přání a jeho
souvislostmi v úpravě OZ, nebude blíže rozebírána problematika správy cizího majetku.
Velký otazník vyvstává u otázky, jakými ustanoveními se bude řídit jmenování osoby
správce záležitostí prohlašujícího. Dle Svobody nelze pokládat ustanovení osoby (tedy
zástupce, správce), která bude spravovat záležitosti prohlašujícího, za akt zakotvující přímé
smluvní zastoupení. Osoba zástupce tak získá oprávnění spravovat záležitosti až rozhodnutím
soudu podle zákona o zvláštních řízeních soudních.85 86 Tento postup nelze, dle mého názoru,
ze znění zákona nijak dovodit. Usuzuji proto, že správce záležitostí prohlašujícího by měl být
ustanoven přímo předběžným prohlášením, bez nutnosti soudního rozhodnutí. Bylo by ale
vhodné v prohlášení přesně stanovit jakým způsobem by měl správce záležitosti spravovat.
V zákonné úpravě chybí stanovení jasné hranice mezi právy a povinnostmi správce záležitostí
pořizovatele prohlášení a právy a povinnostmi opatrovníka.87 Problém ale nastává u současné
úpravy smluvního zastoupení v OZ. Vztah mezi pořizovatelem prohlášení a zástupcem by se
dle všeho musel v tomto případě řídit ustanoveními o smluvním zastoupení.88 Prohlášení by
plnilo i funkci budoucí plné moci sui generis. Zákon ale u excesu smluvně stanoveného
zástupce předpokládá schopnost zmocnitele právně jednat a aktivně se tak excesu zmocněnce
bránit.89 V současné právní úpravě tedy není zakotvena ochrana pořizovatele předběžného
prohlášení v případě, že by nebyl zástupce ustanoven jako opatrovník soudem podle § 44 a násl.
zákona o zvláštních řízeních soudních. Domnívám se ale, že zákonodárce schválně odlišil
ustanovení zástupce v předběžném prohlášení a ustanovení opatrovníka jako dva odlišné
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instituty a opačný výklad by odporoval smyslu a účelu ustanovení týkajících se předběžného
prohlášení.
V poslední situaci, na kterou odkazuje § 38, může člověk projevit vůli, aby se určitá
osoba stala jeho opatrovníkem ve chvíli, kdy bude třeba, aby soud opatrovníka jmenoval. Soud
jmenuje opatrovníka v případě, že je třeba přistoupit k omezení svéprávnosti člověka podle §55
OZ, tedy v zájmu člověka, po jeho zhlédnutí a s plným uznáváním jeho práv a jeho osobní
jedinečnosti a jen tehdy, hrozila-li by mu jinak závažná újma a nepostačí mírnější a méně
omezující opatření.90 Soud může rovněž jmenovat opatrovníka bez omezení svéprávnosti
člověku, kterému působí zdravotní stav při správě jeho jmění nebo při hájení jeho práv obtíže,
tohoto opatrovníka lze jmenovat pouze na návrh postižené osoby.91
Jak bylo rozebráno již v části, zabývající se úpravou dříve vysloveného přání v ZZS, je
třeba brát při zásahu do tělesné integrity člověka zřetel na jeho dříve vyslovené přání. 92
Z úpravy zakotvené v OZ lze dle mého názoru dovodit, že předběžné prohlášení a s ním spojené
dříve vyslovené přání, zavazují nejen poskytovatele zdravotních služeb a zdravotnické
pracovníky, ale i ustanovené zástupce a opatrovníka.93
Všechny způsoby projevu vůle, které dává OZ ohledně předběžných prohlášení, stojí na
stejné úrovni. Člověk tak může současně využít všechny možnosti, které mu ustanovení § 38
OZ dává, může projevit vůli, aby byly jeho záležitosti spravovány určitým způsobem, může
určit správce svých záležitostí a zároveň projevit přání, aby byla určitá osoba jmenována jeho
opatrovníkem. Opatrovník má povinnost při plnění svých povinností naplňovat opatrovancova
právní prohlášení a dbát jeho názorů, i když byly projeveny dříve, je rovněž povinen přihlížet
k opatrovancovu přesvědčení a vyznání a v souladu s tím zařizovat opatrovancovy záležitosti.94
Opatrovník tak ze své vlastní vůle nemůže odvolat ustanoveného správce opatrovancových
záležitostí, nebo jmenovat jiného.95

90

Ust. § 55 tamtéž

91

Ust. § 469 tamtéž

92

Viz § 98 odst. 2 tamtéž

93
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Na rozdíl od ZZS se OZ nezabývá způsobilostí osoby k sepsání předběžného prohlášení.
Pouze z nadpisu oddílu 2 dílu 2 OZ, nazvaného Podpůrná opatření při narušení schopnosti
zletilého právně jednat, lze dovodit, že předběžné prohlášení bude možné respektovat ve chvíli,
kdy prohlašující bude zletilý a jeho schopnost právně jednat a vyjádřit svou vlastní vůli bude
omezena.96
Na rozdíl od dříve vysloveného přání má předběžné prohlášení přísnější formální
náležitosti, nestačí pouze písemná forma s úředně ověřeným podpisem. Předběžné prohlášení
má širší dosah než dříve vyslovené přání, může se týkat nejen zdravotní péče, ale rovněž
sociálních služeb, osobního stavu a majetkových záležitostí. Také volba správce záležitostí
nebo opatrovníka je významným krokem a může značně ovlivnit budoucí život člověka.
Vyvstává zde riziko zneužití prohlášení člověka a potřeba toto riziko eliminovat na minimum.
Zejména z toho důvodu jsou vyžadovány přísnější formální náležitosti.
Předběžné prohlášení je možné učinit ve dvou formách, veřejnou listinou a soukromou
listinou za přítomnosti dvou svědků. Veřejnou listinou je myšlena listina vydaná orgánem
veřejné moci nebo listina, kterou za veřejnou prohlásí zákon.97 Pokud taková listina zachycuje
právní jednání osoby a je-li touto osobou podepsána, zakládá tak vůči každému plný důkaz o
projevu vůle této osoby.98 Veřejnou listinou se rozumí notářský zápis, nebo rozhodnutí, kterým
orgán veřejné moci schvaluje smír nebo jiný projev vůle, jehož povaha to nevylučuje.99 Pokud
je předběžné prohlášení učiněno formou veřejné listiny, není třeba, aby byli přítomni svědci.
Výjimkou je situace, kdy činí předběžné prohlášení nevidomá osoba, osoba, která neumí,
případně nemůže číst nebo psát anebo osoba se smyslovým postižením, která nemůže číst nebo
psát. Takové osoby potvrdí vždy před svědky, že listina obsahuje jejich pravou vůli.100
Pokud v prohlášení projevil člověk vůli, aby byla určitá osoba jeho opatrovníkem a toto
prohlášení bylo učiněno notářským zápisem, zapíše se toto prohlášení do seznamu prohlášení
o určení opatrovníka. Notářská komora má povinnost sdělit soudu na jeho žádost, zda je
prohlášení o určení opatrovníka v seznamu prohlášení evidováno a u kterého notáře je toto
prohlášení uloženo.101 Ostatní typy předběžných prohlášení bohužel žádnou evidenci nemají,
96

str. 398 tamtéž
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Ust. § 567 občanského zákoníku
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Ust. § 35e zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád
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bude tedy na prohlašujících, aby uvedli své předběžné prohlášení ve známost. V původním
návrhu zákona o zvláštních řízeních soudních byla stanovena povinnost každého okresního
soudu sepsat předběžné prohlášení do protokolu, tato povinnost ale nakonec nebyla ve finálním
znění zakotvena.102 103
Není-li předběžné prohlášení učiněno formou veřejné listiny, musí mít formu listiny
soukromé104, která je opatřená datem a potvrzená dvěma svědky. Svědek musí v potvrzení uvést
údaje, podle nichž ho bude možné zjistit.105 Takovými údaji jsou zejména jméno, tedy jméno a
příjmení, datum narození, bydliště a identifikační údaj osoby, takovým údajem může být
například rodné číslo.106 Pro svědky jsou stanoveny dvě podmínky, které musí být splněny
kumulativně. Svědkem může být jen osoba, která nemá zájem na obsahu předběžného
prohlášení a zároveň není nevidomá, neslyšící, němá nebo neznalá jazyka, ve kterém je
prohlášení činěno. Osoby svědků budou s největší pravděpodobností většinou osoby známé
prohlašujícímu. S tím souvisí první podmínka, že svědek nesmí mít zájem na obsahu
prohlášení. Na tuto podmínku by měl vždy člověk, který činí předběžné prohlášení pamatovat
a zvážit do jaké míry jsou svědci, kteří mají v budoucnu potvrdit věrohodnost prohlášení, na
věci zainteresováni. Svědky tedy nesmí být potenciální správce záležitostí, lidé, kteří by ze
situace mohli mít majetkový prospěch, ani v prohlášení označený budoucí opatrovník.107 Pokud
bude zvolen nevhodný svědek, může být věrohodnost prohlášení podkopána a prohlášení bude
prohlášeno za neplatné. Úprava předběžného prohlášení výslovně nevyžaduje, aby byl svědek
svéprávný, ale vzhledem k jeho roli při potvrzení obsahu prohlášení a schopnosti prohlašujícího
jednat je to přinejmenším vhodné pro právní jistotu prohlašujícího.108 Splnění podmínek
stanovených svědkům se zkoumá k okamžiku podpisu svědka. K podpisu svědka nesmí dojít
dříve, než prohlášení podepsal sám prohlašující a svědek by měl prohlášení podepisovat za
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přítomnosti prohlašujícího, aby mohl vlastním vnímáním potvrdit, že prohlašující je schopen
relevantního projevu vůle a že jde o jeho skutečnou vůli.109
Prohlášení je možné odvolat jen projevem vůle učiněným ve formě předepsané v § 39
odst. 1, tedy veřejnou listinou nebo soukromou listinou opatřenou datem a potvrzenou dvěma
svědky. Pořízení předběžného prohlášení je jednostranným právním jednáním a výlučným
právem prohlašujícího, proto i odvolání prohlášení může provést výlučně prohlašující.
V souvislosti s předběžným prohlášením má velmi důležité postavení soud. Soud
rozhodne o splnění podmínky, týká-li se prohlášení jiné záležitosti než prohlášení opatrovníka.
Podmínkou bude myšlena především podmínka odkládací, na jejímž splnění závisí, zda
následky právního jednání nastanou. Podmínka rozvazovací by v případě předběžného
prohlášení neměla smysl, neboť na jejím splnění závisí, zda následky právního jednání
pominou, což nekoresponduje s účelem institutu.110 V ZZS není žádná speciální úprava dříve
vysloveného přání, které by bylo vázáno na podmínku, proto i v tomto případě by měl
rozhodnout o splnění podmínky soud dle § 42 OZ. Je ale třeba upozornit na to, že mnohá dříve
vyslovená přání jsou formulována tak, že vypadají jako jednání vázaná na podmínku, kdy
pacient například stanoví: „V případě zhoršení dušnosti si nepřeji připojení k dýchacímu
přístroji invazivně - t.j. přes kanylu zavedenou do dýchací trubice. V případě zástavy oběhu si
nepřeji kardiopulmonální resuscitaci.“ Toto pojetí, ale například dle Krejčíkové vyplývá přímo
z povahy a smyslu institutu, nejde tedy o stanovení podmínky podle § 42 OZ. 111 Vzhledem
k tomu, že v těchto situacích jde většinou o vteřiny, ve kterých se lékař musí rozhodnout, jak
bude dále postupovat, nebylo by ani rozhodnutí soudu ohledně takové podmínky prakticky
proveditelné. Typicky bude vázán podmínkou potenciální správce záležitostí prohlašujícího
(např. se správcem může stát konkrétní osoba až po dokončení vysoké školy). O tom, zda byla
podmínka splněna, musí rozhodnout soud zejména proto, aby se předešlo případným
pochybnostem.112
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Soud změní nebo zruší předběžné prohlášení, pokud se okolnosti změnily zjevně tak
podstatným způsobem, že by je prohlašující za takových okolností neučinil nebo by je učinil
s jiným obsahem, a jestliže by mu jinak hrozila závažná újma.113 Naproti tomu u dříve
vysloveného přání může rozhodnout ošetřující lékař o jeho nerespektování v případě, že
v poskytování zdravotních služeb došlo k takovému vývoji, že lze důvodně předpokládat, že by
pacient vyslovil souhlas s jejich poskytováním.114 Lékař může dříve vyslovené přání jen
nerespektovat na základě svého odborného úsudku, nemůže ale přání měnit nebo rušit. Dále
ZZS stanovuje případy, kdy dříve vyslovené přání respektováno být nesmí, bez ohledu na
uvážení lékaře. Soud musí vyvinout potřebné úsilí, aby zjistil názor člověka, o jehož prohlášení
rozhoduje.115 Významnou ingerencí soudu do rozhodování o člověku bude nutnost přivolení
soudu při zákroku významně zasahujícího do integrity člověka neschopného úsudku. Rovněž
pokud bude člověk omezený na svéprávnosti odporovat rozhodnutí svého zástupce, lze
zdravotnický výkon provést pouze se souhlasem soudu.116
Předběžné prohlášení (a tedy i dříve vyslovené přání) je jednostranným právním
jednáním, proto se na něj vztahují i obecná ustanovení o neplatnosti právního jednání. Institut
se ale velmi bytostně dotýká osoby, která předběžné prohlášení činí, z toho důvodu je v § 44
zakotveno, že soud přihlédne i k neplatnému prohlášení nebo odvolání, není-li příčiny
pochybovat o vůli prohlašujícího.117 Tímto ustanovením OZ odkazuje na princip autonomie
vůle, kterým je celý zákoník prodchnut. Je tak šetřena vůle nemocného člověka, který už není
schopen svou vůli projevit. Důvody neplatnosti budou zejména v nedodržení formy
předběžného prohlášení.118 Toto ustanovení skýtá naději pacientům, kteří sice předem projevili
své přání, ale toto přání nebylo učiněno náležitou formou, ať už z neznalosti, nebo z nedostatku
času. Problém ale znovu nastává u dříve vyslovených přání, kdy bude třeba rozhodnout rychle
a nebude tedy čas čekat na vydání soudního rozhodnutí.
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Ust. § 43 občanského zákoníku
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Ust. § 36 odst. 5 písm. a) zákona o zdravotních službách
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Ust. § 43 občanského zákoníku.
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Lze předpokládat, že odlišení souhlasu a přivolení soudu v § 100 a 101 občanského zákoníku nebylo záměrem
zákonodárce.
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Ust. § 44 tamtéž
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Vztah OZ k ZZS je komplikovaný, podle převládajícího právního názoru nelze jeden
nebo druhý předpis jako celek označit za lex specialis, budou tak vždy poměřována konkrétní
ustanovení.119 Lze tedy dovodit, že dříve vyslovené přání je speciálním typem předběžného
prohlášení, které se ale vztahuje pouze na poskytování zdravotních služeb. OZ rozšiřuje úpravu
dříve vysloveného přání, jak je zakotveno rovněž v článku 9 Úmluvy, o další typy advance
directives a continuing powers of attorney.

119

Viz např. komentář JUDr. Tomáše Doležala na stránce Zdravotnické právo a bioetika

http://zdravotnickepravo.info/vztah-noz-a-zdravotnickych-zakonu-podruhe-myslenkove-posuny/ [cit. 2017-0218].
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2 Odraz institutu dříve vysloveného přání v intenzivní medicíně
a paliativní péči
2.1 Intenzivní medicína a použití institutu dříve vysloveného přání v jejím
rámci

Intenzivní medicína je lékařský obor zabývající se diagnostikou a léčbou život
ohrožujících stavů, které vyžadují sofistikovanou podporu orgánů a invazivní monitoring
životních funkcí. Velmi důležité je zdůraznit, že tyto stavy, choroby, úrazy a komplikace jsou
sice ve většině případů život ohrožující, ale potenciálně léčitelné. Stavy jsou tak závažné, že
vyžadují podrobnější a často invazivnější jak lékařskou, tak ošetřovatelskou péči, než jsou
schopni poskytnout na standardních odděleních.120
ZZS rozděluje druhy zdravotní péče podle jejich časové naléhavosti. Intenzivní
medicína tak spadá pod neodkladnou péči jako péči, jejímž účelem je zamezit nebo omezit
vznik náhlých stavů, které bezprostředně ohrožují život nebo by mohly vést ke smrti nebo
vážnému ohrožení zdraví, způsobují náhlou nebo intenzivní bolest nebo náhlé změny chování
pacienta, který ohrožuje sebe nebo okolí.121 Dalším druhem zdravotní péče, která je
poskytována na odděleních urgentní nebo intenzivní medicíny je akutní péče. Účelem akutní
péče je podle ZZS odvracení vážného zhoršení zdravotního stavu nebo snižování rizika
takového zhoršení tak, aby byly včas zjištěny skutečnosti nutné pro stanovení nebo změnu
individuálního léčebného plánu nebo aby se pacient nedostal do stavu, ve kterém by ohrozil
sebe, nebo své okolí.122 Na zmíněných odděleních je z hlediska její formy poskytována akutní
lůžková péče intenzivní, která je poskytována pacientům v případech náhlého ohrožení
základních životních funkcí nebo v případech, kdy je možné tyto stavy důvodně předpokládat.
K poskytování takové intenzivní péče je nutná hospitalizace pacienta v rámci nepřetržitého
provozu poskytovatele zdravotních služeb.123
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Viz např. ŠEVČÍK, Pavel, ed. Intenzivní medicína. 3. přepracované a rozšířené. Praha: Galén, 2014. ISBN

978-80-7492-066-0.
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Ust. § 5 odst. 1 a) zákona o zdravotních službách
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Ust. § 5 odst. 1 písm. b) tamtéž
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Ust. § 9 odst. 1 a odst. 2 písm. a) tamtéž
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Oddělení intenzivní medicíny jsou určena pro nemocné s potenciálním nebo již
probíhajícím selháním jednoho či více orgánů. Tato oddělení jsou povinna poskytnout
diagnózu, prevenci a léčbu multiorgánového selhání.124 Jak uvádí Ševčík intenzivní medicína,
jako speciální obor se vyvinula jednak na základě zkušeností z pooperačních oddělení, jednak
při epidemii poliomyelitidy v první polovině 50. let, kdy nedostačovala tehdejší léčba
respiračních potíží u nemocných. Zejména v 60. letech nastal rychlý rozvoj různých druhů
jednotek intenzivní péče a byla založena síť koronárních jednotek. 125

126

V současné době je

intenzivní medicína svébytný obor a v České republice je možné se v něm specializovat
ve formě nástavbové specializace na základní klinické obory, zejména anesteziologii, vnitřní
lékařství, chirurgii atd.
Nedílnou součástí intenzivní medicíny je rovněž resuscitační péče, která se zabývá
resuscitačními postupy při selhání jedné, či více vitálních funkcí, tedy selhání oběhu, dýchání,
centrální nervové soustavy nebo vnitřního prostředí. Klíčovým pojmem je srdeční zástava, která
je definována jako přerušení srdeční funkce a oběhu, které vede ke klinické smrti, což je fáze
zástavy vitálních funkcí, které je možné resuscitačními postupy obnovit. V resuscitační péči
nejde pouze o základní127 a rozšířenou128 resuscitaci, ale rovněž o intenzivní léčbu po ní.
Chronická intenzivní/resuscitační péče je v zásadě intenzivní péče o základní životní
funkce u těch pacientů, u kterých došlo ke stabilizaci stavu v kritické fázi onemocnění, ale zcela
se neobnovila některá ze životních funkcí. Nejčastěji se jedná o pacienty, u kterých selhaly
pokusy o odpojení od umělé plicní ventilace na anesteziologicko - resuscitačních odděleních
(tzv. ARO) či na jednotkách intenzivní péče (tzv. JIP). Hlavním cílem péče je bezpečné, a
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ŠEVČÍK, Pavel in ŠEVČÍK, Pavel, ed. Intenzivní medicína. 3. přepracované a rozšířené. Praha: Galén, 2014.

ISBN 978-80-7492-066-0. str. 3.
125

Koronární jednotka je jednotka intenzivní péče pro pacienty s akutním srdečním onemocněním – nejčastěji

s onemocněním tepen zásobujících srdce, tedy koronárních.
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ŠEVČÍK, Pavel in ŠEVČÍK, Pavel, ed. Intenzivní medicína. 3. přepracované a rozšířené. Praha: Galén, 2014.

ISBN 978-80-7492-066-0. str. 3.
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Základní resuscitaci většinou zajišťuje osoba, která se první dostane k postiženému. Viz Metodický pokyn

ČLS JEP, Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof. Neodkladná resuscitace.
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Rozšířená kardiopulmonální resuscitace většinou navazuje na resuscitaci základní. Jejím cílem je stabilizace a

normalizace kyslíkového transportu. Rozšířená resuscitace je prováděna lékařem na místě příhody a je odbornou
první pomocí včetně aplikace léčiv a přístrojové podpory. Viz Metodický pokyn ČLS JEP, Společnost urgentní
medicíny a medicíny katastrof. Neodkladná resuscitace
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pokud možno rychlé odpojení pacienta od umělé plicní ventilace, optimalizace jeho
zdravotního stavu a překlad na příslušné oddělení nižšího typu.
Resuscitační péče spadá pod definici péče neodkladné, jak je definována v ZZS. Je
zaměřená na zvládnutí kritických stavů, obnovu mozkových funkcí, pokud možno v plném
rozsahu, a zvládnutí orgánových selhání. Tato péče je poskytována na specializovaných
lůžkových ARO, případně na JIP podle jednotlivých medicínských oborů.
Cílem intenzivní i resuscitační péče je léčba náhlých, kritických, život ohrožujících
stavů, maximální možné omezení trvalých orgánových poškození, zachování života a zdraví.
Péče má vést k odstranění příčiny zhoršení zdravotního stavu, nebo ke zmírnění příznaků
choroby. Jsou využívány postupy orgánové podpory, kde je stav zvratný, nebo je to alespoň
předpokládáno.129 Cílem je tedy udržovat život v přijatelné kvalitě, ale nikoliv prodlužovat
umírání.130 Minimálně jednou za 24 hodiny by měly být přehodnocovány cíle intenzivní péče,
ale rovněž přínos a rizika plánovaných výkonů, a to jak diagnostických, tak léčebných.131
Oddělení intenzivní medicíny by se měla soustředit zejména na ty nemocné, u nichž je
možné předpokládat přínos poskytované péče s reálnou šancí na obnovení, nebo alespoň
zlepšení orgánových funkcí.132 Dle Ševčíka nelze přijímat pacienty příliš málo nemocné pro
tuto úroveň péče ani ty, kteří jsou nemocní terminálně, tedy příliš vážně na to, aby jim mohla
pomoci sebelepší intenzivní péče.133 V tomto ohledu je velmi problematická značná
prognostická nejistota při rozhodování.
S technickým rozvojem intenzivní medicíny se zvýšila pravděpodobnost přežití
některých stavů, přibývá ale rovněž situací, jejichž léčba je invazivní a dlouhodobá, ale bez
naděje na zlepšení. Do popředí se tak dostává také otázka kvality života pacienta. Není
přínosné, ani ekonomicky možné za každou cenu protahovat léčbu, která neposkytuje
pacientovi žádné zlepšení, ani úlevu a vede jen k utrpení nemocného bez naděje na příznivý
výsledek. Léčba pacientů, kteří intenzivní terapii nakonec nepřežijí je dvojnásobně dražší než
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kol. Univerzita medicínského práva. 1. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-5113-9. str. 175.
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léčba přeživších pacientů.134 K většině léčebných postupů v současné době existují různé
alternativy, ať již vhodné, nebo méně vhodné. Jedním ze základních kritérií pro rozhodování o
léčebném postupu by kromě zdravotního stavu pacienta, rizik léčby a jejího přínosu, měla být
také vůle pacienta.135 V oblasti intenzivní medicíny je ale získání informovaného souhlasu
v mnohých případech značně problematické, neboť se pacienti v době příjmu na oddělení
intenzivní péče často nenachází ve stavu, kdy by byli schopni o sobě rozhodovat. Pokud není
k dispozici souhlas kompetentního pacienta136, platné dříve vyslovené přání, nebo souhlas osob
oprávněných k zástupnému souhlasu, je rozhodnutí o léčbě výhradně na ošetřujícím lékaři,
který musí postupovat na náležité odborné úrovni.
Podle zkušeností z jiných zemí je prevalence a účinek dříve vysloveného přání na
výsledky léčby u pacientů přijímaných na JIP nejasný. Literatura pochází především z USA,
kde byl dokument srovnatelný s dříve vysloveným přáním137 zaveden do praxe před téměř 50
lety. Dvě menší studie z devadesátých let ukázaly, že pouze 5 – 11 % nemocných, typicky spíše
vyššího věku, mělo dříve vyslovené přání při příjmu na JIP. Ačkoliv byla mortalita v této
skupině vyšší, nelišily se délka pobytu na JIP a povaha u nich použitých intervencí v porovnání
s ostatní populací nemocných na JIP.138 139 A srovnatelná data nepředkládají nic zásadně jiného.
Kanadská data ukazují, že u skupiny starších nemocných (medián věku byl 85 let), u kterých
byl zvolen agresivní přístup k léčbě, byla mortalita 22 % a polovina z nich zemřela v situaci,
kdy stále měli zavedený nějaký typ invazivní podpory selhávajících orgánů (umělou plicní
ventilaci, vazopresorické léky, dialýzu). Existence dříve vysloveného přání přitom měla jen
134

str. 4. tamtéž
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malý vliv na to, jak intenzivně a jak dlouho byli tito lidé léčeni140. Obdobně Heart se
spoluautory nedávno publikoval rozsáhlou retrospektivní práci, zahrnující téměř 278 000
pacientů přijatých na JIP a dokládá, že jen 4.8 % z nich mělo nějakým způsobem nastavené
limity léčby ve chvíli příjmu, ale 25 % z nich bylo léčeno invazivně, v přímém rozporu s těmito
limity. Zajímavé také je, že existuje široká variabilita takové praxe mezi centry, ukazující spíše
na to, že to má souvislost s individuálním chováním lékařů na JIP, než se systémem
zdravotnické péče v Severní Americe.141
Dříve vyslovená přání jsou v intenzivní medicíně spíše řídkým jevem, a navíc podle
výše popsaných zahraničních zkušeností, nemají významný vliv na změnu léčby. Vzhledem
k tomu, že jde o právně závazné dokumenty, vysvětlení jejich nevýznamného vlivu na
management péče zřejmě spočívá v tom, že většinou postrádají dostatečnou formu nebo jsou
dle zdravotníků již zastaralé. V České republice tato oblast není příliš prozkoumána, proběhla
pouze jedna zatím nepublikovaná observační prospektivní studie ODDICUS, která ukázala, že
pouze 0.5 % ze sledovaných pacientů měla sepsané dříve vyslovené přání.142
V rámci intenzivní péče, kde významné procento pacientů není schopno o sobě
rozhodovat, má velký význam možnost poskytnout zdravotní služby bez souhlasu pacienta.
Pacientovi lze bez souhlasu poskytnout pouze neodkladnou péči a to jen, pokud zdravotní stav
pacientovi neumožňuje souhlas vyslovit a pacient neučinil žádné dříve vyslovené přání, které
by tuto péči vylučovalo. Dále lze poskytnout neodkladnou péči bez souhlasu v případě léčby
vážné duševní poruchy, která, kdyby nebyla léčena, došlo by se vší pravděpodobností
k vážnému poškození zdraví pacienta. Článek 8 Úmluvy stanoví, že pokud v situacích nouze
nelze získat příslušný souhlas, jakýkoliv nutný zákrok lze provést okamžitě, pokud je to
nezbytné pro prospěch zdraví dotyčné osoby. Úmluva odkazuje při poskytnutí zdravotních
služeb bez souhlasu na stav nouze, zatímco ZZS se zaměřuje pouze na neodkladnou péči a péče
akutní není vůbec zmíněna. Vzhledem k definicím akutní a neodkladné péče zakotveným
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v právní úpravě lze důvodně pochybovat o tom, jestli bude možné v konkrétní situaci
jednoznačně tyto dvě péče od sebe odlišit. Hranice mezi nimi je značně nepřehledná a lékaři se
tak ocitají v nevýhodné situaci, neboť pokud by přistoupili k poskytnutí zdravotní péče bez
souhlasu, aniž by zároveň byly splněny podmínky stanovené v § 38 odst. 3 ZZS, takové jednání
by bylo protiprávní a znamenalo by nezákonný zásah do osobnosti člověka dle ustanovení § 81
a následujících OZ. Rovněž OZ umožňuje zasáhnout do integrity člověka bez jeho souhlasu, a
to ve stavu nouze, kdy je život člověka v náhlém a patrném nebezpečí a jeho souhlas nelze
získat ani v jiné než stanovené formě.143 Je třeba upozornit, že v tomto případě ZZS obsahuje
ucelenou úpravu poskytnutí zdravotních služeb bez souhlasu. OZ tedy bude dopadat zejména
na situace, kdy zásah k záchraně života nebude prováděn v rámci poskytování zdravotních
služeb. S největší pravděpodobností tak půjde zejména o situace, kdy bude prováděna např.
základní neodkladná resuscitace kolemjdoucími nebo horskou službou.144
Eticky a legálně je také zajímavá role pacientových blízkých v případě, že se jedná o
přání vyslovená, ale nikoliv doložitelná v závazné podobě. Sami nejbližší mohou vyslovit
zástupný souhlas v případě, že byli určeni pacientem při přijetí do péče poskytovatele
zdravotních služeb, nebo je pacient stanovil jako své zástupce pro správu svých záležitostí
v předběžném prohlášení a pacient již nemůže vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytováním
zdravotních služeb s ohledem na svůj zdravotní stav sám. Pokud takto není pacientem žádná
osoba stanovena, nebo není dosažitelná, § 34 odst. 7 ZZS stanovuje pořadí, v jakém mohou
osoby pacientu blízké, jako manžel, partner, rodič, souhlas udělit. Zástupný souhlas je
duplicitně upraven rovněž v OZ.145 Dle Šustka a Holčapka lze úpravu zástupného souhlasu
zakotvenou v ZZS považovat za speciální vůči úpravě zakotvené v § 98 odst. 1 OZ.146 Výhodou
úpravy ZZS je, že pacient má možnost bez složitějších formálních požadavků určit osobu, která
za něj bude rozhodovat a také je zde konkrétněji vymezeno pořadí, v jakém budou jednotlivé
osoby k zástupnému rozhodnutí povolávány.147 Úprava zástupného souhlasu v ZZS
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neopravňuje výše zmíněné osoby vyslovit zástupný nesouhlas148, toto je ale dle mého názoru
nově umožněno zástupci spravujícímu pacientovy záležitosti stanovenému v pacientově
předběžném prohlášení149. Je třeba pamatovat na ustanovení § 101 OZ, které zakotvuje
povinnost přivolení soudu v situacích, kdy by při zásahu do integrity pacienta hrozilo vážné
nebezpečí pro jeho zdraví nebo život nebo by takový zásah zanechával trvalé, neodvratitelné a
vážné následky.150 Přivolení soudu není nutné, a logicky ani v praxi proveditelné, ve stavu
nouze, kdy je třeba okamžitě zakročit ve prospěch zdraví dotčené osoby.151 Osoby oprávněné
k zástupnému souhlasu nebo nesouhlasu vždy musí brát zřetel na dříve vyslovená přání
dotčeného člověka.152 Zřetel na přání pacienta musí brát nejen osoba, která za něj má
rozhodnout, ale rovněž ten, kdo do integrity zasahuje, tedy zejména lékaři a další zdravotničtí
pracovníci.
Poznatky z výše zmíněných zahraničních odborných studií ukazují na to, že se zástupci
pacientů až v jedné třetině případů mýlí v interpretaci toho, co by si jejich těžce nemocní rodinní
příslušníci přáli.153 Je ale třeba zdůraznit, že uvedená data byla z valné většiny založena na
hypotetických scénářích. Je možné, že je přesnost interpretace přání pacienta vyšší v reálných
situacích než v ilustračních. Přesto nepochybně, i když je nejlepší praxí vtáhnout pacientovy
nejbližší do rozhodovacích procesů týkajících se terapie, je třeba, aby si současně zdravotníci
uvědomili, že ze všech možných důvodů se příbuzní mohou v interpretaci přání mýlit.
Současnou právní úpravou není dostatečně reflektována možnost názorového nesouladu
jednotlivých rodinných příslušníků.
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2.2 Paliativní péče a použití institutu dříve vysloveného přání v jejím
rámci

Jako reakce na rozvoj medicíny a zlepšení lékařských metod a resuscitačních technik,
které umožnily léčit do té doby neléčitelné nebo smrtelné choroby a prodlužovat život člověka,
bohužel často na úkor kvality života, bylo vydáno Doporučení Rady Evropy č. 1418/1999 O
ochraně lidských práv a důstojnosti nevyléčitelně nemocných a umírajících (dále jen
„Doporučení Rady Evropy“). Toto Doporučení Rady Evropy formulovalo zásady a postupy
péče o nevyléčitelně nemocné a umírající. Shromáždění doporučilo Výboru ministrů, aby
vyzval členské státy Rady Evropy, aby ve všech ohledech respektovaly a chránily jak po právní,
tak po sociální stránce zájmy terminálně nemocných nebo umírajících.154 Státy by dle
Doporučení Rady Evropy měly hájit nárok dotčených pacientů na komplexní paliativní péči a
přijmout příslušná opatření, například, aby byla paliativní péče uznána za zákonný právní nárok
individua.
Tento požadavek zatím nebyl v České republice dostatečně naplněn. V roce 2016
probíhal ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a v jejích partnerských institucích projekt
ODDICUS, jehož cílem bylo získat povědomí o konci života ve zdravotnických zařízeních
v České republice a otevřít téma k diskuzi ohledně legislativní formulace nároku pacientů na
paliativní péči.155 Dle Doporučení Rady Evropy by rovněž mělo být např. zajištěno, aby
nevyléčitelně nemocní a umírající dostali přiměřenou paliativní péči a tišení bolesti, i kdyby to
mělo za následek zkrácení života pacienta.156 V Doporučení Rady Evropy je vyzdviženo právo
na sebeurčení, státy mají mimo jiné zajistit respektování dříve vyslovených přání a jim
podobných institutů odmítající určité lékařské postupy. Státy by rovněž měly zajistit, že budou
brána v potaz výslovná přání pacientů týkající se určitých léčebných postupů bez ohledu na
terapeutickou odpovědnost lékaře.157
Odborná veřejnost v České republice reagovala na zmíněné Doporučení Rady Evropy
vydáním Konsenzuálního stanoviska k poskytování paliativní péče u nemocných s nezvratným
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orgánovým selháním, které vydala Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (dále
jen „ČLS JEP“), č. 1/2009 (dále jen „Konsenzuální stanovisko ČLS JEP“) v roce 2009. V roce
2010 poté přibylo Doporučení představenstva České lékařské komory k postupu při
rozhodování o změně léčby intenzivní na léčbu paliativní u pacientů v terminálním stavu, kteří
nejsou schopni vyjádřit svou vůli, č. 1/2010 (dále jen „Doporučení představenstva ČLK“). Toto
Doporučení formuluje principy a rámcová doporučení pro poskytování paliativní péče u
dospělých pacientů, kteří o sobě nejsou sami schopni rozhodovat.158 Doporučení představenstva
ČLK v zásadě pouze převzalo úpravu Konsenzuálního stanoviska ČLS JEP a zaštítilo ji
autoritou České lékařské komory (dále jen „ČLK“).
Za závazná zakotvení medicínských postupů lze považovat pouze závazná stanoviska
vydaná ČLK jako veřejnoprávní profesní korporací.159 Ostatní doporučení a stanoviska mají
dle judikatury Nejvyššího soudu pouze povahu nezávazných doporučení.160 Doporučení a
návody vydávané odbornými společnostmi ale mají nepopiratelnou autoritu mezi odbornou
veřejností. Je možné odchýlit se od jejich doporučení např. z důvodu respektování individuality
pacienta, takový postup ale musí mít své odborné opodstatnění a přesvědčivé odůvodnění.161
Zdravotničtí pracovníci jsou zejména povinni řídit se zákony a řády komor.162
Paliativní péče je zakotvena v § 5 odst. 2 písm. h) ZZS jako péče, jejímž účelem je
zmírnění utrpení a zachování kvality života pacienta, který trpí nevyléčitelnou nemocí. 163 Je
rovněž v zákoně definována jako zdravotní péče prováděná u fyzických osob za účelem udržení
a prodloužení života a zmírnění utrpení.164 Je ale třeba nakládat opatrně s použitím výrazu
„udržení a prodloužení života“, neboť zde hrozí nebezpečí nadužívání invazivních metod a
udržení a prodloužení života za každou cenu. Definice paliativní péče v ZZS bohužel příliš
neodpovídá tomu, jak je paliativní péče a léčba pojímána v Konsenzuálním stanovisku ČLS
JEP a v Doporučení představenstva ČLK, kde je paliativní léčba definována jako léčba, která
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se snaží zabránit bolesti, strádání a dyskomfortu nevyléčitelně nemocného nebo umírajícího.165
Dle Doporučení představenstva ČLK a Konsenzuálního stanoviska ČLS JEP je tak přikročeno
k paliativní léčbě až po ukončení intenzivní léčby, paliativní léčba je tedy poskytovaná
pacientům v poslední terminální fázi jejich nemoci.166 Dle Světové zdravotnické organizace je
paliativní péčí takový přístup, který zlepšuje kvalitu života pacientů, kteří trpí život ohrožujícím
onemocněním, a jejich rodin, a to prostřednictvím prevence a mírnění utrpení, díky včasnému
odhalení a léčení bolesti a dalších problémů, jak fyzických, tak psychosociálních a
spirituálních.167 Paliativní léčbu tak lze považovat za součást komplexní paliativní péče, která
je různě intenzivní zejména s ohledem na stav onemocnění konkrétního pacienta a nastavení
cílů péče o něj, zejména z hlediska prognózy onemocnění.
Jak lze dovodit z textu výše definice paliativní péče v ZZS je velmi široká v tom ohledu,
že není jasné, jaký okruh pacientů do ní bude spadat, pacienti trpící nevyléčitelnou nemocí jsou
rovněž například pacienti trpící astmatem, ale výklad, který by je zařazoval jako pacienty
paliativní péče by byl absurdní, stejně tak u pacientů například s hypertenzí. Symptomatická
léčba takovýchto onemocnění je ve své podstatě téměř rovna léčbě kurativní.168 169
Paliativní péče může mít všechny formy zdravotní péče stanovené ZZS, tedy formu
ambulantní péče, lůžkové péče i zdravotní péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí
pacienta.170 Forma jednodenní péče by rovněž byla možná, ale v České republice poskytována
není, je to ale spíše otázkou organizace péče. Paliativní péče je jak obecná, poskytovaná všemi
zdravotníky s ohledem na jejich odbornost, například praktickými lékaři pro dospělé.
Specializovaná paliativní péče je poskytována odborníky, kteří mají v oblasti paliativní péče
speciální vzdělání (např. nástavbovou atestaci). Specializovaná paliativní péče může mít různé
podoby, například hospicová péče, specializované oddělení paliativní péče v nemocnicích,
nebo specializovaný konziliární tým odborníků.171
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Postupně se dostává do popředí problematika nedostatečné kvality života pacientů na
jeho konci a pouze nepatrné znalosti přání pacientů ohledně jejich zdravotní péče ve chvíli, kdy
ztratí schopnost sami se rozhodovat, což často vede k tomu, že jsou pacienti léčeni tak, jak by
si sami nepřáli. Je zřejmé, že na současný nepopiratelný rozvoj paliativní péče musí adekvátně
navázat rovněž zlepšení tzv. advance care planning, tedy předběžného plánování péče,
respektive rozhodování na konci života pacienta. Dříve vyslovená přání jsou významnou
součástí rozhodování na konci života.
Podle zkušeností z jiných zemí mají dříve vyslovená přání, nebo jinak projevená přání
pacientů v paliativní péči větší účinek na rozhodování o léčbě než na jednotkách intenzivní
péče.172 Dle studie vypracované týmem z univerzitní nemocnice v australském Austinu,
přestože se zkoumané skupiny pacientů nelišily ani věkově, ani místem smrti (respondenty byli
pouze anglicky mluvící pacienti nad 80 let), pravděpodobnost úmrtí na JIP se lišila
signifikantně. Každý z kontrolovaných pacientů, kteří zemřeli na JIP, prodělal krátce před smrtí
množství invazivních výkonů. V každém z těchto případů byla smrt nevyhnutelná a podle
zdravotnické dokumentace pacientů existovala evidence, že některé z těchto intervencí mohly
být nechtěné.173 Studie se účastnilo 309 pacientů, 125 pacientů obdrželo advance care planning,
z toho 108 pacientů učinilo dříve vyslovené přání, nebo stanovilo osobu, která má v případě
jejich nekompetence rozhodnout o léčbě, případně oboje. Přání těchto pacientů byla dodržena
v 86 %, zatímco u skupiny, která nepodstoupila advance care planning a nesepsala dříve
vyslovené přání, nebo neurčila svého zástupce, byla jejich přání, pokud byla vůbec známa,
dodržena pouze ve 30 %.174
Proces rozhodování na konci života, a s ním i sepsání dříve vysloveného přání nebo
určení zástupce, zvyšuje šance na zlepšení kvality konce života. Studie rovněž ukázala, že
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proces rozhodování na konci života a zapojení rodinných příslušníků do něj, zvyšuje
spokojenost pacienta i rodiny a rovněž snižuje stres, úzkost a deprese pozůstalých.175
Ačkoliv dříve vyslovené přání může být uplatněno v jakémkoliv medicínském oboru a
může být sepsáno i zcela zdravým pacientem, stěžejní význam bude mít zejména v oblasti
paliativní péče a jako součást procesu rozhodování na konci života.
Mohou se ale rovněž objevit názory, že je dříve vyslovené přání při přechodu na léčbu
paliativní pouhým zbytečným formalistickým krokem, který navíc může být v řadě případů
snadno zpochybnitelný. Předpokladem dříve vysloveného přání, prostřednictvím něhož pacient
odmítá určitou budoucí možnou léčbu, je v podstatě zásah do náležitého odborného postupu,
který by byl jinak v dané situaci u pacienta indikován. Lékař je povinen vždy poskytovat
zdravotní služby na náležité odborné úrovni, tedy dle pravidel vědy a uznávaných medicínských
postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní
možnosti.176 Za uznávané medicínské postupy se dají považovat například Doporučení
představenstva ČLK nebo Metodický pokyn k provádění neodkladné resuscitace vydaný ČLS
JEP (dále jen „Neodkladná resuscitace“). Tyto pokyny a doporučení jasně stanoví, že nemá být
zahájena marná léčba bez jakéhokoliv klinického přínosu, nemá být zahájena kardiopulmonální
resuscitace u terminálně nemocných pacientů. Pokud tedy lékař nezahájí resuscitaci, nebo
nepřistoupí k určité léčbě nemocného, která by mu nepřinesla žádný příznivý účinek, bude tento
postup chápán jako postup lege artis. Z tohoto pohledu by se mohlo zdát, že je tak dříve
vyslovené přání nadbytečné, neboť odmítání léčby, jako nepodání antibiotik, neresuscitování,
nezavádění PEG177, je ve své podstatě informovaným souhlasem s paliativní péčí, která bude
v budoucnu indikována.
Dle mého názoru je ale problematika paliativní péče a využití dříve vysloveného přání
v ní mnohem komplexnější a limitace péče nemusí spočívat pouze v odmítání život zachraňující
léčby (např. odmítnutí resuscitace). Do jaké míry bude léčba v rámci paliativní péče intenzivní,
rozhoduje vždy stav nemoci pacienta a nastavení cílů péče o něj, zejména z hlediska prognózy
onemocnění. Pokud je pacient v relativně stabilizovaném stavu a stanoveným cílem léčby je co
nejdelší udržení stavu kompenzace, udržení co nejdelší délky života a co nejvyšší kondice, je
v případě akutního zhoršení indikovaná i kardiopulmonální resuscitace. V případě progresu
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choroby se cíle péče posouvají směrem k udržení co nejvyšší možné kvality života a
prodloužení života přestává být primární. V případě náhlých příhod je třeba postupovat
individuálně. Intenzivní léčba je indikována pouze v některých případech, ale resuscitační léčba
není zpravidla indikována vůbec. V terminální fázi onemocnění, tj. v konečném stadiu
onemocnění, které není slučitelné se životem a není dále léčebně ovlivnitelné178, kdy je
prognóza přežití v řádu týdnů, dnů a hodin, je primárním cílem paliativní péče zejména umožnit
pacientovi důstojně zemřít, proto nebude indikovaná ani intenzivní, ani resuscitační péče.179 Je
třeba si uvědomit, že pacient má právo odmítnout léčbu prostřednictvím dříve vysloveného
přání v jakékoliv výše popsané fázi zdravotní péče.
Je nezpochybnitelné, že dlouhodobě nemocní pacienti a pacienti v terminálním stádiu
budou nejpalčivěji pociťovat svou potenciální budoucí nekompetentnost. Budou tak více než
ostatní řešit cíle své léčby, budoucí možnou indikovanou léčbu, ale rovněž sociální otázky, jako
je místo, kde budou pobývat, až se o sebe nebudou sami schopni postarat, kdo se o ně bude
starat a rovněž, kdo za ně bude rozhodovat a to nejen v otázkách zdravotní péče. Dá se tedy
předpokládat, že stěžejní význam v oblasti paliativní péče bude mít rovněž předběžné
prohlášení, v jehož rámci může pacient, kromě vyjádření svého dříve vysloveného přání rovněž
vyslovit vůli, aby byl umístěn v domě s pečovatelskou službou, pokud bude v takovém stavu,
že už nebude schopen fungovat samostatně. Může ale vyslovit i přání, aby mu bylo umožněno
zůstat v domácím prostředí co nejdéle, například s pomocí ambulantní pečovatelské,
ošetřovatelské služby, nebo různých odlehčovacích služeb.180 181 Vedle výše uvedeného může
v rámci předběžného prohlášení pacient ustanovit určitou osobu svým zástupcem, který bude
do budoucna spravovat pacientovy záležitosti, a to i ohledně poskytování zdravotních služeb,
v době, kdy pacient nebude dostatečně kompetentní. Důležitá bude, například pro pacienty
trpící Alzheimerovou chorobou, možnost projevit vůli, aby se určitá osoba stala pacientovým
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opatrovníkem. Jak už bylo nastíněno v předešlých kapitolách, všechny tyto možnosti lze
obsáhnout v jednom předběžném prohlášení vedle sebe.
Autonomie vůle člověka má vždy u předběžných prohlášení a analogicky i u dříve
vyslovených přání prioritu. Je tak primární názor vyjádřený v prohlášení před tím, co by
považovali za vhodné ostatní, například osoby blízké, ale i soud při jmenování opatrovníka.182
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2.3 Marná léčba a postup lege artis
Dle ZZS má každý pacient právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné
úrovni.183 V návaznosti na toto právo má zdravotnický pracovník povinnost poskytovat takové
zdravotní služby, ke kterým získal vzdělání a v rozsahu odpovídajícím jeho způsobilosti, při
zohlednění zdravotního stavu pacienta a na náležité odborné úrovni, při tom má rovněž
povinnost řídit se etickými principy.184 Náležitou odbornou úrovní je myšleno poskytování
zdravotních služeb podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování
individuality pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti.185 Takováto
definice náležité odborné úrovně, která odkazuje na všeobecně uznávané medicínské postupy,
přináší silnější postavení odborným doporučením v oblasti paliativní a intenzivní péče a
v oblasti nasazení péče při terminálním stadiu nemoci.186 Tyto uznávané medicínské postupy
jsou zakotveny jednak v doporučeních ČLS JEP, Neodkladné resuscitaci a Konsenzuálním
stanovisku ČLS JEP a v návaznosti na Konsenzuální stanovisko v Doporučení představenstva
ČLK. Tyto dokumenty stanovují rámcová doporučení a principy poskytování zdravotní péče u
pacientů, u nichž dochází k trvalému zhoršování zdravotního stavu a další do úvahy přicházející
léčba je marná.187
Marná léčba je definována jako léčba, která nevede k záchraně života, uchování zdraví
ani k udržení kvality života. Taková léčba není v zájmu pacienta, zbytečně jej zatěžuje
strádáním a rizikem komplikací.188 Neměl by být zahajován léčebný postup, který nemůže
zastavit postup choroby, navrátit zdraví a odvrátit smrt pacienta. Takový postup není indikován
a je tedy léčbou marnou a neúčelnou. Pacient, pro nějž intenzivní léčba z uvedených důvodů
nemá smysl, by neměl být přijímán na oddělení intenzivní medicíny.189 V takovéto léčbě nemá
být ani pokračováno ve chvíli, kdy se stane marnou. Léčba je ukončena například vysazením
farmakologické podpory oběhu, ukončením hemodialýzy, ukončením ventilační podpory.190
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Koncept, který je prezentován jak v Konsenzuálním stanovisku ČLS JEP, tak
v Doporučení představenstva ČLK, není přijímán úplně bezezbytku. Dle některých autorů nelze
stanovit jednoznačnou definici marné léčby a je třeba marnost léčby vztahovat spíše k možnosti
dosažení stanovených cílů konkrétní léčby.191 V současné době je tak v teorii opouštěn koncept
marnosti léčby a odborníci se spíše přiklánějí ke konceptu prospěšnosti nebo neprospěšnosti
léčby (beneficial, non-beneficial).192 Jako prospěšnou označuje Sláma takovou léčbu, kterou
lze dosáhnout některého z cílů, který sám pacient považuje za důležitý a taková léčba je rovněž
spojena se zátěží a riziky, které pacient považuje za přijatelné.193 U tohoto přístupu je tak velmi
důležitá pacientova informovanost a vědomí o prognóze nemoci. Pacient má poté právo požádat
ve svém dříve vysloveném přání o ukončení léčby (za podmínek § 36 odst. 5 písm. b) ZZS),
případně nezahájení léčby a stanovit v něm, jaká léčba je pro něj ještě přijatelná a jaká už
nikoliv, jakou zátěž a jaká rizika je ochoten podstoupit a jaká už ne. Toto je ale ideální situace,
kdy byla s pacientem jeho situace náležitě probrána a pacient měl čas uspořádat si své
záležitosti. Bohužel ale často nastávají situace, kdy pacient již není schopen o léčbě rozhodovat,
nesepsal dříve vyslovené přání, ani předběžné prohlášení194, nebo při přijetí do péče195 neurčil
osoby, které jsou za něj oprávněny rozhodnout. Do procesu rozhodování o pacientově zdravotní
péči jsou tak vtaženy osoby blízké dle § 34 odst. 7 a § 33 odst. 1 ZZS. Jak bylo již rozebráno i
v předchozích kapitolách, OZ také upravuje zástupné rozhodování v § 98, úprava v ZZS ale
bude v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb k OZ speciální.196 Jako ochranu práv
pacienta, o jehož léčbě má být rozhodováno zástupci, zakotvuje OZ v určitých případech
povinnost přivolení soudu k zásahu do integrity.197 Rovněž je zakotvena povinnost opatrovníka
dbát o opatrovancovo zdraví.198
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Zdravotničtí pracovníci mají povinnost postupovat dle náležité odborné úrovně, jak bylo
již několikrát v práci rozebráno. OZ stanovuje, že poskytovatel na základě smlouvy o péči o
zdraví odpovídá za to, že splní své povinnosti s péčí řádného odborníka199 a k ujednáním, která
to vylučují nebo omezují, se nepřihlíží.200 Jedná se o dolní hranici úrovně standardu, kterou již
nelze posunout.201 Z toho vyvozuji, že pacientům nelze poskytnout zdravotní péči non lege
artis, a to ani v případě, že by jí sami požadovali. Proto lze neléčit pacienta, nebo ustoupit od
určité léčby bez ohledu na vůli pacienta, pokud takto lékař postupuje z obhajitelných
medicínských důvodů.202 Takový postup tedy nemůže být protiprávní, a posteriori může být ale
vždy znalecky zkoumán. Na tomto místě je třeba zdůraznit, že přestože veškeré léčebné postupy
selhaly a s postupem nemoci nelze již účinně bojovat, je tedy ustoupeno od léčby nebo není
léčba vůbec zahájena, lékaři vždy musí pacientovi poskytnout bazální péči; opačný postup by
dle mého odporoval právu na lidskou důstojnost.
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2.4 Paliativní péče jako součást intenzivní medicíny, odpojení od přístrojů
udržujících vitální funkce pacienta

Jak bylo již nastíněno výše, všeobecně přijímaným cílem intenzivní medicíny je
zachování života a zdraví pacienta. Lékaři se tak snaží poskytnutím orgánové podpory nebo
náhrady u pacientů s potenciálně reverzibilním orgánovým selháním o stabilizaci stavu pacienta
a jeho vyléčení. Každá generace lékařů již od 50. let, kdy byl na umělou plicní ventilaci připojen
první pacient, musí řešit problematiku odpojování od přístrojů. Dle § 2 odst. 7 Etického kodexu
České lékařské komory není cílem lékaře prodlužovat život za každou cenu. Lékaři většinově
interpretují vypnutí přístroje jako ponechání průběhu nemoci, ponechání zemřít. I dle
převládajících zahraničních právních názorů je odpojení od přístrojů považováno za opomenutí
lékaře poskytnout další léčbu, ne za aktivní způsobení smrti. Tento koncept ale není právní
teorií přijímán bezvýhradně.203
Dříve vyslovené přání nesmí být respektováno, pokud nabádá k takovým postupům,
jejichž výsledkem je aktivní způsobení smrti.204 Podle důvodové zprávy k ZZS se aktivním
ukončením života rozumí například odpojení od přístrojů nebo podání smrtelné dávky léku.
Přitom odpojení od přístrojů je v mnoha případech považováno za adekvátní postup léčby. U
některých nemocných, kde není šance na zlepšení stavu a veškerá intenzivní péče je shledána
marnou, volí lékaři na JIP tzv. „terminální extubaci“. Nemocného odpojí od umělé plicní
ventilace a z průdušnice mu odstraní kanylu, kterou byl připojen na dýchací přístroj.
Podmínkou je zajištění zamezení nepříjemného pocitu dušnosti a prevence aspirace
žaludečního obsahu do dýchacích cest. Takový nemocný většinou záhy zemře. Tento člověk
se, potom co je prohlášen za zemřelého, může dokonce stát dárcem orgánů (tzv. „nonbeating
heart donor“). Postup vychází zejména z povinnosti zdravotnických pracovníků poskytovat
zdravotní služby na náležité odborné úrovni, tedy podle pravidel vědy a uznávaných
medicínských postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem na konkrétní
podmínky a objektivní možnosti.205 Terminální extubace je právě jedním z uznávaných
medicínských postupů v souvislosti s přechodem z intenzivní léčby na léčbu paliativní u
203
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pacientů v terminálním stavu, postup je rovněž potvrzen jako adekvátní Doporučením
představenstva ČLK. Krejčíková píše: „Odpojení od život udržujících přístrojů je totiž ze své
povahy nepochybně ukončení specifického odborného postupu (léčby – přístrojové podpory
životních funkcí), v němž lékař již nadále nepokračuje, tj. Postup principiálně diametrálně
odlišný od podání smrtelné dávky léku“206. Souhlasím v zásadě s Krejčíkovou, že postoj
zákonodárce k aktivnímu způsobení smrti, jak je vyložen v důvodové zprávě k ZZS, je
dogmatický. Dle mého názoru je v určitých případech, jak jsou například uvedeny výše,
odpojení od přístroje, nejen ukončení odborného postupu, ale je indikovanou léčbou pacienta,
kdy veškeré jiné postupy by byly považovány za léčbu marnou207.
České právo prozatím považuje usmrcení pacienta na jeho žádost za trestné, bylo by tak
nejspíše kvalifikováno jako jeden z trestných činů proti životu a zdraví, pravděpodobně jako
vražda podle ust. § 140 trestního zákoníku. Lékař má, pokud jde o poskytování zdravotních
služeb, zvláštní povinnost konat, proto se v jeho případě považuje za konání i opomenutí
takového konání, k němuž je povinen podle právních předpisů208.209 Pokud lékař nezahájí léčbu
na žádost pacienta a primárním cílem není usmrcení pacienta, jedná se o tzv. „pasivní způsobení
smrti“, které není ZZS zakázáno. Pokud lékař nekoná z důvodu existence dříve vysloveného
přání pacienta, které konání zakazuje, nejedná protiprávně a nebude proto nijak právně
odpovědný v případě, že dříve vyslovené přání má všechny zákonem vyžadované náležitosti.
To se týká například odmítání resuscitace (tento druh dříve vysloveného přání je rovněž znám
jako pokyn DNR, „Do not resuscitate“), odmítání intubace a zahájení umělé plicní ventilace
nebo odmítání krevní transfuze.
Ústavní soud vydal na začátku roku 2017 nález, ve kterém uvádí, že i v oblasti zdravotní
péče je třeba ctít zásadu svobody a autonomie vůle a možnost pacienta odmítnout poskytnutí
péče, přestože by byla považována za nezbytnou pro zachování jeho života. Pacient může být
zdravotnickými pracovníky přesvědčován ke změně postoje, ale v konečném důsledku nemůže
být zabráněno realizaci pacientova rozhodnutí, které bylo učiněno na základě svobodné a vážné
vůle zletilé svéprávné osoby, pouze z toho důvodu, že toto rozhodnutí danou osobu poškozuje.
Takovým rozhodnutím je bezpochyby i dříve vyslovené přání. Ústavní soud tedy dovozuje, že
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jedná-li jakákoliv osoba v souladu s výše zmíněnými pravidly, a potřebnou péči neposkytne (s
ohledem na projevený nesouhlas), nemůže spáchat trestný čin neposkytnutí pomoci, protože by
nebyl naplněn jeden z obligatorních znaků trestného činu, a to protiprávnost jednání.210
Zmíněný nález Ústavního soudu má zásadní význam pro interpretaci práva na odmítnutí
zdravotních služeb. Lékaři mají často oprávněnou obavu, že v případě neposkytnutí potřebné
péče, i když odmítnuté pacientem, budou trestně stíháni. Lednový nález jednoznačně zakotvuje
povinnost respektovat přání pacienta a akcentuje jeho právo odmítnout poskytnutí zdravotních
služeb. Díky judikatuře Ústavního soudu tak mají lékaři určitou jistotu, že v případě, že budou
ctít výslovné a platné přání pacienta a neprovedou určitý zdravotní výkon, i když život
zachraňující, budou jednat zcela v souladu s platnou právní úpravou a nebudou za to nijak
právně postiženi. Na druhé straně toto rozhodnutí přináší jistotu také pacientům, že jejich
nesouhlas s léčbou bude respektován a nebude neoprávněně zasaženo do jejich integrity.
Problém ale nastává v případě, že bude dříve vysloveným přáním požadováno odpojení
od přístrojů udržujících vitální funkce pacienta. Jak bylo nastíněno výše, takové odpojení je
zákonodárcem v důvodové zprávě k ZZS vnímáno jako aktivní způsobení smrti. V České
republice bohužel chybí judikatura vyšších soudů, která by se zabývala institutem dříve
vysloveného přání a v souvislosti s ním odpojením od přístrojů. Paradoxní je, že pacient sice
může požadovat nepřipojení k přístrojům zajišťujícím jeho vitální funkce, ale zároveň nemůže
požadovat odpojení od takových přístrojů.211 V případě, že je pacient kompetentní a může dát
informovaný souhlas s léčbou, může ho rovněž i odvolat, odvolání ale není účinné, pokud již
bylo započato provádění zdravotního výkonu, jehož přerušení může způsobit vážné poškození
zdraví nebo ohrozit pacienta na životě.212 Odvolání by tedy nebylo účinné, pokud by pacient
žádal o odpojení od přístrojů, k jejichž připojení dal předtím souhlas. Toto ustanovení tak
významně omezuje autonomii pacienta, který nemůže požadovat okamžité odpojení od přístroje
(například od dialýzy). To by mohlo vést k nesouladu úpravy ZZS s článkem 5 Úmluvy a
rovněž s ustáleným názorem Ústavního soudu, který zkonstatoval, že diagnóza není víc než
právo. Právo pacienta nebýt léčen převáží nad povinností zdravotníka léčit.213 Tento svůj názor
Ústavní soud ještě utvrdil ve svém lednovém nálezu, když konstatoval: „Respekt a ochrana
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lidské důstojnosti a svobody je nejvyšším a nejobecnějším účelem práva. Součástí této svobody
je možnost jednotlivců činit vlastní rozhodnutí o způsobu svého života, a být tak aktivním
tvůrcem své životní dráhy, neboli vytvářet si svůj vlastní životní projekt. Při respektování této
autonomie jednotlivců musí do určité míry platit, že každý je strůjcem svého štěstí.“214 Článek
5 Úmluvy stanoví, že jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví je možné provést pouze za
podmínky, že k němu dá dotčená osoba svobodný a informovaný souhlas, dále v alinee 3 je
zakotveno, že dotčená osoba může kdykoliv svobodně svůj souhlas odvolat. Ve Vysvětlující
zprávě k Úmluvě je stanoveno, že informovaný souhlas v sobě obsahuje rovněž možnost
souhlas kdykoliv odvolat a toto rozhodnutí musí být plně respektováno. To ovšem neznamená,
že takové zpětvzetí musí být respektováno za všech okolností. Dle Vysvětlující zprávy nemusí
vždy zavazovat odvolání informovaného souhlasu lékaře například v průběhu operace. Jak již
bylo řešeno v předchozích částech práce, dříve vyslovené přání je zvláštním druhem
informovaného souhlasu a nesouhlasu, proto se na něj vztahuje i úprava zakotvená v článku 5
Úmluvy, neboť pro odvolání souhlasu neexistuje speciální úprava v čl. 9 Úmluvy.
Práva zakotvená v Úmluvě mohou být omezena pouze zákonem a pokud je to
v demokratické společnosti nezbytné v zájmu bezpečnosti veřejnosti, předcházení trestné
činnosti, ochrany veřejného zdraví nebo ochrany práv a svobod jiných.215 ZZS v § 34 odst. 4
stanoví, že je neúčinné takové odvolání souhlasu, které by vedlo k vážnému poškození zdraví
nebo ohrožení života pacienta. Zákon tak omezuje právo pacienta kdykoliv odvolat svůj souhlas
s poskytnutím zdravotních služeb. Hrozbu vážného poškození zdraví nebo ohrožení života
pacienta dle mého názoru nelze zařadit ani pod jeden výše stanovený oprávněný důvod omezení
práva pacienta dle čl. 26 Úmluvy, pokud by pacient netrpěl takovou nemocí, kterou by mohl
ohrožovat své okolí. Co se týká odpojení od přístrojů, připadá v úvahu argumentace, že takový
postup by mohl být kvalifikován jako trestný čin, a proto je třeba omezit právo odvolat souhlas
s poskytnutím zdravotních služeb a tím předejít takové trestné činnosti. Dle mého názoru je ale
třeba odlišovat eutanázii, tedy aktivní konání lékaře na žádost pacienta s cílem způsobit smrt
pacienta, které je trestné, a ukončení léčby s úmyslem nechat nemoc přirozeně postupovat i
když tento vývoj může vést ke smrti pacienta.
Lékař je vždy povinen postupovat v souladu s příslušnými profesními povinnostmi a
standardy. V současnosti je vypnutí přístroje v odborných lékařských kruzích interpretováno
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převážně jako ponechání přirozeného průběhu nemoci, ponechání zemřít a jako postup lege
artis na konci života. Zajímavým příkladem jsou pacienti připojení na mimotělní membránovou
oxygenaci (ECMO)216, na níž jsou zcela závislí – neodpojitelní a pro které není řešením
transplantace (srdce, plic či obou orgánů) ani jiná léčba. Bráno ad absurdum by tito pacienti
nemohli přirozeně zemřít, pokud by nebyl někdo, kdo přístroj vypne. Otázkou je také, zda je
takové odpojení přímou příčinou smrti, nebo zda to znamená ponechání přirozeného průběhu
nemoci, tedy ponechání zemřít.217 Zatím je velmi těžké prosadit dříve vyslovené přání
požadující odpojení od přístrojů v praxi, protože neexistuje jednoznačný právní názor, co je a
co již není aktivním způsobením smrti a neexistuje ani žádná judikatura, která by vnesla světlo
do této situace.
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3 Limitace péče, dříve vyslovené přání a právní odpovědnost
lékaře

3.1 Proces rozhodování na konci života

Rozhodování na konci života úzce souvisí s principem autonomie člověka. Autonomie
člověka je spjata s uznaným osobním právem a kapacitou člověka činit rozhodnutí sám o sobě.
Princip autonomie pacienta se ve zdravotnickém právu zračí zejména v zakotvení svobodného
a informovaného souhlasu. Aby mohl pacient učinit informované rozhodnutí, musí mít přístup
k relevantním informacím o svém zdravotním stavu a plánované léčbě. Poskytovatel
zdravotních služeb je povinen zajistit, aby byl pacient v dostatečném rozsahu a srozumitelně
informován o svém zdravotním stavu, o navrženém léčebném postupu a o všech případných
změnách.218 Ošetřující lékař, který se o pacienta přímo stará, informuje o příčině a původu
nemoci, jejím stádiu a prognóze. Je třeba pacienta seznámit s účelem, povahou a
předpokládaným přínosem léčby, o jejích možných důsledcích a rizicích. Pacient by měl rovněž
vědět o možných alternativách léčby.219 Pacient se na druhou stranu může vzdát poskytnutí
informací.220 Je zřejmé, že zejména na konci života, je důležité, aby byly informace podány
citlivě a tak, aby seděly konkrétnímu pacientovi. Za určitých podmínek a ve prospěch pacienta
lze využít takzvané terapeutické privilegium a informace o nepříznivé diagnóze nebo prognóze
zdravotního stavu v nezbytně nutném rozsahu a jen na nezbytnou dobu zadržet. Toto právo
nelze interpretovat jako právo na neinformování pacienta. Institut ale nelze v žádném případě
využít, pokud pacient výslovně žádá přesnou a pravdivou informaci, aby si mohl zařídit osobní
záležitosti.221
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Dialog mezi zdravotníky a pacientem je esenciálním prvkem procesu rozhodování na
konci života. Dialog by měl obsahovat diskuzi ohledně předvídání možného budoucího
rozhodování v souvislosti se situacemi, které mohou nastat, nebo se objevit náhle.
Konec života je obdobím zranitelnosti, a v mnoha případech má vliv na pacientovu
schopnost právo na autonomii vykonávat. Posouzení míry kompetentnosti pacienta, a tím i jeho
skutečné schopnosti být zapojen do rozhodovacího procesu je stěžejním problémem při
rozhodování na konci života. Rovněž nedílnou součástí procesu je zjišťování pacientových
tužeb a dříve vysloveného přání u pacienta, jehož rozhodovací kapacity se snížily natolik, že se
procesu nemůže sám účastnit. Je ale třeba upozornit, že lékař, který o léčbě rozhoduje, nemá
povinnost dříve vyslovené přání pacienta aktivně vyhledávat.222
Důležitým prvkem autonomie pacienta je právo souhlas s poskytnutím zdravotních služeb
odvolat, léčba tak buď vůbec nebude započata, nebo bude ukončena. Kontroverze ohledně
odpojení od přístrojů a účinnosti odvolání souhlasu byla již podrobně rozebrána v předchozí
kapitole.
Konkrétněji je spojen se situací na konci života institut dříve vysloveného přání, který
zajišťuje možnost pacientům dopředu vyjádřit souhlas nebo nesouhlas týkající se konce jejich
života, pro případ, kdy už nebudou schopni v danou chvíli rozhodnout. Důsledkem autonomie
vůle těchto pacientů je povinnost lékařů řídit se, na základě zákonem stanovených podmínek,
těmito přáními.223
Největším argumentem proti institutu dříve vysloveného přání je neschopnost predikce
pacienta a adaptace na daný stav. V souvislosti se zástupným souhlasem je poté problém
v přesnosti interpretace přání pacienta. Lidé, kteří jsou zatím relativně v pořádku, mohou mít
problém s předvídáním toho, co by chtěli v budoucnu, neboť tato přání neodráží jejich současný
zdravotní, emocionální nebo sociální kontext. Nedokáží tak odhadnout, co jim bude připadat
nesnesitelné a co jako nejlepší řešení až se reálně dostanou do situace, ke které vztahují svá
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dříve vyslovená přání. Netrpící a trpící člověk mohou situaci vidět naprosto odlišnou optikou.224
V krajním případě jde v podstatě o dva různé lidi, kteří zažívají diametrálně odlišnou zkušenost.
Jednoduše řečeno se zdravotním stavem pacienta se mohou měnit i jeho preference a hodnoty.
Kolem 70 % pacientů nebude schopno podílet se na některých nebo všech rozhodnutích
na konci života.225 Lidé oprávněni k zástupnému souhlasu považují za velmi obtížné a
stresující, pokud jim není známo, jaký postup by si pacient přál. Hlavním úkolem procesu
rozhodování na konci života je tak pomoci pacientům identifikovat a formulovat jejich hodnoty
takovým způsobem, aby mohly být vodítkem pro budoucí řešení nastalých situací. Přestože se
většinou přání týkají konkrétních medicínských intervencí, nejdůležitější pro pacienty jsou
potenciální výsledky dané léčby.226
Hlavní stranou v rozhodovacím procesu s ohledem na zdravotní péči na konci života je
sám pacient. Pacienti mohou mít prospěch z přítomnosti rodiny a jiných jim blízkých osob.
Obeznámením blízkých s rozhodovacím procesem může pomoci předejít případným stížnostem
a nedorozuměním ohledně zdravotních postupů poskytovaných, nebo neposkytovaných
pacientovi. Přítomnost blízkých napomáhá i tomu, aby v případě, že již nebude pacient schopen
o sobě rozhodovat, jeho přání byla co nejpřesněji interpretována, případně aby zástupci rozhodli
co nejblíže tomu, co by si sám pacient přál, nebo aby bylo zajištěno, že přijaté rozhodnutí bude
v nejlepším zájmu pacienta.227
Pokud jsou pacienti kompetentní k rozhodování, mohou vypracovat plán péče spolu
s lékařem, případně celým lékařským týmem na základě poskytnutých informací o zdravotním
stavu. Žádnou zdravotní péči nelze poskytnout bez pacientova souhlasu, s výjimkou
neodkladné péče, v případě, že pacient tento souhlas nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav
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vyslovit, nebo již předem zásah odmítl.228 V souvislosti s tím musí zdravotničtí pracovníci
odmítnutí akceptovat, ale mohou se snažit pacienta přesvědčit o správnosti jiného postupu, více
zasáhnout nesmějí a musí respektovat pacientovo rozhodnutí, pokud by nevyžadoval postup
non lege artis.229 Pacient má právo vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, nebo
od jiného zdravotnického pracovníka.230 To bude vhodné zejména ve složitých situacích, kdy
například bude pacient žádat o pokračování léčby, která není vhodná, nebo naopak o vysazení
vhodné léčby.
I v situaci, kdy již pacient není schopen rozhodovat o průběhu poskytování zdravotních
služeb, zůstává partnerem při důležitých rozhodnutích na konci života. Ačkoli není schopen
vyjádřit svá přání ve chvíli, kdy je třeba rozhodnout, může být pacient zapojen do
rozhodovacího procesu prostřednictvím dříve vysloveného přání nebo předběžného
prohlášení.231 V dříve vysloveném přání může být teoreticky dán souhlas232se zásahem
zanechávajícím trvalé, neodvratitelné a vážné následky, nebo zásahem, který má být proveden
způsobem spojeným s vážným nebezpečím pro zdraví a život člověka neschopného v té chvíli
úsudku. Mám za to, že by se v tomto případě neměl nepoužít § 101 OZ, který stanoví, že do
integrity člověka neschopného úsudku smí být zasaženo způsobem, který zanechá trvalé,
neodvratitelné a vážné následky nebo způsobem spojeným s vážným nebezpečím pro jeho život
nebo zdraví, pouze s přivolením soudu.233 Toto ustanovení odkazuje na situace, kdy člověk není
schopen udělit informovaný souhlas a jeho rozumové a volní schopnosti jsou narušeny do té
míry, že není vůbec o svém zdravotním stavu schopen učinit jakýkoliv úsudek.234 Nicméně dle
důvodové zprávy k § 101 OZ je provedení zákroku se závažnými nebo trvalými následky nebo
zákroku spojeného s vážným nebezpečím vázáno na souhlas soudu a ten má při jeho udělování
brát zřetel na známé přání člověka, kterému má být zasaženo do integrity. Tento postoj
prezentovaný v důvodové zprávě vychází z analogické německé úpravy, kde jsou soudně
přezkoumávána dříve vyslovená přání, ve kterých pacient požaduje nějaký speciální zdravotní
výkon. Dříve vyslovené přání je projevem autonomie vůle pacienta a dalo by se říci, že je
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zvláštním druhem informovaného souhlasu, popřípadě nesouhlasu, který pacient projevuje do
budoucna právě pro případ, že nebude schopen úsudku. Proto bych považovala užití § 101 OZ
v souvislosti s dříve vysloveným přáním za rozporné se smyslem a účelem úpravy tohoto
institutu a za nepřiměřený zásah do autonomie člověka.
Pokud pacient učinil dříve vyslovené přání, má toto přání přednost před souhlasem
učiněným zástupcem pacienta. Přednost má ale pouze ve chvíli, kdy jsou naplněny všechny
formální náležitosti stanovené ZZS, není důvod dříve vyslovené přání nerespektovat235 a
poskytovatel má dříve vyslovené přání k dispozici.236 Vzhledem k tomu, že je dříve vyslovené
přání v podstatě zvláštním druhem předběžného prohlášení, lze použít § 44 OZ a v případě, že
je dříve vyslovené přání z nějakého důvodu neplatné, soud k němu přesto přihlédne, není-li
příčiny pochybovat o vůli toho, kdo je učinil.237 Toto ustanovení dává určitou jistotu, že bude
přání dodrženo, přestože se například nepovede učinit přání formálně správně.
Pokud se pacient ocitne v situaci, kdy není o své léčbě schopen rozhodnout sám a nesepsal
dříve vyslovené přání nebo předběžné prohlášení, ve kterém by určil, jaká osoba za něj má
jednat, učiní tak za něj, podle ZZS, osoba jím určená při přijetí do péče238, případně jiná osoba
blízká.239
Jak je zřejmé i z předchozího výkladu, velmi důležitou roli v rozhodovacím procesu na
konci života pacienta mají lékaři. Připravují léčebný plán a pomáhají pacientům při
rozhodování, nebo při sepisování dříve vysloveného přání. Dle Doporučení představenstva
ČLK by do rozhodování o paliativní péči měli být zahrnuti všichni členové ošetřujícího týmu,
jak lékařský, tak nelékařský zdravotnický personál. Tímto se Doporučení hlásí k shared
approach to end-of-life decision making modelu240, ale v konečném důsledku bude za výsledné
rozhodnutí vždy odpovídat ošetřující lékař. Rozhodnutí je tedy činěno kolektivně,
občanskoprávně za ně odpovídá poskytovatel zdravotních služeb, což je osoba, která získala
235
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oprávnění k poskytování zdravotních služeb, může jím být samotný lékař jako fyzická osoba
nebo i právnická osoba. Poskytovatel poté odpovídá za rozhodnutí učiněná svými
zaměstnanci.241 Tato skutečnost ale nezbavuje ošetřujícího lékaře případné trestní, disciplinární
a pracovněprávní odpovědnosti za zvolený postup.
Včasné určení léčebného plánu umožní větší respekt k autonomii pacienta a naplnění jeho
představy o péči na konci života. Tyto postupy prokazatelně zlepšují úroveň péče na konci
života pacienta, jak pro něj samotného, tak pro jeho blízké.242
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242

KOPECKÝ, Ondřej. Limitace péče a status DNR jako součást medicínské rozvahy a plánu péče v pokročilé a

terminální fázi závažného onemocnění. Praha, 2016. Atestační práce. 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v
Praze. Vedoucí práce MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. str. 4

66

3.2 Limitace péče a pokyny DNR

Limitací péče se rozumí odůvodněné neposkytnutí některé z variant léčby nebo postupů,
které jsou dostupné a indikované. Zdravotní péče je nejčastěji limitována v terminálních fázích
závažných onemocnění zejména nezahajováním kardiopulmonální resuscitace, nenasazením
antibiotik, nepřeložením do intenzivní péče, nezahajováním umělé plicní ventilace nebo
dialýzy, neposkytováním umělé výživy. Limitace péče je výsledkem procesu rozhodování,
zejména rozhodování na konci života, je tedy výsledkem medicínského uvážení lékaře
v souladu s přáním pacienta.243 Základním předpokladem správného nakládání s limitací péče
je pravidelné přehodnocování a zvažování stanoveného postupu, případně jeho změna. 244 Plán
péče, její limitace a zdůvodnění musí být zapsány do zdravotnické dokumentace pacienta.245
Dle Kopeckého ale stanovení jakéhokoliv limitu péče neznamená automaticky rezignaci na
další kurativní terapii.246 Paliativní péče, jak již bylo rozebráno v předchozí kapitole, může mít
více fází a každá z nich má jiné nároky na léčbu a péči o pacienta. Ohledně této problematiky
byla v České republice provedena pouze jedna dosud nepublikovaná prospektivně observační
studie, která mapovala okolnosti, rozhodovací proces a kvalitu umírání na 926 zemřelých
pacientech.247
Zdravotní péče může být v zásadě limitována třemi způsoby. Prvním způsobem je sepsání
dříve vysloveného přání pacientem, ve kterém pacient dopředu stanoví, že si určitou léčbu
nepřeje. Typickým dříve vysloveným přáním pro limitaci péče je pokyn DNR. Druhým
způsobem je nezahájení péče, která je sice indikovaná (je pro pacienta vhodná, odborně
zdůvodnitelná a možná), ale neodpovídá přání pacienta nebo jeho zájmu. Pacient, který je
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schopen o léčbě rozhodovat248, má právo odmítnout jakoukoliv, třeba i život zachraňující nebo
prodlužující léčbu. Pravděpodobně z důvodu ochrany pacienta i zdravotnického pracovníka
musí být pacientovi opakovaně podána informace o jeho zdravotním stavu tak, aby bylo zřejmé,
že jeho rozhodnutí může mít vážné následky pro jeho zdraví nebo život.249 Lékař poté nebude
odpovědný za smrt nebo újmu na zdraví pacienta, přestože jeho opomenutí poskytnout léčbu
bude v příčinné souvislosti s tímto následkem.250 Třetím způsobem limitace péče je rozhodnutí
lékaře, který důvodně dle svého medicínského uvážení, případně po konzultaci se
zdravotnickým týmem, hodnotí určitou péči jako marnou a neúčelnou.
Je třeba znovu zdůraznit základní východisko, které často především pozůstalí
zpochybňují a to, že v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění již intenzivní léčba a
invazivní výkony nejsou postupem lege artis. Neexistuje povinnost zahajovat marnou a
neúčelnou léčbu nebo v ní pokračovat, pokud je za marnou taková léčba označena
odůvodněně.251 Bez tohoto východiska by bylo postavení lékařů na konci života pacienta velmi
nejisté a připadala by v úvahu i trestní odpovědnost lékaře za neposkytnutí pomoci v případě,
že by nepřikročil k život zachraňujícímu zákroku.252
Pokyny DNR jsou pokyny, kterými pacient sám požaduje, aby nebyla zahájena
resuscitace v případě náhlé zástavy jeho krevního oběhu. V tomto ohledu jsou pokyny DNR
zvláštním druhem dříve vysloveného přání, řídí se tedy primárně úpravou zakotvenou v ZZS a
přiměřeně OZ. Nemají žádnou speciální zákonnou úpravu. DNR mohou být rovněž vyústěním
odborného medicínského uvážení lékaře, který považuje resuscitaci u konkrétního pacienta za
výkon, který nevede k záchraně života, nemůže pacientovi pomoci a zatěžoval by ho zbytečným
strádáním a rizikem komplikací.253 Zahájení resuscitace by v takovém případě bylo marnou
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léčbou a postupem proti uznávaným profesním standardům. Toto pojetí DNR tak představuje
ryze paternalistické rozhodnutí lékaře.254
Postup při rozhodování na konci života pacienta není v České republice nijak systémově
řešen, konkrétní medicínské postupy v zásadě nelze řešit kazuistickými právními předpisy. Jak
bylo již zmíněno zejména v podkapitole „Marná léčba a postup lege artis“, zdravotničtí
pracovníci jsou povinni postupovat na náležité odborné úrovni, jak bylo již rozebráno výše.255
Tato profesní a etická pravidla se neustále vyvíjejí zejména v souvislosti s rozvojem
teoretického poznání v medicíně a rovněž s praktickými zkušenostmi. Uznávané postupy
vznikají zejména na základě konsenzu odborné veřejnosti. Ten nemusí být přijat úplně všemi,
ale důležité je, aby byl respektován významnou relevantní částí odborné veřejnosti.256 Formálně
jsou uznávané medicínské postupy zakotveny většinou v doporučeních odborných společností,
v různých odborných publikacích, v metodikách ministerstva. Postup při rozhodování na konci
života, tedy zejména při přechodu z léčby intenzivní na léčbu paliativní a při kardiopulmonální
resuscitaci je zakotven v Konsenzuálním stanovisku ČLS JEP a v Doporučení představenstva
ČLK.
Někteří poskytovatelé zdravotních služeb postup při limitaci péče upřesňují různými
interními pokyny zaměstnavatele, například metodickými pokyny. Zdravotničtí pracovníci jsou
primárně povinni řídit se právními předpisy, které se vztahují k práci jimi vykonávané, tedy
zejména ZZS a dalšími navazujícími zákony a vyhláškami. Ostatní předpisy a pokyny jsou
povinni dodržovat, pokud s nimi byli řádně seznámeni a pokud byly pokyny vydány v souladu
se zmíněnými právními předpisy.257 Dle názoru Nejvyššího soudu je zaměstnanec povinen plnit
pokyny nadřízených (zaměstnavatele) vydané v souladu s právními předpisy bez ohledu na to,
jaké odborné stanovisko k nim zaujímá. Tento názor bude v oblasti poskytování zdravotních
služeb a zejména při limitaci péče složitě aplikovatelný ve chvíli, kdy se ošetřující lékař
rozhodne dané pokyny nesplnit, neboť dle jeho názoru by takový postup nebyl lege artis. Mám
za to, že pokud by v konkrétním případě takový postup nerespektoval konkrétní potřeby
pacienta, není zdravotnický pracovník jako zaměstnanec povinen podle takového pokynu
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postupovat. Takovéto rozhodnutí ale musí být vždy schopen dostatečně odůvodnit. Metodický
pokyn v žádném případě nezbavuje lékaře trestní ani disciplinární odpovědnosti a
poskytovatele zdravotních služeb nezbavuje odpovědnosti občanskoprávní. Domnívám se ale,
že je určitou pojistkou pro právnickou osobu poskytovatele zdravotních služeb, který se tímto
pokynem chrání proti případnému excesu zaměstnance. V případě hrozící trestní odpovědnosti
může poskytovatel zdravotních služeb jako právnická osoba odkázat na skutečnost, že vynaložil
veškeré úsilí, které na něm lze požadovat, aby spáchání protiprávního činu zabránil.258 Za
takové vynaložené úsilí lze jistě považovat i vydání pokynů zaměstnancům.

258
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3.3 Institut dříve vysloveného přání a právní odpovědnost lékaře

Respekt k dříve vyslovenému přání pacienta je právní povinností lékaře259, která ve valné
většině případů spočívá v povinnosti zdržet se určitého chování, například pokud si pacient
přeje nebýt resuscitován.260 Pokud bude pacientovi poskytnuta zdravotní péče, kterou předtím
platně odmítl ve svém dříve vysloveném přání, bude takový postup zdravotníků protiprávní a
poskytovatel zdravotních služeb bude povinen odčinit pacientovi újmu na jeho přirozeném
právu chráněném ustanoveními o ochraně osobnosti člověka.261 Poskytovatelem zdravotních
služeb je fyzická nebo právnická osoba, která k tomu získala příslušné oprávnění.262
Poskytovatel nahradí újmu stejně, jako by ji způsobil sám za předpokladu, že zdravotníci, kteří
neoprávněně poskytli zdravotní péči, byli jeho zaměstnanci.263
Právo domáhat se ochrany před zásahem do osobnostních práv je konkrétně upraveno v
§ 82 a § 83 občanského zákoníku. Delikt neoprávněného zásahu do osobnostního práva (do
tělesné a duševní integrity člověka) je vázán na několik znaků. Zásah musí být neoprávněný,
tedy v rozporu s objektivním právem a musí být objektivně způsobilý ohrozit nebo porušit
osobnostní právo člověka. Mezi porušení nebo ohrožením práva a neoprávněným zásahem musí
být příčinná souvislost. Dle Doležala každé porušení nebo ohrožení osobnostního práva je ve
svém důsledku způsobilé vyvolat nemajetkovou újmu, přestože ji člověk subjektivně nevnímá.
Nemajetková újma je tedy způsobena i v případech, kdy je zásah proveden ve prospěch
konkrétního člověka.264 Pacient, který platně předem odmítl v dříve vysloveném přání určitý
zdravotní výkon a ten u něj byl přesto proveden, má právo domáhat se toho, aby bylo od
neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek. 265 Nemajetková újma
se poté odčiní poskytnutím přiměřeného zadostiučinění.
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Zadostiučinění musí být poskytnuto v penězích, pokud jiný způsob nezajistí dostatečné
odčinění způsobené újmy.266 Za toto jiné dostatečné odčinění lze považovat například omluvu
nebo konstatování, že bylo porušeno právo. Pokud škůdci, tedy v tomto případě většinou
poskytovateli zdravotních služeb, který nerespektuje dříve vyslovené přání, vznikne povinnost
odčinit újmu na přirozeném právu, nahradí škodu i nemajetkovou újmu, kterou tím způsobil.
Jako nemajetková újma budou odčiněny i duševní útrapy, např. útrapy, které musel pacient
prožívat při provádění jím nechtěného zákroku.267 Způsob a výše přiměřeného zadostiučinění
jsou určeny tak, aby byly odčiněny i okolnosti zvláštního zřetele hodné, jimiž je např. zneužití
závislosti poškozeného nebo úmyslné způsobení újmy. V potaz bude brána rovněž obava
poškozeného ze ztráty života nebo vážného poškození zdraví.268
Je třeba upozornit, že v případě, že poskytovatel zdravotních služeb nebude respektovat
dříve vyslovené přání pacienta a přes jeho nesouhlas provede určitý zdravotní zákrok, nebude
dle názoru Nejvyššího soudu odpovědný za zákrok, který byl proveden odborně správně, i když
by měl pro pacienta nepříznivé následky. Takovýto zásah do osobnostních práv pacienta bude
odčiněn pouze odškodněním újmy na osobnostních právech, nikoli dle speciálního ustanovení
o náhradě při ublížení na zdraví.269
Pokud lékař vyhoví přání pacienta, nezahájí určitou léčbu a pacient zemře, vystavuje se
riziku, že bude následně zpochybněna platnost dříve vysloveného přání. Při zpochybnění dříve
vysloveného přání je namítáno zejména, že vůle pacienta nebyla formulovaná dostatečně
svobodně a vážně, pacient nebyl pod silnými farmaky ve stavu, kdy by byl schopen relevantně
právně jednat, nebyl tedy z důvodu duševní poruchy k takovému právnímu jednání způsobilý
nebo by takové rozhodnutí neučinil, pokud by byl srozuměn se všemi okolnostmi. Je
pravděpodobné, že neplatnost dříve vysloveného přání budou většinou namítat pozůstalí, kteří
nebyli o pacientově rozhodnutí informováni, nebyli zapojeni do rozhodovacího procesu nebo
s pacientovým rozhodnutím nesouhlasí.270 V České republice bohužel chybí judikatura, která
by se zabývala problematikou dříve vysloveného přání a jeho respektování. Pokud bude
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námitka neplatnosti dříve vysloveného přání shledána jako důvodná, hrozí přímo
zdravotníkovi, který pacienta s odkazem na dříve vyslovené přání neléčil, trestní postih.271
Vzhledem k tomu, že má lékař postavení garanta, a tedy zvláštní povinnost konat dle § 112
trestního zákoníku272, byl by trestně odpovědný za některý z poruchových trestných činů proti
životu a zdraví, nejspíše za trestný čin usmrcení z nedbalosti dle § 143 trestního zákoníku.273
Dne 1. 12. 2016 nabyla účinnosti novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob
a řízení proti nim274 (dále také jen „TOPO“). Nově je tak v § 7 TOPO okruh trestných činů, za
které může být odpovědná právnická osoba, stanoven negativním výčtem. Právnická osoba
může být odpovědná za všechny trestné činy proti životu a zdraví kromě privilegovaných
skutkových podstat, kterými jsou zabití, vražda novorozeného dítěte matkou a účast na
sebevraždě. V případě, že je poskytovatel zdravotních služeb právnickou osobou, mohlo by mu
být za určitých zákonem stanovených okolností přičítáno spáchání trestného činu lékařem jako
zaměstnancem poskytovatele.275
V této situaci je rovněž třeba pamatovat na občanskoprávní povinnost poskytovatele
zdravotních služeb k náhradě při usmrcení pacienta. Poskytovatel je povinen odčinit duševní
útrapy pozůstalým peněžitou náhradou vyvažující jejich utrpení276 a rovněž povinnost nahradit
přiměřené náklady spojené s pohřbem277.
Zdravotníkům, kteří respektovali dříve vyslovené přání, svědčí při potenciálním trestním
stíhání především dříve vyslovené přání pacienta. Proto je vhodné, aby se zdravotníci snažili
dosáhnout co největší jistoty ohledně pacientovy vůle, ve chvíli, kdy ji pacient prostřednictvím
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dříve vysloveného přání formuluje. Pokud je dříve vyslovené přání činěno při hospitalizaci,
musí dbát, aby bylo formálně správně zaznamenáno ve zdravotnické dokumentaci a aby byl
pacient řádně poučen. Rovněž by dle Šustka bylo vhodné, aby byl jako konziliář přizván
psychiatr, který může posoudit, zda je mentální kapacita pacienta na takové úrovni, aby byl
schopen chápat důsledky svého jednání.278 S ohledem na výše uvedená rizika je nanejvýš
žádoucí doporučit pacientovi, aby byli do procesu rozhodování zapojeny i osoby blízké.
Pokud panuje ohledně vůle projevené pacientem jakákoliv pochybnost, rozhodnutí
zdravotníka musí být vždy ve prospěch života, samozřejmě za předpokladu, že je takový postup
postupem lege artis.279 Pokud se nejedná o péči, kterou je nutno poskytnout okamžitě, je vhodné
obrátit se na soud, který rozhodne, jak má být dále postupováno.280 OZ přináší jak lékařům,
poskytovatelům zdravotních služeb, tak zároveň pacientům určitou jistotu, že i když bude dříve
vyslovené přání neplatné, ať již z formálních nebo obsahových důvodů, ale nebude pochybnost
o vůli pacienta, který je učinil, soud k takovému prohlášení přesto přihlédne. Jak už ale bylo
nastíněno v dřívějších kapitolách, v medicíně bude vždy problematická otázka nedostatku
času.281
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ZÁVĚR
Pokud se pacient ocitne v situaci, kdy není o své léčbě schopen rozhodnout sám, učiní
tak za něj osoba jím určená, případně jiná osoba blízká, podle postupu popsaného v § 34 odst.
7 ZZS.282 Dříve vyslovené přání umožní pacientovi vypořádat se s takovou situací dopředu a
stanovit zdravotníkům a zmíněným osobám, které by za pacienta jinak rozhodovaly, postup,
který by si přál. V této situaci ulehčí institut dříve vysloveného přání rozhodování jak
zdravotnickým pracovníkům, tak osobám oprávněným k zástupnému souhlasu.
Dříve vyslovené přání je v podstatě legislativním odrazem posledního stadia
historického vývoje vztahu pacient-lékař, který do současného stavu dospěl po mnoha stoletích.
Umožňuje nemocnému, po obdržení všech potřebných informací od zdravotnického personálu,
zcela dobrovolně a svobodně dopředu rozhodnout o tom, jak s ním má být nakládáno ve chvíli,
kdy sám tuto rozhodovací schopnost z jakéhokoliv důvodu ztratí.
Důležitým milníkem na cestě ke vzniku institutu dříve vysloveného přání byl podle
odborníků zejména překotný rozvoj vědy a vpád techniky do praktické medicíny ve druhé
polovině 20. století. Pod vlivem tohoto optimismu z diagnostických a léčebných úspěchů
medicíny se celkem nenápadně dostávala do pozadí skutečnost, jak svůj často velmi závažný
stav vnímá a prožívá samotný pacient.283 Paradoxně tak v éře otevřené komunikace a vědomí,
že nemocný je svébytná osobnost s právem rozhodovat o svém životě, vyvstávala díky pokroku
medicíny stále naléhavěji potřeba řešit situace, kdy toho pacient nebyl schopen. Současně bylo
zřejmé, že v technicky rozvinutém zdravotnictví, které dokáže řadu dříve neřešitelných
kritických stavů stabilizovat, zvrátit a vyléčit nebo někdy jen prodlužovat bude třeba najít
způsob, jakým by nemocný mohl svou autonomii uplatnit za všech okolností.
Rozhodování o poskytování zdravotních služeb u pacientů, kteří ztratili schopnost činit
vlastní rozhodnutí, představuje jeden z nejobtížnějších eticko-právních problémů v medicíně.
282

Ust. § 34 odst. 7 zákona o zdravotních službách: „Jestliže pacient nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav

vyslovit souhlas s poskytováním zdravotních služeb, a nejde-li o zdravotní služby, které lze poskytnout bez
souhlasu, vyžaduje se souhlas osoby určené pacientem podle § 33 odst. 1, není-li takové osoby nebo není-li
dosažitelná, manžela nebo registrovaného partnera, není-li takové osoby nebo není-li dosažitelná, vyžaduje se
souhlas rodiče, není-li takové osoby nebo není-li dosažitelná, vyžaduje se souhlas jiné svéprávné osoby blízké,
pokud je známa.“
Zástupné rozhodování je upraveno rovněž v občanském zákoníku, jak bylo v práci rozebráno.
283

MATĚJEK, Jaromír. Dříve projevená přání pacientů. Praha: Galén, 2011. ISBN 978-80-7262-850-6. s. 46-47

75

Dříve vyslovené přání je institut, pomocí kterého jednotlivci mohou vymezit svá přání ohledně
zdravotní péče předem pro případ, že jejich rozhodovací schopnosti budou ztraceny. Dříve
vyslovená přání jsou často kritizována, že nejsou dostatečně úplná a konkrétní, což zakládá
nejistotu při jejich interpretaci. Proto je třeba doporučit pacientům, kteří plánují sepsat dříve
vyslovené přání, aby v něm nezakotvili pouze, jakou léčbu odmítají, ale rovněž, jaký postup,
jaké zdravotní výkony by byli ochotni podstoupit.
V právním řádu ČR je institut dříve vysloveného přání zakotven od roku 2001, kdy byla
ratifikována Úmluva. Na zákonné úrovni byl pak institut zakotven v ZZS, který byl přijat
v listopadu 2011 a nabyl účinnosti 1. 4. 2012. Potřeba dříve vysloveného přání je v praxi
nejčastěji spojována s tušením blížícího se přirozeného konce života pacienta, ale může nastat
také kdykoliv v jeho průběhu, nejčastěji jako důsledek nehody, vážného zranění, nebo akutní
nemoci.
V české právní úpravě je nově od roku 2014 v OZ zakotven institut předběžného
prohlášení, žádný z předchozích občanských zákoníků podobnou úpravu neobsahoval. Jak
předběžné prohlášení, tak dříve vyslovené přání jsou preventivními opatřeními člověka, který
v budoucnu očekává, že nebude schopný právně jednat. Dříve vyslovené přání je speciálním
druhem předběžného prohlášení, který lze podřadit pod projev vůle člověka, aby byly jeho
záležitosti spravovány určitým způsobem. Pacient tak může učinit dříve vyslovené přání
samostatně, nebo jako součást širšího předběžného prohlášení s tím, že se části věnované
budoucímu souhlasu nebo nesouhlasu s poskytováním zdravotních služeb budou řídit
ustanovením upravujícím dříve vyslovené přání v ZZS, které je v tomto případě speciální vůči
úpravě obecného předběžného prohlášení v OZ. V rámci předběžného prohlášení jsou upraveny
všechny druhy advanced directives, tedy living will i continuing powers of attorney.
Moderní intenzivní medicína je svébytný, samostatný lékařský obor, zabývající se péčí
o ty nejvážněji nemocné pacienty v akutním ohrožení života se selhávajícími orgány a
životními funkcemi. Tyto kritické situace jsou v naprosté většině akutními stavy, které
nejčastěji vznikají u do té doby zcela zdravých lidí, kteří přirozeně neměli potřebu institut dříve
vysloveného přání využít a zcela nečekaně ztrácejí možnost rozhodovat o péči, která jim bude
poskytnuta. A i v případech, kdy už nějaké přání předem vyslovili, se velmi často v praxi může
stát, že je zhoršení zdravotního stavu zastihne tak náhle, že je nemají možnost oni ani jejich
blízcí uplatnit.
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Z výše zmíněných důvodů je institut dříve vysloveného přání v intenzivní medicíně
velmi řídkým jevem. Což na druhou stranu jeho důležitost nikterak nesnižuje, spíše naopak.
Poskytovatelé zdravotních služeb v oblasti intenzivní medicíny by měli být připraveni řešit i
kritické medicínské situace v časové tísni a zároveň být schopni správně rozhodnout zda to, co
je jim v daném případě předkládáno jako dříve vyslovené přání pacienta, skutečně odpovídá
platné zákonné úpravě. Aby podobné kritické situace neznamenaly pro zdravotníky jen zvýšený
stres a obavu z následků špatného rozhodnutí, nabízí se především řešení ve formě edukace.
Bylo by přínosné organizovat v rámci pregraduální výchovy na lékařských fakultách
„zážitkové“ semináře za účasti odborníků na zdravotnické právo s výukou řešení modelových
situací. V postgraduálním vzdělávání lékařů intenzivistů by větší prostor měla dostat výuka
zdravotnického práva. Na celonárodních kongresech České společnosti intenzivní medicíny by
měli být více zváni i právní experti, aby formou workshopů či přednášek tuto problematiku více
přiblížili lékařům v praxi. Konečně poslední možností, jak zvýšit povědomí o institutu předem
vysloveného přání, je vědecká základna na klinikách fakultních nemocnic, kde je možnost
organizovat na toto téma studie a jejich výsledky pak publikovat v odborném tisku.
Poněkud jiná situace je v oblasti paliativní péče, kde se institut dříve vysloveného přání
užívá stále častěji. I díky osvětovým programům například neziskové organizace Cesta domů.
Přechod na paliativní péči je většinou výsledkem rozhodovacího procesu, do kterého je pacient
zapojen, může mít tedy častěji prostor být seznámen se svým stavem a vyjádřit tak své přání o
dalším postupu. Je nezpochybnitelné, že dlouhodobě nemocní pacienti a pacienti v terminálním
stádiu pociťují palčivěji hrozbu potenciální budoucí neschopnosti o sobě rozhodovat. Proto
budou více než ostatní řešit cíle své léčby, budoucí možnou indikovanou léčbu, ale rovněž
sociální otázky. Dá se tedy předpokládat, že stěžejní význam v oblasti paliativní péče bude mít
nejen dříve vyslovené přání, ale i předběžné prohlášení.
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Seznam zkratek
ARO

Anesteziologicko resuscitační oddělení

ČLK

Česká lékařská komora

ČLS JEP

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

DNR

Do Not Resuscitate (neresuscitovat)

ECMO

Extrakorporální membránová oxygenace

ESLP

Evropský soud pro lidská práva

EÚLP

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

JIP

Jednotka intenzivní péče

OZ

Občanský zákoník

PEG

Perkutánní endoskopická gastrostomie

TOPO

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob

ZZS

Zákon o zdravotních službách
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Summary
The presented diploma thesis is focused at a Living will, which is a complicated,
multidisciplinary, ethical-law problem. When applied a legally competent patient as a lay
person orders the medical staff as professionals how to treat him or her in case of him/her not
being able, temporarily or permanently, to give an informed permission with a treatment or
alternatively refuse such treatment. A patient has a right to express his/her wishes concerning a
future health care for him/her-self in a time when he/she is no longer capable to decide on
his/her own. The living will is a particular kind of an informed consent or decline targeted
towards a future event which is to an extent uncertain.
The Living will can be theoretically proposed by an absolutely healthy person who
refuses some type of a future treatment. However, in practice it is used mostly by people
anticipating a natural end of their lives.
The rapid technical progress of intensive medicine in last few decades is a reason for an
increase of survival probability of many serious illnesses. It has contributed to a prolongation
of human life in general. Formerly acute live threatening situations can now be stabilised for
weeks, months and sometimes even for years. Concurrently, there is an increasing number of
severe cases in which the therapy is invasive and long-lasting, although without any chance for
an improvement. In such cases patients are often dependent on a failing organ support
with drug sedation or other forms of treatment which can decrease quality of their lives, and
which they have not agreed upon in advance. An independent human being should be given a
chance to decide, in full understanding of possible consequences, how to be treated in critical
medical situations causing him/her to be temporary or permanently unable of any decision
making. The Living will is used for these purposes. However, its application is modified by
several

circumstances

in

intensive

care,

for

example by sudden

occurrence

of

the medical situation, critical shortage of time during crucial therapeutic decisions, etc.
More frequently the Living will is nowadays used in palliative care. A switch from
standard to palliative care is usually the result of decision making process in which the patient
actively participates, being fully informed about his/her health condition and having
opportunity to express his/her will concerning subsequent treatment.
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The presented thesis consists of two parts which are additionally divided into three
chapters. The major aim of the first part is to give a comprehensive explanation of the Living
will’s position in the legal system of the Czech Republic. This part also analyses the relation of
the modification embedded in the Act on Health Services and Conditions of Their Provision
and the Civil Code. The second part consists of two chapters: “The Living will’s reflection in
the intensive and palliative care“ and “ Care limitations, the Living will and a the legal
responsibility of a medical doctor”. It deals with the use of the Living will in intensive medicine
and palliative care. These areas are also intimately connected with the terminal decisionmaking, and the health care limitation.
The goal of the thesis is to outline practical problems arising to the health services´
providers and medical staff applying the Living will, and to attempt to establish possible
solutions.
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Abstrakt
Institut dříve vysloveného přání je multidisciplinárním eticko-právním problémem. Při
jeho použití dává plně svéprávný pacient jako laik pokyn zdravotníkům, tedy profesionálům,
jak mají postupovat při jeho léčbě v případě, že on sám nebude schopen, trvale nebo dočasně,
dát informovaný souhlas s léčbou, popřípadě tuto odmítnout. Pacient má právo na vyjádření
svého přání o budoucí zdravotní péči o vlastní osobu v době, kdy už se nebude schopen sám
rozhodovat. Dříve vyslovené přání je svým způsobem zvláštním druhem informovaného
souhlasu nebo nesouhlasu směřujícím do budoucnosti k do určité míry nejisté události.
Předkládaná práce se skládá ze dvou částí, které jsou rozděleny do třech větších kapitol.
Hlavním úkolem první části je podat ucelený výklad toho, jak je dříve vyslovené přání upraveno
na jednotlivých úrovních právního řádu České republiky. V této části je rovněž rozebrán vztah
úpravy zakotvené v zákoně o zdravotních službách a v občanském zákoníku. Druhá část, která
je tvořena kapitolami „Odraz institutu dříve vysloveného přání v oblasti intenzivní medicíny a
paliativní péče“ a „Limitace péče, dříve vyslovené přání a právní odpovědnost lékaře“, se
věnuje využití institutu dříve vysloveného přání ve dvou specifických oblastech medicíny, a to
v intenzivní medicíně a paliativní péči. S těmito oblastmi velmi úzce souvisí problematika
rozhodování na konci života a limitace péče.
Cílem práce je nastínit praktické problémy vyvstávající pro poskytovatele zdravotních
služeb a zdravotnické pracovníky při uplatnění dříve vysloveného přání a pokusit se stanovit
možná řešení.
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Abstract
Living will is a multidisciplinary, ethical-law problem. When applied a legally
competent patient as a lay person orders the medical staff as professionals how to treat him or
her in case of him/her not being able, temporarily or permanently, to give an informed
permission with a treatment or alternatively refuse such treatment. A patient has a right to
express his/her wishes concerning a future health care for him/her-self in a time when he/she is
no longer capable to decide on his/her own. The living will is a particular kind of an informed
consent or decline targeted towards a future event which is to an extent uncertain.
The presented thesis consists of two parts which are additionally divided into three
chapters. The major aim of the first part is to give a comprehensive explanation of the Living
will’s position in the legal system of the Czech Republic. This part also analyses the relation of
the modification embedded in the the Act on Health Services and Conditions of Their Provision
and the Civil Code. The second part consists of two chapters: “The Living will’s reflection in
the intensive and palliative care“ and “ Care limitations, the Living will and a the legal
responsibility of a medical doctor”. It deals with the use of the Living will in intensive medicine
and palliative care. These areas are also intimately connected with the terminal decisionmaking, and the health care limitation.
The goal of the thesis is to outline practical problems arising to the health services´
providers and medical staff applying the Living will, and to attempt to establish possible
solutions.
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