
Abstrakt

Tato diplomová práce se zabývá právními aspekty eutanázie se zvláštním zaměřením na souvislosti 
trestněprávní. Je rozdělena do čtyř obsáhlých kapitol. 

První kapitola definuje pojmy, jejichž dokonalé pochopení je nezbytné pro další práci s tématem. 
Věnuje se tedy pojmu eutanázie a jejímu rozdělení na eutanázii aktivní a pasivní, přímou a 
nepřímou, vyžádanou a nevyžádanou. Dále jsou na tomto místě zmíněny související instituty jako 
dystanázie, paliativní a hospicová péče a asistovaná sebevražda. V neposlední řadě tato kapitola 
představuje některé argumenty pro i proti eutanázii. 

Druhá kapitola je věnována zahraničním právním úpravám, a to těch zemí, ve kterých je eutanázie, 
případně asistovaná sebevražda, legální. Širší kontext zahraničních úprav je důležitý pro uvědomění 
si následků, které by případná legalizace eutanázie v České republice s sebou přinesla. Na příkladu 
jednotlivých zahraničních států lze zřetelně vidět, co legalizace eutanázie obnáší, jak přísné jsou 
podmínky, které musí žádost o ukončení života splňovat, a v konečném důsledku se můžeme 
rozhodnout, zda se přikláníme spíše k vývoji směřujícímu k legalizaci, nebo ke kurzu opačnému. 

Třetí kapitola je zaměřena na meritum věci, tedy na právní úpravu eutanázie v České republice a 
souvislosti s právem mezinárodním, občanským, ústavním a zejména trestním. V rámci této zásadní 
kapitoly bylo třeba podrobně rozebrat některé související instituty jako je informovaný souhlas 
pacienta nebo dříve vyslovené přání, a to z toho důvodu, že mají významný vliv na trestněprávní 
posouzení jednání lékaře, který koná na jejich základě. Pro celkový pohled jsou do tohoto kontextu 
zapracována také některá stanoviska České lékařské komory, neboť eutanázie zdaleka není pouze 
záležitostí právní. Názor lékařů na toto téma je nejvýše důležitý a bylo by chybou předpokládat, že 
lékaři pouze čekají, až jim bude předložena konkrétní právní úprava problematiky ukončení života 
na žádost. 

Poslední kapitola představuje opakované snahy de lege ferenda o zakotvení eutanázie v právním 

řádu České republiky, a to rovnou samostatným zákonem o důstojné smrti. Tento návrh zákona je 

zde podrobně rozebrán. Jeho analýza ukazuje především na neopominutelné nedostatky, jimiž návrh 

zákona trpí. Závěrečná část pojednává o autorčiných návrzích de lege ferenda. 


