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Úvod
Dlouhá staletí nemohl člověk žádným způsobem ovlivnit začátek ani konec
života. První významné prolomení nastalo legalizací potratů z důvodů sociálních,
naopak závěr života byl donedávna nedotknutelný a jednotlivci o něm nerozhodovali.
Dnes však žijeme v době, kdy díky mnoha okolnostem společenského vývoje stále více
lidí zvažuje, jak a kdy zemřít. Je nutné si uvědomit, že jsme více otevřeni světu a
vnímáme jistý posun v problematice řešení euthanasie v zahraničí. Na druhou stranu
dochází k prudkému rozvoji medicíny, která je schopna udržet při životě pacienty, kteří
dříve tuto možnost neměli.
Euthanasie je téma bezesporu dosti kontroverzní, protínající mnoho vědních
oborů, především se dotýká oblasti medicíny, filozofie a etiky. Proto se zdá, že je velmi
diskutováno jak laickou, tak odbornou veřejností. Avšak domnívám se, že tato diskuse
není v současné době celospolečenského, natož permanentnějšího charakteru. Budemeli se touto problematikou zabývat blíže, zjistíme, že zde nejsou jednotné názory.
Můžeme si představit jakousi pomyslnou hranici, za kterou by mohla dnešní moderní
společnost zajít právě v otázce svobodného rozhodování volby jednotlivce nad životem
a smrtí, před ní však bytostně stojí ti, kteří jsou jejími odpůrci.
První kapitola se zabývá zejména problematikou samotného pojmu euthanasie,
neboť jedna z prvních otázek, kterou bychom měli být schopni bez přemýšlení
zodpovědět, spočívá v tom, co to vlastně euthanasie je a jaké jednání lze pod tento
pojem podřadit? A jakou roli zde hraje asistovaná sebevražda? Domnívám se, že málo
lidí má o těchto pojmech povědomí, zastánci či odpůrci euthanasie se zpravidla pouze
utvrdí ve svých postojích, aniž by otázce věnovali hlubší pozornost. Kapitola druhá této
práce nastiňuje právní úpravu euthanasie s důrazem na právo na život.
Další otázkou je, zda by mělo jednání spočívající v ukončení života na žádost
naplňovat privilegovanou skutkovou podstatu trestného činu, nebo zda by mělo být
beztrestné? Nebo bychom snad neměli tomuto tématu věnovat příliš pozornosti a
ponechat současnou trestněprávní úpravu beze změny, zejména s ohledem na
skutečnost, že právní úprava již umožňuje využít institutu dříve vysloveného přání?
Právě tento institut zdravotnického práva a rovněž informovaný souhlas, jež úzce
souvisí s problematikou pojmu euthanasie, rozebírá třetí kapitola. Následující kapitola
objasňuje trestněprávní postavení euthanasie z hlediska českého právního řádu.
1

Pro účely případné právní úpravy de lege ferenda bychom měli nahlédnout a
inspirovat se v evropských zemích popsaných v kapitole páté – v Nizozemí, Belgii,
Lucembursku, kde je euthanasie a asistovaná sebevražda beztrestná, upravena
speciálními zákony, a analyzovat tamější studie. Specifické postavení má v otázce
asistované sebevraždy Švýcarsko, které zde na okraj zmíním, neboť se domnívám, že
s tímto státem společnost asistovanou sebevraždu (a chybně i euthanasii) nejvíce
spojuje.
Hlavní cíle mé práce jsou: poukázat na slabiny současné terminologie,
systematiky a celkové právní úpravy euthanasie, do které je velkou měrou zahrnut i
zákon o zdravotních službách, a rovněž nahlédnout do zahraničí, kde je euthanasie
legalizována. Ačkoli předem avizuji, že k jednoznačné odpovědi na otázku „euthanasie
ano či ne?“, zřejmě nelze dospět, neboť lidský život je nenahraditelný, a pokud
vezmeme v úvahu všechna relevantní hlediska dopadající na tento problém, není možné
se dobrat jedné konkrétní a především jednotné odpovědi, a to s poukazem na fakt, že
shoda majoritní veřejnosti na tuto otázku pravděpodobně neexistuje. K tomu, aby došlo
ke společnému sjednocení zastánců a odpůrců euthanasie, či alespoň většinové shodě, je
potřeba obsáhlá variabilní diskuse, která je nezbytným předpokladem jakékoliv
celospolečenské prezentace tohoto problému.
Při úrovni současného morálního stavu společnosti, v intelektuální debatě, si
dovolím tvrdit, že více než polovina účastníků bude souhlasit s tvrzením, že v případě
beznadějně nevyléčitelné nemoci by mělo být povoleno, aby na kompetentní žádost
takového pacienta ukončil lékař jeho život. Mé mínění podporuje fakt, že legalizaci
euthanasie podle průzkumu odmítá méně než 15 % občanů, přičemž ji většina občanů
považuje za dobrý a slušný postup, který by jako schválený a regulovaný instrument
měl být zařazen do zdravotnictví podobně jako potraty nebo odběry a transplantace
orgánů.1 V praxi to však takto jednoduše nevypadá.

1

BOJAR, Martin. Eutanazie a anomie. In PTÁČEK, Radek; BARTŮNĚK, Petr. Eutanazie – pro a proti.
1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2012, s. 49
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1

Pojem a formy euthanasie
Pojem euthanasie pochází z řečtiny (složené ze slov EU – dobrý a THANATOS

– smrt) a bývá interpretován jako milosrdná, dobrá smrt, a používá se v souvislosti
s usmrcením člověka z útrpnosti či ze soucitu.2
Nejšířeji je možno euthanasii vymezit jako jednání, jehož vlastním cílem je
zkrácení života, přičemž rozhodujícím důvodem je svobodné rozhodnutí člověka
spočívající v ukončení života a taktéž soucit s trpícím. Euthanasie vychází ze
zdravotního stavu usmrcované osoby, která je způsobilá o ukončení nezachranitelného
života požádat nebo s tím souhlasit, projevující se v pohnutce soucitu k takovéto osobě,
jakož i v prostředcích samotného usmrcení, které evokují stav krajní nouze.3 Důležitý
rozdíl euthanasie od prostého zabití druhého člověka je skryt v oné drobné předponě
„eu“: euthanasie je totiž na rozdíl od jiného usmrcení vedena dobrým úmyslem či
dobrými motivy tak, aby také takto navozená smrt byla dobrá. 4
Tendence k euthanasii pocházejí ze změny náboženského postoje a rovněž se
sekularizací moderního myšlení, která způsobila, že člověk není hodnocen ani tak ve
své důstojnosti, nýbrž podle míry své výkonnosti a schopnosti si užívat.5
Euthanasie je pojem interdisciplinární, jehož je nutno řešit nejen z hlediska
medicínského, filozofického a etického, nýbrž i z hlediska právního, neboť sporné
otázky nad tímto pojmem přetrvávají dodnes (a nepochybně budou přetrvávat i
v budoucnu) a je nutné, aby se zdravotnictví i právo zabývalo jejich řešením. Uvedený
problém má velmi významný trestněprávní aspekt, přičemž jeho úprava nepochybně
závisí i na úpravě právě v jiných odvětvích.
Lze říci, že na straně jedné zde stojí svoboda jednotlivce svobodně rozhodovat o
dalším pokračování léčby, ale i o svém životě, včetně práva na důstojnou smrt a
respektování vůle pacienta, a na straně druhé ochrana života a zdraví, přičemž tyto dva
důležité zájmy a hodnoty se dostávají do vzájemného rozporu. Otázkou je, co je to
2

CÍSAŘOVÁ, Dagmar; SOVOVÁ, Olga. Trestní právo a zdravotnictví. 2. upravené a rozšířené vydání.
Praha: Orac, 2004, s. 102
3
KRATOCHVÍL, Vladimír. Euthanasie, dysthanasie, eubiosie a kvalita lidského života a umírání. In:
FENYK, Jaroslav et al. Pocta Dagmar Císařové k 75. narozeninám. 1. vydání. Praha: LexisNexis, 2007,
s. 52
4
ŠPINKOVÁ, Martina; ŠPINKA, Štěpán. Euthanasie. Víme, o čem mluvíme? Praha: Cesta domů, 2006,
s. 8
5
ROTTER, Hans. Důstojnost lidského života: Základní otázky lékařské etiky. 1. vydání. Praha: Vyšehrad,
1999, s. 93
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vlastně svobodné rozhodnutí člověka a v jakém vztahu je jeho svoboda k životu, o
kterém právě rozhoduje? A jakou hierarchii hodnot v této souvislosti uznává moderní
společnost? Sahá autonomie člověka až ke smrti?
Autonomií se rozumí právo nebýt omezován jakýmikoli nároky či obecnými
zákony, tedy jakási svoboda od všech předem daných či vnějších určení.
V nejjednodušší podobě pak právo dělat to, co se člověku zlíbí. Plné uplatnění svobody
by však bylo naprosto neudržitelné, proto je třeba si uvědomit, jaké jsou její
předpoklady a meze, a kde by takto zjednodušeně pojatá autonomie mohla ohrožovat
jiné, neméně důležité hodnoty. Jaké jsou tedy ony rámce, v nichž může člověk svobodě
nakládat se svým životem? Nepochybně jedním takovým rámcem je právě skutečnost,
že člověk nemůže se svým životem nakládat tak, aby omezoval druhé. Nehrozí snad
v případě euthanasie právo na to, aby mi druzí lidé umožnili má přání uskutečnit, a že se
z práva na rozhodování o vlastním životě stane právo zavazující druhé, aby mi pomohli
zemřít? Na jedné straně znamená euthanasie vzít svůj život plně do svých rukou, na
druhé straně však odpovědnost za toto převzetí na jiné.6

1.1

Formy euthanasie
Veřejnost vesměs nemá představu o konkrétní podobě euthanasie, ani o jejích

kontrolních mechanismech, a často je náchylná s takovýmto postupem souhlasit. Právě
neujasněnost pojmů i nezájem o její nápravu ztěžují společenskou komunikaci a celkové
nazírání veřejnosti na euthanasii, proto je nezbytné na úvod zmínit a vysvětlit její
jednotlivé formy, resp. uvést na pravou míru, jaké jednání je skutečně euthanasií a které
nikoliv. Není totiž vždy zřejmé, kdy je euthanasie používána ve smyslu usmrcení na
žádost ze soucitu a kdy jsou jí naopak myšleny různé formy jednání vůči pacientovi,
jejichž společným jmenovatelem je smrt pacienta.7
Ještě bych ráda poznamenala, že výzkumy veřejného mínění v otázce legalizace
euthanasie považuji za velmi zavádějící, neboť se domnívám, že ne každý respondent si
pod pojmem euthanasie představí totéž. Například podle průzkumu agentury SC &C pro
Mladou frontu dnes ze dne 10.7.2007, se z 2013 respondentů 64 % vyjádřilo pro

6

ŠPINKOVÁ, Martina; ŠPINKA, Štěpán. Euthanasie. Víme, o čem mluvíme? Praha: Cesta domů, 2006,
s. 22
7
PETERKOVÁ, Helena. Problematika pojmu euthanasie. Zdravotnictví a právo. 2010, č. 12, s. 8
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legalizaci euthanasie.8 Dále, když schválilo představenstvo České lékařské komory
(dále jen „ČLK“) dne 20.2.2010 „Doporučení k postupu při rozhodování o změně léčby
intenzivní na léčbu paliativní u pacientů v terminálním stavu, kteří nejsou schopni
vyjádřit svou vůli“, byl tento počin některými médii9 interpretován jako legalizace
euthanasie v ČR či jako možný krok k případné budoucí legalizaci.
Je-li kritériem rozlišování formy euthanasie způsob jednání, tedy zda byla smrt
způsobena konání nebo opomenutím konat, dělí se euthanasie na pasivní a aktivní.
Podle Munzarové pojem aktivní euthanasie spočívá v aktivním zásahu vedoucím ke
smrti (zabití, př. podání smrtelné dávky „léku“), zatímco pojem pasivní euthanasie
znamená ustoupení od aktivity, čili nepodání léku nebo nepokračování v léčebných
postupech, což vede rovněž ke smrti. Upozorňuje však, že pod pojmem pasivní
euthanasie mohou být schovány dva diametrálně rozdílné postupy. Na jedné straně
nezasáhnutí s úmyslem zabít, což je v tomto případě po mravní stránce totéž, jako
přístup aktivní, na straně druhé úmyslné nepodání léčby nebo ustoupení od dalších
postupů tehdy, jsou-li už zcela zbytečné a zatěžující a přinášejí-li ji umírajícímu
nemocnému jen ještě další utrpení v jeho umírání, navíc na odmítnutí takovýchto
postupů má nemocný plné právo.10
Byť Munzarová doporučuje nerozlišovat euthanasii na aktivní a pasivní,
považuje naopak za žádoucí do definice euthanasie zahrnout i úmysl zabít tím, že
nezasáhnu a odvolává se na tabulky holandských publikací, v nichž by pak bylo třeba
přesunout do jiné skupiny mnoho tisíců zabitých, kteří jsou prozatím zahrnováni do
skupiny „rozhodnutí neléčit“, neboť jejich autoři totiž přiznávají, že v řadě případů
těchto nemocných hrál roli úmysl lékaře ukončit život a nikoliv jen odstoupit od příliš
zatěžujících postupů, které by vedly k protahovanému umírání. Euthanasii tedy
považuje za úmyslné zabití člověka, ať již aktivním nebo pasivním způsobem, někým
jiným než člověkem samotným, na jeho vlastní žádost.11 Tento názor zastává i

8

Dvě třetiny Čechů jsou pro zavedení eutanazie. In iDNES.cz. [online] 2007. Dostupné z:
http://zpravy.idnes.cz/dve-tretiny-cechu-jsou-pro-zavedeni-eutanazie-f4i/domaci.aspx?c=A070709_214304_domaci_ost
9
Například dne 2.3.2010 byl na ČT 24 odvysílán v rámci pořadu Hyde Park díl s názvem „Eutanazie po
Česku?“
In:
Česká
televize
[online]
2010.
Dostupné
z:
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Parlamentní shromáždění Rady Evropy12. Uvedená definice je však dle mého názoru
dosti zavádějící, a to proto, že nebudeme-li hovořit o euthanasii aktivní a pasivní a
budeme prosazovat pouze euthanasii, v níž je zahrnut jak aktivní, tak pasivní způsob
jednání, ocitneme se v začarovaném kruhu z hlediska pochopení laickou veřejností.
Drbohlavová rovněž považuje rozlišování euthanasie na aktivní a pasivní za
distinkci, která zmátla diskusi o euthanasii, nicméně uznává, že toto rozdělení i nadále
tvoří základ právní reflexe tohoto tématu. S tímto nezbývá než souhlasit, protože pro
potřeby právní analýzy je toto dělení nepominutelné. Nicméně pro euthanasii jako
takovou je vhodné používat spíše než pojem aktivní euthanasie pojem „prosté“
euthanasie, neboť pasivní formy této problematice nepřísluší. 13 Pasivní euthanasie není
euthanasie v pravém slova smyslu a dle mého mínění by se jednání, které se podřazuje
pod tento pojem, nemělo vůbec euthanasií nazývat.
Virt naopak uvádí, že rozdíl mezi aktivním a pasivním postupem je pochopitelný
a rezignace na toto rozlišování by mohla mít závažné důsledky. Poukazuje na riziko
chybného stanovení diagnózy14 – jež nelze nikdy vyloučit – kdy riziko při aktivní
intervenci je mnohem větší než při pasivním pozastavení dalších zásahů. Také
poukazuje na možnost, že zneužití u aktivního usmrcení je mnohem vyšší než u
rezignace na další léčbu a vztah mezi lékařem a pacientem je v tomto případě zasažen
mnohem více, než u upuštění od dalšího léčení.15
1.1.1

Aktivní euthanasie

Aktivní euthanasie spočívá v úmyslném ukončení života člověka někým jiným
než člověkem samotným, na jeho vlastní žádost. Rozhodující v této definici je, že je zde
vytyčen úmysl zabít, zabití a žádost člověka. 16 Munzarová však doplňuje, že se jedná
jak o aktivní, tak i pasivní způsob zabití, neboť rozlišování jednání by více odpovídala
12

Resolution 1859 (2012) Final version. Protecting human rights and dignity by taking into account
previously expressed wishes of patients. In: Parliamentary Assembly [online] 2012. Dostupné z:
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18064&lang=en
13
DRBOHLAVOVÁ, Ilona. Eutanázie z pohledu českého práva. Trestněprávní revue. 2003, č. 4, s. 110112
14
Chyba v diagnóze sama o sobě ještě nemusí charakter nedbalosti ani jednání non lege artis, avšak může
tomuto tak být v případě, je-li nesprávná diagnóza důsledkem závažného porušení postupů pro její
určování. Postup lékaře je ovšem vždy nutno hodnotit tzv. ex ante, tj. na základě informací, které měl
lékař v době rozhodování k dispozici. In PETERKOVÁ, Helena. Ukončování léčby pacienta a trestní
odpovědnost lékaře. 1. vydání. Praha: Galén, 2014, s. 15
15
VIRT, Günter. Žít až do konce. Etika, umírání, smrti a eutanazie. 1. vydání. Praha: Vyšehrad. 2000, s.
33
16
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logice mravního posuzování skutků dle úmyslu jednajícího. V uvedené definici však
postrádám zmínku o způsobilosti k právnímu jednání, kterou by měla osoba, jež žádá o
usmrcení, mít, a především skutečnost, že rozhodujícím motivem takovéhoto jednání je
soucit s trpícím. Lajkep17 do definice pojmu euthanasie doplňuje lékaře jakožto osobu,
která úmyslně ukončuje život pacienta aktivním způsobem. Pokud by totiž pacienta
zabila sestra nebo vrátný, pak by se o euthanasii nejednalo, byť by byly splněny
všechny další okolnosti.
Někteří odborníci18 se přiklánějí zejména k definici euthanasie dle Světové
lékařské asociace, podle níž se jedná o „vědomé a úmyslné provedení činu s jasným
záměrem ukončit život jiného člověka za následujících podmínek: subjektem je
kompetentní informovaná osoba s nevyléčitelnou chorobou, která dobrovolně požádala,
aby její život byl ukončen; jednající ví o stavu této osoby a o jejím přání zemřít a páchá
tento skutek s prvořadým úmyslem ukončit život této osoby; a skutek je proveden se
soucitem bez osobního zisku“. 19
V souvislosti s touto formou euthanasie bývá často zmiňováno svolení
poškozeného20 jakožto okolnost vylučující protiprávnost. Vzhledem k tomu, že nikdo
nedisponuje se svým zdravím a životem, nemůže dát souhlas s jejich narušením.
Z tohoto důvodu není u trestných činů proti životu a zdraví (s výjimkou případů svolení
k lékařským zákrokům, které jsou v době činu v souladu s právním řádem a poznatky
lékařské vědy) tento institut sám o sobě okolností vylučující protiprávnost, neboť na
zachování života a zdraví má společnost vyšší zájem. Tento názor ostatně odpovídá čl. 1
Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod (dále jen
„Listina“), podle něhož jsou základní práva a svobody nezadatelné, nezcizitelné,
nepromlčitelné a nezrušitelné. Svolení poškozeného jako okolnost vylučující
protiprávnost přichází do úvahy pouze u těch trestných činů, kde zájem společnosti je
podmíněn zájmem poškozeného na ochraně a tento zájem je ve výhradní dispoziční
moci poškozeného a porušení zájmu se nedotkne zájmů společnosti.21
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LAJKEP, Tomáš. Eutanazie - téma stále aktuální. Praktický lékař. 2002, č. 9, s. 558
MUNZAROVÁ, Marta. Co mluví i dnes proti euthanasii? Zdravotnické právo v praxi. 2006, č. 1, s. 4
19
Medical Ethics Manual. World Medical Association: [online] 2015. Dostupné z:
http://www.wma.net/en/30publications/30ethicsmanual/pdf/ethics_manual_en.pdf
20
§ 30 odst. 1 TZ: „Trestný čin nespáchá, kdo jedná na základě svolení osoby, jejíž zájmy, o nichž tato
osoba může bez omezení oprávněně rozhodovat, jsou činem dotčeny.”
21
ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. 7. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 228
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V České republice je výše popsané jednání protiprávní a trestné, de lege ferenda
by vyžadovalo speciální zákonnou úpravu v podobě uzákonění nové skutkové podstaty
trestného činu usmrcení na žádost či právní úpravu, která by výslovně zakotvovala
zvláštní důvod vyloučení protiprávnosti v těchto situacích.
1.1.2 Pasivní euthanasie

Za pasivní euthanasii se označuje jednání, které má za následek uspíšení smrti
druhého člověka. Avšak jednání, na základě kterého k takovéto smrti dojde, nelze
považovat, jak se pokusím dále vysvětlit, za euthanasii.
Lajkep22 se k termínu pasivní euthanasie vyjadřuje negativně a tvrdí, že patří
„na smetiště dějin.“, neboť velká podpora euthanasie ze strany veřejnosti může být
zapříčiněna tím, že se dosud i mezi lékaři zahrnuje pod pojem euthanasie i vysazení
nebo nenasazení zbytečné léčby, což bývá označováno právě jako pasivní euthanasie.
Euthanasie není totéž jako upuštění od zbytečné léčby a je nutné postupovat proti
tomuto směšování, neboť upuštění od zbytečné léčby není totéž jako aktivní záhuba
pacienta. Ponechat pacienta zemřít je zcela něco jiného, než usmrtit. Upuštění od léčby,
která jen zbytečně prodlužuje utrpení pacienta, není ani podle definice, ani podle
morální příbuznosti, euthanasií. Nastane-li smrt jakožto výsledek tohoto procesu,
rozhodně nemůže představovat euthanasii. Tento termín byl ostatně vypuštěn
z profesionální diskuse, neboť je zavádějící.23
Někteří tvrdí, že nepodám-li nemocnému, byť již ve stavu umírání, léky, které
by pravděpodobně vedly k prodloužení jeho života, pak zemře. Podám-li mu smrtící
látku a zabiji ho, tak zemře rovněž. Smrt je tedy výsledek ať takového nebo onakého
postupu, takže to „vyjde nastejno“. Vůči tomuto tvrzení však lze argumentovat tím, že
na úrovni příčinnosti při „nechání zemřít“ pacient umírá v důsledku choroby a nikoliv
v důsledku zásahu lékaře. V případě euthanasie je zabit a umírá díky rozhodnutí jiné
osoby, i když je toto rozhodnutí ovlivněno jeho vlastním přáním. Při „nechání zemřít“
zemře jen člověk umírající, při zabíjení každý, ať zdravý nebo nemocný. 24
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Jak upozorňuje Pollard25, u pacientů smrtelně nemocných se započne s léčbou, u
které se doufá, že povede k lepšímu. Když však později začne být zřejmé, že léčba
prospívá jen málo za cenu neúnosných pacientových potíží, přestane se s ní, a to
právem, neboť takováto léčba se považuje za zbytečnou, není dostatečně ku prospěchu
pacienta, je obtížná a prodlužuje život za příliš vysokou cenu. Spěje-li pacient ke konci
svého života, brzy zemře, ať se děje cokoli. Je-li úmyslem lékaře zastavit léčbu, která
zbytečně prodlužuje proces umírání, je to naprosto v pořádku, neboť lékaři nemají
žádnou povinnost ani právo vnucovat něco, co se stalo zbytečným utrpením. Rovněž
uvádí, že toto počínání lékařů se chybně označuje jako pasivní euthanasie, avšak taková
počínání nejsou formou euthanasie, protože tu neexistoval žádný úmysl usmrtit, nebylo
učiněno nic, co by usmrtilo, a to, co se udělalo, nezpůsobilo smrt.
Je nutno si uvědomit, že rezignovat na další léčení smí lékař nikoli proto, že
dává před použitím technických prostředků přednost přirozenému postupu, ale proto, že
tyto prostředky nemohou organismus uzdravit, a tudíž pro něj už nemají cenu. Lékař
tedy přiznává, že možnosti lékařské vědy jsou už u konce. Dle Císařové lze do této
formy zařadit i vypnutí život udržujících přístrojů, přestože toto jednání vyžaduje
aktivní úkon, nicméně do organismu pacienta není zvnějšku nijak zasahováno.26
Pojmový rozdíl mezi zabitím a necháním zemřít zde sehrává důležitou roli. Vypnutí
ventilátoru nespočívá v „přímém“ zabití, jako kdybychom například podali pacientovi
dávku některých smrtících léků. V případě pasivní euthanasie se jedná o opomenutí,
která přímo smrt nezpůsobí, chybí zde příčinná souvislost, a proto nemůže být
opravdovou euthanasií. Je nepřípustné říct, že pouze opomenutí je příčinou smrti,
naopak smrtelná nemoc sama o sobě je příčina, která způsobí smrt, nikoli zadržení či
odnětí léčby.27
Pod tento termín spadají rovněž případy, kdy na přání nevyléčitelně nemocného
již nejsou prováděny další kurativní zásahy. Pacient má právo tyto zásahy odmítnout,
ovšem s vědomím, že na sebe přebírá všechnu odpovědnost za důsledky z tohoto kroku
plynoucí. V posledních letech je více kladen důraz na autonomii jednotlivce a každý
může nezávisle rozhodnout o tom, zda je v jeho nejlepším osobním zájmu se léčit dle
25
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doporučení lékaře či péči zcela odmítnout. Platné české právo vychází z tzv.
informovaného souhlasu pacienta, který je nezbytný k jakémukoli zákroku na jeho těle,
a z institutu předem vysloveného přání, pomocí kterého může pacient projevit své přání,
jak by mělo být postupováno v určité situaci, ve které už nebude schopen vyjádřit svou
vůli. K tomu ale blíže v příslušné kapitole.
1.2.3

Nepřímá euthanasie

Toto jednání spočívá v uspíšení smrti pacienta, které je definováno jako
negativní vedlejší účinek léčby indikované lékařem ve formě zvyšování dávek
prostředků tišících bolest, pročež stupňování těchto dávek může uspíšit smrt pacienta.
Léčba je v souvislosti s tímto pojmem prováděna de lege artis, tedy v souladu se
současnými dostupnými poznatky lékařské vědy, a popírá se, že by jednání lékaře
způsobilo nějaký škodlivý následek na právem chráněných hodnotách. Cílem nepřímé
euthanasie je zmírnit utrpení, kdežto pokud by byl cíl usmrtit, byť ze soucitu, jednalo by
se o vraždu.28
Podle Šámala nejde o přiléhavé označení, neboť zkrácení života je v těchto
případech pouze nezamýšleným vedlejším účinkem mírnění bolesti. Za nedovolený by
se však považoval zákrok lékaře, který by vedle zmírnění bolesti vedl záměrně ke
zkrácení života.29
Například chceme-li ulehčit trpícímu pacientovi v terminálním stavu nádorového
onemocnění, jsme nuceni podávat ve zvyšujících se dávkách léky, o nichž víme, že mají
nežádoucí účinky. Tímto podáváním docilujeme pozitivní efekt (tlumení bolesti),
současně však může dojít i k projevům nežádoucím (negativní efekt), které však nebyly
v záměru jednajícího a vyplynuly jako sekundární, nezamýšlený a úmyslně nechtěný
důsledek tohoto jednání. Pro tolerování těchto aktivit, mající negativní efekt, jsou
formulovány podmínky, za nichž je možno tento princip aplikovat. Tento princip
prohlašuje za „dovolené“ úmyslné podání léků umírajícímu nemocnému, které odstraní
bolest a jiné symptomy, i když toto podání mohlo mít za následek neúmyslné a nechtěné
zkrácení života a takovýto postup je v souladu s vytyčenými podmínkami. Podle tohoto
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CÍSAŘOVÁ, Dagmar; SOVOVÁ, Olga. Trestní právo a zdravotnictví. 2. upravené a rozšířené vydání.
Praha: Orac, 2004, s. 109
29
ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. 7. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, r. 2014, s. 552

10

principu lze velmi snadno odlišit dobrou paliativní péči, která úmyslně zabíjí bolest, a
euthanasii, která úmyslně zabíjí nemocného.30

1.2

Asistovaná sebevražda
Asistovaná sebevražda bývá s euthanasií často spojována a dokonce bývá

označovaná za její další formu, avšak takovéto nazírání na tento pojem je nesprávné.
Asistovaná sebevražda nebo-li PAS = pshysician assisted suicide, je akt, kdy ukončení
života nevykonává lékař, ale pacient, který si přeje zemřít, sám, přičemž žádá lékaře o
prostředek či radu, jak realizovat odchod ze života. Například zákon v Oregonu a zákon
ve státě Washington dovolují dospělým občanům v terminální fázi dále neléčitelného
onemocnění, vedoucího ke smrti do 6 měsíců, vyžádat si u lékaře předpis na letální
dávku léku s cílem letálního účinku.31 Ačkoliv je v obou státech euthanasie zákonem
zakázána, lékařem asistovaná smrt je povolena. Podobné možnosti jsou v Nizozemí, v
Lucembursku a ve Švýcarsku. V České republice by se uvedené jednání dalo chápat
jako spáchání trestného činu účasti na sebevraždě podle § 144 zákona č. 40/2009, trestní
zákoník (dále jen „TZ“), a to i ve stadiu pokusu, sebevražda sama o sobě trestná není.
Je známo, že u asistované sebevraždy někteří nepovažují účast lékaře za pasivní
jednání, ale za jednání aktivní. Podobně se můžeme dívat také na euthanasii, protože
z jistého pohledu je rozdíl pouze v tom, jak interpretujeme roli lékaře. Žadatelem je
pacient, přičemž jeho motivem je ukončit svůj život. Lékař souhlasí s navrhovaným
jednáním. Je jen technickou otázkou, jak k ukončení života pacienta dojde, zda si
smrtící látku podá sám nebo zda mu smrtící látku podá lékař, což je právě podstatou
stanoviska, které umožňuje v některých zemích beztrestnost asistované sebevraždy.
Bezpochyby jádro problému u asistované sebevraždy tkví v tom, že jedna osoba
se rozhoduje a druhá má vykonat. Jedná se o oddělené rozhodnutí od činu. Svobodný
člověk ale nejen rozhoduje, ale také nese za svá rozhodnutí odpovědnost, avšak
v případě asistované sebevraždy tomu tak není.
Proč pokus o sebevraždu není trestným činem, ale asistovat sebevraždě trestným
činem zůstává? Rozdíl jen ten, že za pokus o sebevraždu je záměrem zákona poskytnout
30
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milost, nikoli k ní dát souhlas, a to v kontextu, kdy tresty jsou nejen nevhodné, ale
neprokazují odstrašující význam. Ti, co spáchají sebevraždu anebo se jí pokusili
spáchat, jsou zpravidla v té době vážně psychicky narušení, někteří byli psychicky
nemocní již dříve, často trpí vážnou depresí a jsou vystaveni mnoha vnějším vlivům.
Nic takového pravděpodobně neplatí u člověka, který při sebevraždě asistuje, naopak u
takovéto osoby se předpokládá, že je odborně a racionálně schopen zdravě eticky a
podle práva usuzovat, a pokud se neprokáže, že tomu tak není, musí za to být
odpovědný.32 Někteří jsou toho názoru, že legalizace asistované sebevraždy je v rozporu
se zásadami, které jsou základní trestněprávní a občanskoprávní ochranou lidského
života vůbec. Výsledkem sebevraždy i asistované sebevraždy je předčasná smrt, proto
mezi nimi není žádný vnitřní rozdíl. Zatímco by se dalo na asistovanou sebevraždu
pohlížet jako na sebevraždu dobrou, neboť má oficiální souhlas státu v zemích, kde je
legalizována, samotná sebevražda bez pomoci je špatná, přestože je tolerována. 33
Určité těžkosti s vymezením hranice mezi euthanasií a pomocí k sebevraždě
mohou nastat tam, kde došlo k poskytnutí této pomoci na žádost a pod vlivem soucitu
k sebevrahovi. Jestliže kupříkladu nevyléčitelně nemocná a trpící osoba žádá lékaře o
ukončení života a tento lékař se soucitu chce toto přání splnit, může buď nemocnému
poskytnout utišující tablety v takovém množství, že způsobní smrt, nebo aplikovat ten
samý lék v injekční formě a přivodit tak v souladu s přáním pacienta jeho smrt. V obou
případech je cíl jednání lékaře stejný – ukončení života pacienta na jeho vlastní žádost,
avšak zvolený způsob, jak tohoto cíle dosáhnout, zakládá právní kvalifikaci trestného
činu účasti na sebevraždě anebo vraždy.34
Psychiatři Hendin a Klerman uvádějí - jestliže zvítězí zastánci asistované
sebevraždy, bude to odraz toho, že se jako kultura odvracíme od úsilí zlepšit naši péči o
mentálně nemocné, tělesně postižené a o starší osoby. Místo toho abychom opravňovali
zneužívání a využívání strachu chorých a deprimovaných pacientů, přijímali bychom
názor těch, kteří jsou v depresi a mají sebevražedné sklony, že smrt je nejlepším
řešením problémů – nemoci, stáří i deprese.35
32

POLLARD, Brian. Eutanazie – ano či ne? Praha: Dita, 1996, s. 107-108
BAGARIC Mirko; MENDELSON Danuta. Asissted suicide through the prism of the right to life.
International Journal of Law and Psychiatry. 2013, vol. 36, issue 5-6, s. 418
34
MITLÖHNER, Miroslav. Sebevražda a euthanasia – některé zdravotní, sociální a právní problémy.
Zdravotnictví a právo. 2004, č. 12, s. 18
35
POLLARD, Brian. Eutanazie – ano či ne?, Praha: Dite, 1996, s. 140
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Klinická studie provedená v Oregonu u 988 nemocných s předpokládanou velmi
krátkou dobou přežití prokázala, že z této populace 90 % pacientů, kteří původně
vyslovili požadavek asistované sebevraždy na konci života, svůj požadavek stáhlo po 6
týdnech zpět, a první požadavek na asistovanou sebevraždu poté, co The Oregon Death
with dignity vstoupil v platnost, splnil až třetí lékař.36
1.2.1 Dr. Jack Kevorkian

Doktor Jack Kevorkian by se mohl vydávat za moderního Prométhea, jenž
ukradl oheň přímo Diovi. Podobně i Dr. Kevorkian ukradl Bohům smrt. Podle něj
nejzákladnější princip světské morálky spočívá ve svobodném rozhodování, přičemž
jednotlivec má absolutní vládu nad svým tělem a má právo rozhodnout o tom, co se má
či nemá stát s ním a jeho částmi. Upozornil však i na to, že tato autonomie se vztahuje i
na lékaře, kteří by měli mít právo odmítnout smrtící injekce.
Jedním z mnoha případů, kterým pomohl Dr. Kevorkian (přezdívaný jako Dr.
Smrt), zemřít, byl případ Janet Adkinsové, jež byla postižena Alzheimerovou nemocí.
Ukončila svůj život dne 4.6.1990 ve věku čtyřiapadesáti let za asistence Dr.
Kevorkiana.
Vraťme se však ještě na začátek: Když se Janet dozvěděla svou diagnózu,
rozhodla se bez váhání uspíšit svou smrt, dokud k tomu měla ještě dostatek sil.
Připravila si listiny, potvrzující její záměr, které podepsala, a také hodinový rozhovor,
zachycený na videozáznam. Dr. Kevorkian jí napomohl k smrti pomocí přístroje
zvaného Mercitron, který pracoval jako injekční stříkačka. Přivedl pacientce do žil
pentothal, rychle účinkující barbiturát, jehož jediná dávka způsobuje téměř okamžité
bezvědomí. Pacient brzy upadne do hlubokého spánku, do žil pronikne dávka chloridu
draslíku, ochromí srdeční sval a zcela vyřadí z činnosti dýchací soustavu. Knoflík,
kterým se tento jed spouštěl, Janet zmáčkla sama a zemřela pět minut poté, co uvedla do
chodu Mercitron.
Po více než šesti měsících byl Dr. Kevorkian obžalován ze zločinu vraždy
prvního stupně, za kterou byl v Michiganu stanoven trest doživotního vězení, přičemž
možnost propuštění byla vyloučena. Prokurátor vysvětlovat, že Janet sice knoflík, který
uvolnil tok smrtonosné tekutiny, stiskla sama, avšak Dr. Kevorkiana obvinil z toho, že
36

HONZÁK, Radkin. Eutanazie ano, eutanazie ne. In PTÁČEK, Radek; BARTŮNĚK, Petr. Eutanazie –
pro a proti. Praha: Grada Publishing, 2012, s. 70-71
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jed obstaral, vpíchl jí jehlu a umožnil tak vstup jedu do žil, a instruoval ji, jak
s Mercitronem zacházet, a to vše s jediným úmyslem – aby ji zabil. Když byli
vyslechnuti všichni svědci, soudce Gerald McNally zprostil Dr. Kevorkiana obžaloby.
Prokurátor se proti tomuto rozhodnutí samozřejmě odvolal. Ve státě Michigan
neexistoval žádný zákon, který by zakazoval pomoc při sebevraždě. Nicméně
prokurátor upozornil, že se jedná o nebezpečné tiché poselství, postoj, který převládal
v nacistickém Německu. Ve zvláštním civilním soudním řízení vydala soudkyně
Oaklandského obvodního soudu Alice Gilbertová soudní příkaz platný pro stát
Michigan, který Dr. Kevorkianovi zakazoval pomáhat při sebevraždě. Stálo v něm:
„Způsobuje smrt nepřirozenými prostředky a nic není trvalejší než smrt“.37

Shrnutí aneb ať nedochází stále k matení
Jak jsem uvedla, interpretace pojmu euthanasie se mnohdy liší, neboť v sobě
nesprávně zahrnuje mnoho odlišných způsobů jednání. Pokud se má tedy vůbec pojem
euthanasie používat, je vždy třeba zároveň vysvětlit, co se pod tímto pojmem přesně
rozumí, a odlišit od euthanasie jednání, které pod tento pojem nespadají, byť jsou
v současné době takto stále označovány.
Domnívám, že hlavní diskusí společnosti je především výše popsaná asistovaná
sebevražda, tedy situace, kdy lékař zprostředkuje nemocnému smrtící prostředek, který
si však aplikuje nemocný sám na straně jedné, a legalizace dobrovolné euthanasie, tedy
usmrcení lékařem na žádost pacienta na straně druhé. Z těchto důvodů bychom, ať už v
odborné či laické diskusi, měli o pojmu euthanasie mluvit pouze v kontextu výše
popsané aktivní euthanasie a okrajově zmínit asistovanou sebevraždu, ale nikoli jako
formu euthanasie, ale pojem, který je euthanasii velmi podobný.
Pro potřeby právní analýzy se však nelze obejít bez zmínění jednotlivých forem
euthanasie, neboť jsou takto popisovány v mnoha odborných publikacích. Jakkoliv je
však dělení euthanasie (v nejširším slova smyslu) stále ještě považováno za funkční a
účelné, neboť v závislosti na určené formě euthanasie lze jednání i jednoznačně právně
kvalifikovat a určit jeho protiprávnost, tato tradiční nauka čelí tím dál silnější a

37

BROVINSOVÁ, Joan M.; OEHMKE, Thomas H. Vražda, nebo milosrdenství? Dr. Smrt. Brána, 1996,
s. 26-44
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přesvědčivější kritice. Jádrem argumentace, odmítající dělení euthanasie na formy dle
jejích objektivních či subjektivních znaků, je nezpochybnitelná spornost právě těchto
znaků samotných, například – je jednáním i ukončení přístrojové podpory? Skutečně lze
v klinické praxi spolehlivě prokázat lékaři nepřímý úmysl a vyvrátit tak jeho úmysl
přímý? Bez jednoznačného terminologického ukotvení a systematiky je jakékoliv
pojednání o této problematice obtížné.38 Dle mého názoru po vysvětlení, jaká jednání
spadají do té či oné formy, by mělo jednoznačně vyplývat, která z nich lze podřadit pod
euthanasii, resp. euthanasii aktivní, a jaká jednání jsou nesprávně označovaná za
euthanasii, přestože jí vůbec nejsou (pasivní euthanasie, nepřímá euthanasie).
Je tedy nutné nesměšovat různé pojmy, které je zapotřebí od vlastní euthanasie
oddělit. Prvním případem je upuštění či přerušení léčebných či život udržujících
zákroků tam, kde si to nemocný nepřeje (zde se jedná o instituty informovaného
souhlasu, resp. negativního reversu a o předem vyslovená přání, tzv. living will).
Druhým případem, který je zapotřebí odlišovat od euthanasie ve vlastním slova smyslu
je již výše zmíněná nepřímá euthanasie, tedy situace, kdy jsou nemocnému podávány
léky zejména tišící bolest, jejichž vedlejším účinkem může být zkrácení života.39
Euthanasie rovněž není jednání spočívající v upuštění od zbytečné léčby. Pacient není
povinen snášet takové postupy, které nejsou obvyklé, jsou bolestivé, pouze prodlužují
jeho utrpení, nejsou snadno dosažitelné a nepřinášejí naději na trvalé zlepšení jeho
stavu. Takovým postupem je například aplikace umělé ventilace, která již žádný zásadní
posun v pacientově situaci nepřináší. V této situaci pak nelze na odpojení od ventilátoru
pohlížet jako na přímo zabití člověka a považovat ho za euthanasii nebo vraždu. Jedná
se naopak o odstranění takových terapeutických prostředků, které již další prospěch
pacientu nepřináší, pouze oddalují nevyhnutelné, totiž smrt člověka.40
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PETERKOVÁ, Helena. Ukončování léčby pacienta a trestní odpovědnost lékaře. 1. vydání. Praha:
Galén, 2014, s. 52
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1.3

Související pojmy

1.3.1 Eubiosie a paliativní péče

Eubiosie je, zjednodušeně řečeno, právo každého jedince na plný kvalitní život
do jeho posledního dne.41 Úzce je s tímto pojmem spjata paliativní péče, za jejíž
zakladatelku je považována Cecilie Saundersová, která zasvětila celý svůj život péči
pacientů, trpících pokročilou a progresivní chorobou. Právě ona vybudovala v roce 1967
Hospic svatého Kryštofa v Londýně, přičemž v posledních desetiletích doznala tato
oblast péče patřičného rozvoje.42 U nás je za zakladatelku paliativní péče považována
MUDr. Marie Svatošová, která se v roce 1995 zasloužila o postavení hospice Svaté
Anežky České v Červeném Kostelci. Dnes se rovněž rozvíjejí i společnosti a občanská
sdružení propagující a uskutečňující tento druh péče, a to nejen v prostorách ústavů
(např. Domácí hospic – Cesta domů, brněnská Gabriela).43
Obecně platí, že paliativní péče má být zahájena tehdy, když jsou negativní
důsledky kurativní terapie větší než očekávány přínos.44 Konsensuální stanovisko je
uvedeno v Doporučení Rady Evropy č. 1418/1999, o ochraně lidských práv a
důstojnosti nevyléčitelně nemocných a umírajících45, (dále jen „Charta umírajících“),
podle něhož „musí být vytvořen katalog léčebných úkonů, které musejí být poskytnuty za
všech okolností a jež nesmí být zanedbány“. Míní se tím, že žádný umírající člověk
nemůže zůstat bez náležité odborné i lidské pomoci v době, když už mu současná
medicína nemůže nic nabídnout. Tato evropská instituce vyjadřuje jasnou podporu
paliativní péči, která jediná je v souladu s důstojností osoby, a dokonce vyzývá, aby tato
péče byla uznána za zákonný nárok jedince. Základní principy paliativní péče blíže
popisuje Rada Evropy ve svém Doporučení o organizaci paliativní péče 46 přijatém
Výborem ministrů dne 12.11.2003 na svém 860. zasedání.

41

ANDRYSEK, Oskar. Medicína má dostatek prostředků k odstranění utrpení. Zdravotnické noviny.
1997, č. 49. Příloha: Lékařské listy, s. 3
42
MUNZAROVÁ, Marta. Eutanazie, nebo paliativní péče? Praha: Grada Publishing, 2005, s. 61
43
Tamtéž, s. 70
44
HAŠKOVCOVÁ, Helena. Thanatologie. Nauka o umírání a smrti. Praha: Galén, 2007, s. 41
45
Doporučení Rady Evropy č. 1418/1999, o ochraně lidských práv a důstojnosti nevyléčitelně nemocných
a umírajících. „Charta práv umírajících“ In: E-learning. Cesta domů. [online]. Dostupné z:
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Paliativní péči zahrnuje do svých vyjádření i Světová zdravotnická organizace47
(dále jen „WHO“): „Paliativní péče je takový přístup, který zlepšuje kvalitu života
nemocných a jejich rodin a který čelí problémům spojeným s život-ohrožujícími
chorobami, a to prostřednictvím prevence a zmírnění utrpení, a to jeho časným
zjištěním, dokonalým zhodnocením a léčbou bolesti a ostatních problémů fyzických,
psychosociálních a spirituálních“. WHO nově rovněž doporučuje, aby paliativní péče
byla použitelná již v raném průběhu nemoci, ve spojení s dalšími terapiemi, které jsou
určeny k prodloužení života, neboť nastala doba, kdy by se měly zvážit paliativní
možnosti i v těch nejranějších fázích rakoviny. Výsledky provedené studie totiž
ukázaly, že časné ambulantní zaměření paliativní péče u pacientů s pokročilým
karcinomem, kteří mají odhad přežití 6-24 měsíců, je spojeno se zlepšením kvality
života a menšími klinickými obtížemi, než ve standardních případech, kdy jsou pacienti
s rakovinou odkazováni na paliativní péči až v posledních 2 měsících života, nebo tuto
péči nikdy nedostanou.48
V České republice není v současné době paliativní léčba zákonem upravena
samostatně, nýbrž jako součást paliativní péče definované zákonem o zdravotních
službách, jejímž účelem je zmírnění utrpení a zachování kvality života pacienta, který
trpí nevyléčitelnou nemocí49, méně explicitně pak na jiném místě zákona jako zdravotní
péče poskytovaná fyzickým osobám za účelem udržení a prodloužení života a zmírnění
utrpení.50 V Doporučení představenstva ČLK51 je paliativní léčba naopak příliš úzce
vymezena jako léčba poskytovaná až po ukončení veškeré intenzivní léčby, jako léčba
poskytována výlučně pacientům v terminálním stadiu jejich onemocnění.
Paliativní péče spočívá na principech, které se převážně vyhýbají technickým
aparátům, pokud nejde o zřejmě nejlepší způsob, jak přinést nemocnému úlevu. Opírá
se o kritické ocenění veškeré léčby, aby se zajistilo, že takový způsob bude skutečně
žádoucí a přinese nemocnému co nejméně soužení a bolesti. Dle mého názoru již není
třeba líčit moderní dilema rozhodování o smrti jako výběr mezi nesnesitelným utrpením
47
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a usmrcením jako jedinou alternativou. Je proto nutné prosadit paliativní péči i do
stávajících systémů zdravotnických zařízení. Podrobný návod, jak to lze udělat obsahuje
právě zmiňované Doporučení o organizaci paliativní péče.
I dobrá paliativní péče ovšem někdy zmírňuje emocionální utrpení nebo úzkost
méně účinně, protože mentální utrpení vyvěrá z mnoha různých příčin vyvolaných
faktory přímo nesouvisejícími s pacientovým zdravotním stavem. Mnoho příčin utrpení
umírajících, zvláště v pokročilém věku, nacházíme v jejich sociálním prostředí, v jejich
osobních vztazích a psychice. Z hlediska mnohovrstevnosti lidských přání, nemůže asi
nikdy být s plnou jistotou vyloučeno, zda žádost o euthanasii není skrytým voláním o
pomoc a taktéž, zda takové přání nebylo vysloveno ve fázi přechodné deprese.
Je třeba mít na paměti, že funkcí paliativní péče je péče o pacienty se špatnou
prognózou a rovněž o jejich rodiny, přičemž středem zájmu je kvalita jejich života.
Výzvou naší civilizace je změnit péči o trpícího a umírajícího a ne legalizovat skutek,
který by velmi snadno mohl nahradit paliativní péči. Uvažování o smrti v bolestech
anebo o euthanasii, se mohlo zdát pravdivým leda v době před rozvojem paliativní
medicíny a paliativní péče.52 Z těchto důvodů znamená paliativní medicína jednoznačné
odmítnutí euthanasie a právě praktické uskutečňování paliativní medicíny je
alternativou k diskusi o euthanasii.
1.3.2 Lékař a euthanasie

Lékařům je navrhováno, aby prováděli euthanasii právě proto, že oni se budou
podílet na lékařských rozhodnutích o nevyléčitelnosti a oni nejlépe znají duševní stav
pacienta nejspíš po dost dlouhém blízkém stavu, a taktéž mají po ruce ty nepřijatelnější
prostředky. Měli by na ta to být lékaři vyškoleni? Potřebovali by na to pojištění? Pokud
by pacient přežil sebevraždu za asistence, mohly by rodiny lékaře žalovat? To je však
jen strohý nástin mnoha otazníků, které by bylo nutno vyřešit.
Vazba mezi lékařstvím a euthanasií může přispět k snadnějšímu přechodu od
dobrovolné (na podkladě žádost pacienta) k nedobrovolné (na žádost rodiny a
z rozhodnutí lékaře, který je přesvědčen, že život pacienta není hoden toho, aby byl žit)
euthanasii. Je-li totiž lékař postaven do role odborníka, který má posoudit perspektivu
života a míru utrpení druhého člověka a na tomto základě vhodnost euthanasie, může
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snadno dojít k tomu, že bude rozhodovat o vhodnosti nedobrovolné euthanasie i u těch
lidí, jejichž vlastní vůli neumíme kompetentně posoudit.53
To, že je na lékaře delegována žádost o milosrdnou smrt, může přinést obavy,
zda si každý pacient bude vždy a u každého lékaře jist, že jeho život bude chráněn, byť
je zde evidentní oddělení rozhodnutí o činu a vykonání činu. Z filozofického hlediska je
základním problémem, zda kterýkoli člověk má právo žádat u kteréhokoli člověka (nota
bene lékaře), aby vykonal tak závažný čin. Většina odborníků v oblasti etiky a práva je
toho názoru, že člověk takové právo nemá, resp. že každý lékař má právo nevyhovět
žádosti o milosrdnou smrt. To je právě důvod, proč je možné uzákonit beztrestnost
euthanasie a současně důvod, proč nelze uzákonit euthanasii.54
Dle Munzarové lékař nemá právo posuzovat život jiného člověka jako nehodný
života a je plně zodpovědný za to, co dělá, proto zabíjí-li lékař svého pacienta, pak mu
nikdy nemůže být omluvou skutečnost, že si to pacient sám přál. Je absolutní nutností,
aby lékař neuvažoval o možnosti zabití pacienta, neboť by byla napadena důvěra
pacientů v lékaře, která časem mohla vymizet úplně55.
Kde vzít úsilí o nejlepší možnou úroveň ošetřovatelské péče, pokud by tu byla
cesta, jak se jí vůbec vyhnout? Můžeme doufat, že většina lékařů by nepodlehla
takovým pokušením, ale můžeme i troufale předpovědět, že neznámý počet by jim
podlehl, jelikož by bylo snazší a levnější usmrtit, než dobře pečovat. Pollard upozorňuje
právě na skutečnost, že jednotliví lékaři a lékařské fakulty potřebují zintenzivnit úsilí o
paliativní péči, neboť čím déle se bude náprava odkládat, tím bude obtížnější a hlasitější
volání po euthanasii.56
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2

Právní úprava euthanasie s důrazem na právo na život
Problematika euthanasie a dalších souvisejících pojmů, a zejména s tím

souvisejícím právem na život, je upravena řadou dokumentů různého stupně závaznosti
– od závazných právních norem až po doporučení a etické kodexy, které mají ale spíše
doporučující charakter.
Právo na život jakožto jedno ze základních lidských práv je upraveno s určitými
formalizačními rozdíly v řadě mezinárodních dokumentů. V diskusi o euthanasii se
často tyto dokumenty zmiňují s tím, že státy mají v prvé řadě právo na život chránit, což
se s otázkou euthanasie dostává do přímého rozporu, neboť je zcela samozřejmou
povinností státu ochraňovat nezcizitelná práva každého, která mohou být zachována
pouze tehdy, je-li člověk živý.
Nedodržování tohoto práva by způsobilo, že ostatní lidská práva by zcela
postrádala smysl. Není možné vykonávat ostatní práva, pokud nebudeme disponovat
tím nejzákladnějším a nejdůležitějším ze všech, tedy právem na život. Avšak totéž
neplatí naopak – popření jiného práva, stále ponechává otevřenou možnost pro ostatní
lidská práva.57 Právo na život s sebou za prvé nese jakousi negativní daň společnosti a
státu, aby se zdržely bezohledného zabíjení, a za druhé, aby nezasahovaly do svobody
jednotlivců, pokud jde o dispozici s jejich životy. Vykonáváme-li své právo, můžeme
jeho výkon umožnit ostatním. Vlastník nemovitosti může libovolně užívat a nakládat se
svým majetkem, boxer nemůže jít do ringu, aniž by se vzdal své fyzické bezpečnosti.
Totéž platí pro právo na život, na které můžeme nahlížet ze tří různých aspektů – zda
právo odmítnout lékařské ošetření zahrnuje právo zvolit si ukončení života; zda právo
na život znamená právo spáchat sebevraždu; a v neposlední řadě, zda právo na
sebevraždu s sebou nese i pomoc k ní?58
V mnohých případech dochází k tomu, že při rozhodování o další léčbě pacienta
se jeho ústavně zaručená základní práva dostanou do kolize – typicky tehdy, kdy by sice
bylo možné prodloužit života pacienta, ovšem pacient sám něco takového odmítá, neboť
se domnívá, že by to bylo toliko prodlužování jeho utrpení. V takových případech nelze
automaticky absolutizovat právo na život jako nejzákladnější ze základních lidských
57
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práv a je namístě rozhodnout na základě relativní závažnosti dotčených práv.59
Peterková upozorňuje na princip spočívající ve střetávání práv o stejné formální síle,
která vedou k odlišným názorům. V takovém případě platí jen jedno z nich, a to
konkrétně to právo, které lze vyvodit z významnějšího právního principu, neboť
v oblasti poskytování zdravotní péče nelze tento princip opomíjet a zlehčovat zásah do
práva na důstojnost, do práva na sebeurčení a rozhodování o své tělesné integritě
s poukazem na to, že tento zásah je naprosto marginální vzhledem k záchraně života,
k níž i přes zásah do jiných ústavně zaručených práv došlo.60

2.1

Mezinárodní právo
Právo na život zaručuje řada významných mezinárodních dokumentů, zejména

Všeobecná deklarace lidských práv (čl. 3), Evropská úmluva o ochraně lidských práv a
základních svobod (čl. 2) a Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (čl.
6).
Všeobecná deklarace lidských práv jakožto nejznámější katalog lidských práv
směřující k zabezpečení všeobecného a účinného uznávání a dodržování práv v ní
vyhlášených, byla schválena Valným Shromážděním Organizace spojených národů
v roce 1948. Ve svém čl. 3 stanoví „Každý má právo na život, svobodu a osobní
bezpečnost.“ Podle některých teoretiků nabylo toto prohlášení závaznosti jako právní
obyčej.
Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (dále jen „MOPP“) přijatý
Organizací spojených národů v roce 1966 svým obsahem v podstatě navazuje na
Všeobecnou deklaraci lidských práv. V čl. 6 odst. 1 upravuje právo na život: „Každá
lidská bytost má právo na život. Toto právo je chráněno zákonem. Nikdo nebude
svévolně zbaven života“, a v dalších odstavcích téhož článku ho blíže specifikuje.
Výbor pro lidská práva pro MOPP konstatoval, že právo na život je nejvyšším právem,
přičemž signatářské státy by měly přijmout opatření, která nejsou s to pouze zabránit
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zbavení života, ale která rovněž stanoví trestné činy, aby se zabránilo svévolnému
zabíjení.61
Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen
„Úmluva“)

sjednaná

v rámci

Rady Evropy

jakožto

nejdůležitější

dokument

mezinárodněprávní ochrany lidských práv podepsaná v Římě roku 1950 v čl. 2 odst. 1
zakotvuje základní pravidlo, že „Právo každého na život je chráněno zákonem. Nikdo
nesmí být úmyslně zbaven života, kromě výkonu soudem uloženého trestu následujícího
po uznání viny za spáchání trestného činu, pro který zákon ukládá tento trest 62.” V
dalším odstavci však rozvádí situace, které se nebudou považovat za zbavení života v
rozporu s odst. 1, jestliže budou vyplývat z použití síly, která není více než nezbytná, a
to při obraně každé osoby proti nezákonnému násilí; provádění zákonného zatčení nebo
zabránění útěku osoby zákonně zadržené a zákonně uskutečněné akci za účelem
potlačení nepokojů nebo vzpoury.
Právě otázka, do jaké míry stát umožní člověku, aby dobrovolně ukončil svůj
život, ať už sám, nebo za pomoci jiného, je otázkou, zda má, resp. může za určitých
okolností v daném státě převážit hodnota osobní svobody (právo jednotlivce na
sebeurčení) nad veřejným zájmem (ochrana života a zdraví občanů). Je-li tato otázka
zodpovězena po uvážlivém přezkoumání všech konkrétních okolností případu a tyto
okolnosti v daném státě zdůvodňují beztrestnost euthanasie či asistované sebevraždy,
pak se ani dekriminalizací euthanasie nemusí státu dopustit porušení článku 2
Úmluvy.63
2.1.1 Úmluva o lidských právech a biomedicíně

Úmluva o lidských právech a biomedicíně64 (dále jen “Úmluva o biomedicíně”)
byla jménem České republiky podepsána dne 24.6.1998 ve Štrasburku a vstoupila v
platnost dne 1.10.2001. Úmluva byla schválena jako mezinárodní smlouva o lidských
právech a základních svobod ve smyslu čl. 10 Ústavy České republiky a má tedy jako
61
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mezinárodní smlouva aplikační přednost před zákonem. Cílem Úmluvy je zakotvení
určitého minimálního standardu, který bude zaručen ve všech členských státech.
Čl. 6 Úmluvy zakotvuje obecné pravidlo tzv. informovaného souhlasu “Jakýkoli
zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčena
osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. Tato osoba musí být předem řádně
informována o účelu a povaze zákroku, jakož i o jeho důsledcích a rizicích, přičemž svůj
souhlas může kdykoli svobodně odvolat.” Toto ustanovení se stalo základem pro českou
právní úpravu informovaného souhlasu zakotveného v § 28 a násl. zákona č. 372/2011
Sb., zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.
Dalším, neméně důležitý institutem, který Úmluva o biomedicíně ve svém čl. 9
deklaruje, jsou předem vyslovená přání: “Bude bran zřetel na dříve vyslovená přání
pacienta ohledně zákroku, pokud pacient v době zákroku není ve stavu, kdy může
vyjádřit své přání”. Tato dikce Úmluvy v zásadě umožňuje pacientovi předem se zříci
práva na záchranu života, pokud se dostane do stavu, ve kterém se nebude moci
vyjádřit.
Oba zmiňované články Úmluvy o biomedicíně kladou důraz na pacientovu vůli a
dostávají se velmi blízko k nesprávně označované pasivní euthanasii, proto budou
informovaný souhlas i předem vyslovená přání blíže rozebrány v kapitole 3.
2.1.2 Světová zdravotnická organizace

Světová zdravotnická organizace (World Medical Association, dále jen
„WMA“) se k otázce euthanasie vyjádřila na svém 39. shromáždění v roce 1997 v
Madridu, přičemž zaujala postoj, že euthanasie jako jednání, které spočívá v úmyslném
ukončení života pacienta, na jeho vlastní žádost nebo na žádost jeho blízkých
příbuzných, je neetická. To však nebrání tomu, aby lékař respektoval přání pacienta a
dovolil, aby se v konečné fázi nemoci ponechal volný průběh přirozenému procesu
smrti. Tento postoj byl WMA opětovně potvrzen na zasedáních WMA, a to v květnu
2005 ve Francii a v dubnu roku 2015 v Norsku.65
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Stejně jako výše uvedenou problematiku euthanasie řešila WMA otázku
asistované sebevraždy66, která je dle jejího prohlášení neetická a musí být lékařskou
profesí odsouzena. Lékař jedná neeticky tehdy, je-li jeho asistence úmyslná a
promyšlená s cílem umožnit jedinci ukončit svůj vlastní život. Nicméně připouští, že
právo odmítnout léčbu je základním právem nemocného a lékař nejedná neeticky, když
respektování tohoto přání má za následek smrt pacienta.
Dle Munzarové je postoj WMA k euthanasii naprosto jednoznačný:67 „Světová
lékařská asociace znovu potvrdila své pevné přesvědčení, že euthanasie je v konfliktu se
základními etickými principy lékařské praxe, a Světové lékařská asociace silně
povzbuzuje všechny Národní lékařské asociace a lékaře, aby odmítli účast při
euthanasii a to i tehdy, pokud by ji národní zákon povolil anebo za určitých podmínek
dekriminalizoval.“
2.5.3 Rada Evropy

Parlamentní shromáždění Rady Evropy se vyjádřilo k diskusi o asistované
sebevraždě rezolucí č. 1859, podle níž euthanasie, ve smyslu úmyslného zabití jednáním
nebo zanedbáním závislé lidské bytosti kvůli jejímu domnělému užitku, musí být vždy
zakázána. Vyjadřuje základní zásadu pro život a proti euthanasii. Jedná se tak o první
jasné odmítnutí euthanasie evropskou politickou institucí.
Dále se tato rezoluce zamýšlí nad právem umírajícího, aby byla splněna jeho
vůle. Součástí těchto úvah je posílení práv zmocněnce ustanoveného umírajícím, aby o
jeho dalším osudu rozhodl ve chvíli, když již sám umírající toho není schopen.
Rada Evropy rovněž přijala v roce 1999 Doporučení č. 1418/1999 o ochraně
lidských práv a důstojnosti smrtelně nemocných a umírajících, tzv. Chartu práv
umírajících. Uvedený dokument vyjadřuje zcela jasnou podporu paliativní péči, která
jediná je v souladu s důstojnosti osoby, a dokonce vyzývá, aby tato péče byla uznána za
zákonný nárok jedince. Vyjadřuje se rovněž k předem vyslovenému přání, které však
nemůže obsahovat i žádost o zabití.
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2.2

Ústavní právo
Základy ochrany lidského života jsou zakotveny především v Ústavě České

republiky68 (dále jen „Ústava“) a v Listině. Ústava ani ústavní zákony se nikde o
euthanasii

nezmiňují,

proto

je

nezbytné

výkladem

jednotlivých

ustanovení

ústavněprávních norem najít souvislosti s tímto pojmem.
Euthanasie je zásahem do práva na život, které je zakotveno v čl. 6 odst. 1
Listiny, jenž uvádí „Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před
narozením.“ Někteří autoři69 považují právo na život za velmi relativní, neboť je dáno
mimo vůli jedince, život byl dán člověku objektivně, a proto nemůže ovlivnit jeho
počátek. Z tohoto důvodu interpretují právo na život jako „právo žít“, z něhož lze ad
absurdum i a contrario dovodit problém jakéhosi neexistujícího práva na smrt, resp.
povinnosti žít. Jiní autoři70 se naopak kloní k názoru, že právo na život je základním
univerzálním právem každého člověka. Každý má právo o svém životě rozhodovat,
avšak toto právo je nezadatelné a nezcizitelné a nemůže být přeneseno na někoho
jiného, aby o něm rozhodoval nebo se podílel na jeho odnětí. S tímto výkladem souvisí
nedovolenost euthanasie a trestnost účasti na sebevraždě. Odst. 2 stanoví, že „nikdo
nesmí být zbaven života“. Jedná se o jednoznačný zákaz a nelze ho vyložit jinak ani
v případě pacientova souhlasu, a proto zbavení života z milosrdenství by bylo
porušením toho článku. Za důležitý pro účely této práce považuji čl. 6 odst. 4 Listiny,
jenž stanoví „Porušením práv podle tohoto článku není, jestliže byl někdo zbaven života
v souvislosti s jednáním, které podle zákona není trestné“. Dikce použitá v čl. 6 odst. 4
Listiny nevymezuje, co vše není trestné a široce odkazuje na zákonnou úpravu. Ačkoli
je zde prostor pro zákonodárce, aby stanovil případy, které nejsou porušením práv
chráněným tímto článkem, neznamená to možnost libovůle zákonodárce, neboť je
limitován čl. 4 odst. 4 Listiny, který stanoví, že při používání ustanovení o mezích
základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu, přičemž taková
omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro jaké byla stanovena.71
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Čl. 7 odst. 1 Listiny zní: „Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena.
Omezena může být jen v případech stanovených zákonem.“ Tento zákaz směřuje jak do
sféry veřejnoprávní, tak soukromoprávní. Veřejnoprávní sféra znamená, že stát nemůže
zasáhnout do sféry nedotknutelnosti osoby jinak než zákonem, resp. na základě zákona
a jen v míře společensky nezbytné (např. zákon by nesměl dovolit, aby někdo byl bez
svého přivolení předmětem lékařského pokusu a v některých případech by to nesměl
dovolit ani s jeho přivolením). Ve sféře soukromoprávní nedotknutelnost osoby
znamená, že každý má absolutní subjektivní právo na zachování své osoby, jehož
porušení dává podle příslušného zákona vznik sankci.72
Čl. 10 odst. 1 Listiny zaručuje „každému právo, aby byla zachována jeho lidská
důstojnost, osobní čest a dobrá pověst a chráněno jeho jméno.“ Ve vztahu k čl. 7 odst. 1
Listiny je ustanovením speciálním (lex specialis), tudíž má před ním přednost.73
2.2.1 Právo zemřít?

Je otázkou, zda v sobě právo na život, inkorporované do Úmluvy i Listiny,
zahrnuje i právo na smrt, a zejména pak právo na smrt z rukou jiné osoby? Je takové
spojení vůbec koherentní? Podle mého názoru hlas takového práva zaznívá především
v západních liberálních společnostech, což je ale pochopitelné, neboť práva jedince jsou
zde upřednostňována a právě zde je velice rozvinutá oblast medicíny.
Původně právo na smrt znamenalo zaručení možnosti odmítnout život udržující
léčbu, která je zbytečná anebo nadměrně zatěžující, dnes však zahrnuje na jedné straně
zcela legální možnost odmítnout výše uvedenou léčbu s rizikem urychlení smrti, na
straně druhé pak odmítnutí nebo vysazení léčby s cílem zemřít. Je však obrovský
mravní rozdíl mezi podřízením se smrti, když nadešel její čas a když jsme již vůči ní
bezmocní na straně jedné, a úmyslným zabitím – ať již v době umírání nebo v době
jiné.74 A pro koho by takové právo mělo platit? Jen pro ty, kteří jsou skutečně
v terminálním stavu a již nezvratně umírají nebo i pro ty, kteří jsou nevyléčitelně
nemocní nebo těžce postižení, avšak dosud neumírají? A v případě osob, které nejsou
schopné toto právo vyžadovat, by zde měla být jiná osoba, na které by toto právo mohlo
být přesunuto?
72
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Dle Haškovcové by právo na smrt mělo být interpretováno tak, že člověk má
právo rozhodnout o čase, místě i způsobu svého skonu, přičemž výkon toho práva
přenáší na lékaře, který je tak manipulován do role, jež je přinejmenším kontroverzní a
rozpaky stále vyvolává případná pacientova volba některé z forem euthanasie.
Odborníci se však shodují v názoru, že právo na smrt by mělo být chápáno jako právo
na přirozenou smrt, ovšem s vědomím, že definice toho pojmu je obtížná.75
Lékařská etika76 definuje právo zemřít jako právo dovolit zemřít a vztahuje se
k právu člověka na patřičnou péči, když umírá. To znamená, že lidem by se mělo
dovolit zemřít, když umírají a když je v jejich zájmu zemřít, přičemž by jim mělo být
poskytnuto veškeré pohodlí a jejich umírání by se nemělo zbytečně prodlužovat. Když
se však právem zemřít argumentuje na podporu euthanasie, míní se tím něco jiného. Zde
se užívá stejných slov ve významu práva být usmrcen na požádání a významu práva
druhé osoby usmrtit, je-li o to požádána. V tomto pojetí však lze spatřovat mylné pojetí
lidských práv, jelikož neexistuje žádné právo být usmrcen druhou osobou ani právo na
požádání zabít. Tato práva se nikdy neobjevila v žádném morálním, ani právním kodexu
a nikdy nebyl vysloven žádný argument, který by je ospravedlňoval.
Významné je v otázce práva zemřít rozhodnutí Evropského soudu pro lidská
práva ve věci Pretty vs. Spojené království77 (Application no. 2346/02) ze dne
29.4.2002, neboť obsahuje argumentaci k jednotlivým článkům Úmluvy78, které jsou
klíčové ve vztahu k euthanasii, a je závazné pro legislativu členských zemí, jimiž jsou
prakticky všechny evropské státy. V souvislosti s právem na život, upraveného v čl. 2
Úmluvy, se stěžovatelka domnívala, že tento článek chrání nejen právo na život, ale též
právo zvolit si, zda člověk chce žít i nadále. Soud však argumentoval tím, že čl. 2
nemůže být, aniž by bylo překrouceno jeho znění, interpretován tak, že uděluje
diametrálně odlišné právo, totiž právo zemřít.79
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2.3

Medicínské právo
V České republice je v oblasti medicínského práva (ovšem i v oblasti práva

občanského) nejvýznamnější zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a
podmínkách jejich poskytování (dále jen „ZoZS“), jenž nabyl účinnosti 1.4.2012.
Vzhledem k tomu, že považuji tento zákon s ohledem na úpravu zejména
informovaného souhlasu pacienta a relativně nového institutu předem vyslovených
přání, za velmi podstatný, neboť do značné míry souvisí s interpretační problematikou
pojmu euthanasie, budu se mu věnovat více ve třetí kapitole. Mimo zmiňovaný zákon o
zdravotních službách jsou s otázkou euthanasie spojovány především následující tři
dokumenty, byť se nejedná o závazné právní předpisy.
2.3.1 Hippokratova přísaha

Přestože Hippokratova přísaha nemá charakter žádného právního předpisu, stále
stojích na jejích myšlenkách etika moderní medicíny, neboť obsahuje základní etické
principy lékařského povolání. Mimo jiné uvádí: „Nepodám nikomu smrtící lék, i
kdybych o to byl požádán, ani nikomu nedám doporučení v tom smyslu“.80 Právě na tuto
část se odvolávají všichni odpůrci euthanasie.
Na tyto odpůrce poukazuje Schwarz81 a odvolává se právě na Hippokratovu
přísahu s tím, že v ní lze nalézt i text, který považuje za argumentaci, proč euthanasii
povolit, například „Lékařské úkony budu konat v zájmu a ve prospěch nemocného, dle
svých schopností a svého úsudku.“ Rovněž uvádí i další pasáže, které se už dávno
mnohokrát porušily a porušují, a to včetně těch, kteří se na Hippokratovu přísahu
odvolávají v souvislosti s euthanasií, kupříkladu „Nebudu (lidské tělo) řezat, ani ty, co
trpí kameny, a tento zákrok přenechám mužům, kteří takovéto řemeslo provádějí“.
S ohledem na tyto pasáže je Schwarz toho názoru, že Hippokratova přísaha dávno
pozbyla svého významu a je pouhým klišé, neboť dnešní medicína je už dávno někde
jinde.
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2.3.2 Etický kodex ČLK

Dalším předpisem medicínského práva je Etický kodex České lékařské
komory82, jenž se považuje za etický standard výkonu lékařské praxe a navazující
dokument na Hippokratovu přísahu. Ustanovení § 2 odst. 7 tohoto kodexu stanoví, že
euthanasie a asistované suicidium nejsou přípustné. Považuji ovšem také za důležitou a
zde zakotvenou povinnost lékaře, aby u nevyléčitelně nemocných a umírajících účinně
tišil bolest, šetřil lidskou důstojnost a mírnil utrpení. Vůči neodvratitelné a
bezprostředně očekávané smrti však nemá být cílem lékařova jednání prodlužovat
života za každou cenu.
Dá se říci, že každá etická norma je rovněž do jisté míry normou právní, je-li
nějakým způsobem kodifikována. Samotný zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské
komoře83, uvádí, že „ČLK dbá, aby lékaři vykonávali své povolání mj. také v souladu
s jeho etikou“. Tím se Etický kodex ČLK de facto stává i závazným dokumentem pro
lékaře, avšak obsahuje pravidla chování, která jsou založena především na morálním
podkladě, neboť ta jsou v obecně závazných předpisech jen stěží zakotvitelná. Etický
kodex ČLK nemá obecnou závaznost a povinnost se jím řídit vzniká pouze členům
ČLK, přičemž nedodržení některého z jeho ustanovení může být postihnuto v rámci
disciplinárního řízení před orgány ČLK.84
2.3.4 Doporučení představenstva ČLK

Doporučení představenstva ČLK č. 1/2010 upravuje postup při rozhodování o
změně léčby intenzivní na léčbu paliativní u pacientů v terminálním stavu, kteří nejsou
schopni vyjádřit svou vůli. Za paliativní léčbu považuje léčbu, jejímž cílem je zabránění
bolesti, strádání či dyskomfortu nevyléčitelně nemocného nebo umírajícího pacienta.
Čl. 3 písm. g) Doporučení rovněž definuje euthanasii jako usmrcení člověka ze soucitu
jinou osobou než pacientem samým, a to na jeho vlastní žádost.
Doporučení formuluje principy a rámcová doporučení pro poskytování paliativní
péče u dospělých pacientů neschopných o sobě rozhodovat v konečné fázi jejich
léčebně neovlivnitelného onemocnění. Mezi nejčastější klinické případy patří pacienti s
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multiorgánovým selháním, při němž i přes maximální možnou podporu či náhradu
orgánových funkcí dochází k trvalému zhoršování zdravotního stavu, a kde vyvolávající
příčina či její důsledky nejsou léčebně ovlivnitelné, nebo pacienti v hlubokém
bezvědomí bez odůvodněného předpokladu obnovení integrity mozkových funkcí z
důvodu přítomnosti známek ireverzibilního poškození centrálního nervového systému.

2.4

Občanské právo
V důsledku rekodifikace soukromého práva se vztah s předpisy zdravotního

práva, zejména se zákonem o zdravotních službách, stal značně nejasným. V prvé řadě
je třeba zodpovědět otázku, zda obecný předpis soukromého práva v konkrétním
případě může doplňovat úpravu stanovenou ve zvláštním právním předpisu či nikoli.
Zde je potřeba pak posoudit vzájemný vztah těchto předpisů, účel a smysl jejich úpravy,
a to především z hlediska důvodů a záměrů zákonodárce v době jejich přijetí (výkladová
metoda historická a teleologická).
V otázce provádění zásahů do integrity člověka je nutno shora uvedená
výkladová východiska aplikovat především na vzájemný vztah ustanovení § 93 an.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “NOZ”) a § 34 až 36 ZoZS. Zde lze
vyjít z toho, že ZoZS je starším zvláštním právním předpisem přijatý ještě v době
účinnosti zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník účinný do 31.12.2013 (dále jen
“OBčZ”), kdy obecná soukromoprávní úprava v ObčZ otázky konkrétního výkonu
osobnostního práva na zachování integrity neupravovala, proto byl ZoZS koncipován
jako autonomní právní institut soukromoprávního povahy bez jakéhokoli předpokladu
jeho subsidiárního doplňování jinými předpisy. Důvodová zpráva85 k NOZ uvádí, že
význam předmětného pododdílu NOZ se vztahuje pouze k situacím, u nichž není
provádění zákroků zvláštními zákony regulováno. Tento legislativní přístup byl
potvrzen i tím, že příslušná ustanovení ZoZS, jež výslovně odkazovala na dřívější
obecnou úpravu ObčZ, byla novelizována pouze z terminologického hlediska, nikoli
obsahově.86
Dle důvodů shora uvedených není zákonná úprava výkonu absolutního
osobnostního práva k tělesné a duševní integritě v občanském zákoníku v jakémkoli
85
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vztahu subsidiarity k příslušným ustanovením zákona o zdravotních službách, neboť jak
předmětná ustanovení NOZ, tak ustanovení ZoZS totiž mají vůči obecné
soukromoprávní úpravě platné v době přijetí ZoZS povahu speciálních úprav, tedy
postavených navzájem na roveň a aplikovatelných samostatně v mezích své působnosti,
a nemůže se proto u nich vztah subsidiarity a speciality uplatnit. NOZ tedy může být
vůči předpisům tzv. zdravotnického práva v pozici subsidiarity pouze v tom rozsahu, v
jakém tato subsidiarita existovala u ObčZ platného v době přijetí těchto zvláštních
předpisů.87
Základy ochrany lidského života jsou stanoveny v Listině, v níž je právo na
život garantováno všem občanům. Z hlediska práva občanského je chráněn život a
zdraví člověka jako jedince vůči ostatním subjektům, a to hned ve svém úvodním
ustanovení § 3 odst. 2 písm. a), ve kterém jsou deklarovány základní zásady
soukromého práva: „Každý má právo na ochranu svého života a zdraví, jakož i
svobody, cti, důstojnosti a soukromí“. Dále je tato ochrana osobnosti podrobněji
upravena v ustanovení § 8188 až § 117 NOZ.
Při úvaze o legalizaci euthanasie by se však mělo dostat zásadního významu také
ustanovením o právním jednání a zastoupení, neboť euthanasie by se dala zvažovat
jedině v případě, že budou dostatečně a jasně vymezeny veškeré podmínky jejího
provádění. Jednou z těchto podmínek je právě stanovení toho, kdo a jakým způsobem
má právo o usmrcení z útrpnosti požádat. Ideálním by se jevilo, že tímto žadatelem
bude pacient v terminální fázi své nemoci, který má plnou svéprávnost a netrpí žádnou
duševní poruchou. Avšak musíme si být vědomi toho, že tato představa je absolutně
nereálná, neboť pacienti nejsou v důsledku nemoci často plně při vědomí a také se může
jednat o pacienta nezletilého.
Z právního hlediska by byla uvedená žádost pacienta právním jednáním, které je
definováno v 545 NOZ „Právní jednání vyvolává právní následky, které jsou v něm
vyjádřeny, jakož i právní následky plynoucí ze zákona, dobrých mravů, zvyklostí a
zavedené praxe stran.“ Aby mohl člověk právní jednání učinit, musí být v době projevu
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vůle plně svéprávný89, tedy musí být schopen nabývat pro sebe vlastním právním
jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (§ 15 odst. 2 NOZ). Svéprávnosti se
nabývá v plném rozsahu zletilostí, tedy dovršením osmnáctého roku. Před nabytím
zletilosti se plné svéprávnosti nabývá přiznáním svéprávnosti90 nebo uzavřením
manželství (§ 30 odst. 1, 2 NOZ). Nezletilí mají přitom způsobilost k právnímu jednání,
které je svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídají jejich věku,
proto by se v případě euthanasie muselo přihlížet ke konkrétním okolnostem daného
případu.
Omezenou způsobilost k právnímu jednání mají tedy ze zákona nezletilí a zletilí,
jimž může soud z důvodu duševní poruchy, která není jen přechodná, svéprávnost
omezit (§ 57 odst. 1 NOZ). Nově nelze člověka zbavit svéprávnosti zcela, rozhodnutí o
omezení svéprávnosti totiž nemůže zbavit zletilého člověka samostatně právně jednat
v běžných záležitostech každodenního života.
V situacích, kdy by pacient nemohl s ohledem na svou tělesnou nebo duševní
poruchu projevit svou vůli s uvědoměním si důsledků takovéhoto rozhodnutí, by bylo
vhodné přistoupit k institutu zastoupení v tom smyslu, aby žádost o ukončení života
podal místo nemocného jeho zástupce. Ve smyslu § 436 NOZ je zástupcem ten, kdo
právně jedná za jinou osobu, přičemž ze zastoupení vznikají práva a povinnosti přímo
zastoupenému. K případné formě zastoupení pro případ žádosti o ukončení života bych
však považovala za vhodné doplnit, že zástupce je povinen řídit se nejlepším zájmem
zastoupeného a měl by jednat vždy s přihlédnutím k tomu, jak by se rozhodl v daném
případě dotyčný sám, resp. zastoupený. Vzhledem k závažnosti takového rozhodnutí
bych rovněž doporučovala, aby byly takovéto případy posíleny ingerencí soudu jakožto
nezávislého ochránce práv zastoupené osoby.
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3

Zákon o zdravotních službách
Přijetím zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich

poskytování, prakticky došlo ke konkretizaci úpravy obsažené v Úmluvě o biomedicíně.
Pro účely této práce považuji za zásadní zakotvení právní úpravy, která vychází z čl. 5 a
9 Úmluvy o biomedicíně. V dnešní společnosti jsou práva pacientů vymezena mnohem
šířeji než dříve - pacient je při poskytování zdravotních služeb rovnocenným partnerem
poskytovatele zdravotních služeb a zdravotnických pracovníků s právem vyslovit
souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb, a má rovněž právo pomocí
institutu dříve vysloveného přání upravit, jak má být postupováno v situacích, ve
kterých se může během svého života ocitnout, přičemž nebude moci vzhledem ke
svému zdravotnímu stavu projevit svou vůli.
Zákon o zdravotních službách nabyl účinnosti dne 1.4.2012. Téměř rok po přijetí
zákona vstoupila v účinnost jeho novela č. 66/2013 Sb., která reagovala na jeho
problematickou úpravu a odstranila některé jeho nejasnosti. Například dle původní
dikce zákona musela být informace o zdravotním stavu podána pacientovi opakovaně
po 30 dnech a pacient musel svůj informovaný souhlas potvrdit. Novela tento
požadavek opakovaného souhlasu vypustila, což samozřejmě lze hodnotit, vzhledem k
úbytku administrativní zátěže, jako vstřícný krok jak k pacientům, tak zdravotnickým
pracovníkům.

3.1 Informovaný souhlas
Zásah do tělesné integrity pacienta je přípustný jen tehdy, poskytl-li k němu
pacient svobodný a informovaný souhlas, jenž se stal důležitým nástrojem pro
poskytování informací a považuje se za náležitý projev pacientovy vůle. Jeho faktický a
právní význam je mimořádný proto, že bez informovaného souhlasu není možné
pacienta léčit91, mimo situací, kdy lze poskytnout zdravotní služby bez souhlasu
pacienta (podle § 38 a násl. ZoZS.)
Práva pacientů jsou řešena v souladu s principy Úmluvy o biomedicíně, která ve
svém čl. 5 stanoví, že „jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za
podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas, přičemž
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tato osoba musí být předem informována o účelu a povaze zákroku, jakož i o jeho
důsledcích a rizicích“. Uvedené pravidlo informovaného souhlasu bylo převzato do
ustanovení § 28 ZoZS, které stanoví, že „zdravotní služby lze pacientovi poskytnout
pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem“, nestanoví-li tento zákon jinak.
Podle § 31 odst. 1 písm. a) ZoZS „je poskytovatel povinen zajistit, aby byl pacient
srozumitelným způsobem v dostatečném rozsahu informován o svém zdravotním stavu a
o navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho změnách.“
Dikce výše citovaných ustanovení zřetelně ukazuje, že vztah mezi lékařem a
pacientem je založen na rovnosti obou zúčastněných stran 92, proto je své podstatě
vztahem soukromého práva, nikoliv veřejného práva, vyjma případů stanovených
zákonem.
3.1.1 Obsah a forma informovaného souhlasu

Souhlas pacienta musí splňovat následující základní náležitosti93 – musí být
poučený a svobodný. Poučený souhlas znamená porozumění stavu věci, aby měl pacient
dostatečný vhled do své nemoci, přičemž musí tak činit svobodě, tedy aby se
rozhodoval sám za sebe a nebyl ovlivňován jiným člověkem. Mohou nastat situace, kdy
osoba, která má projevit souhlas se zamýšleným zákrokem, se může dostat do stavu
většího či menšího rozrušení, které může mít vliv na její schopnosti uvážit své
rozhodnutí a rozpoznat jeho následky. Z tohoto důvodu by bylo jistě pokrytectvím a
alibismem tvrdit, že je pacient naprosto svobodný při svém rozhodování. Sice dostává
od svého lékaře informace, týkající se jeho aktuálního zdravotního stavu, ale má také
obavy a strach, a to nejen z toho, co ho čeká, ale i z důvodu, že se musí rozhodnout
zcela sám, a proto někteří nemocní vyžadují dostatečný čas na rozmyšlenou.94
Ustanovení § 31 odst. 2 ZoZS specifikuje údaje, které musí být pacientovy
sděleny, aby byl srozumitelným způsobem v dostatečném rozsahu informován o svém
zdravotním stavu, o navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho změnách.
Jedná se například o příčinu a původ nemoci, účel, povahu a předpokládaný přínos,
možné důsledky a rizika apod. Souhlas se pokládá rovněž za informovaný v případě, že
se pacient podání informace vzdal.

92 ŠIMEK, Jiří. Informovaný souhlas v medicíně. Praktický lékař. 2006, č. 4, s. 231
93 § 34 odst. 1 písm. a), b) ZoZS
94 HAŠKOVCOVÁ, Helena. Informovaný souhlas. Proč a jak? Galén, 2007, s. 26
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Souhlas s poskytnutím zdravotních služeb lze s ohledem na jejich charakter
vyslovit ústně nebo písemně. Písemný souhlas pacienta nebo jeho zákonného zástupce s
poskytnutím zdravotních služeb bude vyžadován, jestliže povinnost písemné formy
souhlasu stanoví zvláštní právní předpis95, nebo jestliže je zdravotní výkon spojen s
vyšší mírou rizika a poskytovatel s ohledem na rizika výkonu si písemný souhlas
vyžádá.
Souhlas však může být i předpokládaný, což dopadá na situace uvedené v § 34
odst. 6 ZoZS, pokud zdravotní stav pacienta nedovoluje vyjádření souhlasu,
nepochybný projev vůle pacienta se zaznamená do zdravotnické dokumentace o něm
vedené a uvede se způsob, jakým pacient svou vůli projevil, přičemž záznam podepíše
zdravotnický pracovník a svědek.
Podle § 35 odst. 1 ZoZS v případě nezletilého pacienta udělují souhlas s
poskytnutím zdravotních služeb jeho zákonní zástupci, vždy by ale mělo být
přihlédnuto, s ohledem na jeho rozumové schopnosti, též k názoru pacienta. Tím není
dotčena možnost poskytování zdravotních služeb bez souhlasu. Tento postup se užije
obdobně i na pacienty s omezenou svéprávností.
Na situace, kdy pacient není schopen vyslovit informovaný souhlas s
poskytováním zdravotních služeb, pamatuje ustanovení § 38 ZoZS, který stanoví
podmínky, za kterých lze poskytnout zdravotní služby pacientovi bez jeho souhlasu.
Pacientovi lze poskytnout bez jeho souhlasu pouze neodkladnou péči 96, a to v případě,
kdy zdravotní stav neumožňuje pacientovi souhlas vyslovit (tím však není dotčeno dříve
vyslovené přání), nebo v případě léčby vážné duševní poruchy, pokud by v důsledku
jejího neléčení došlo se vší pravděpodobností k vážnému poškození zdraví pacienta.
Na závěr této podkapitoly bych chtěla zdůraznit, že někdy máme tendenci
zapomínat, že podpis informovaného souhlasu bez řádné informovanosti nemocného a
bez jeho porozumění “účelu a povaze zákroku”, jakož i jeho “důsledkům a rizikům”,
nemusí být z právního hlediska platný. Bez dostatku informací se totiž pacient může
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ocitnout “v právně relevantním omylu”97, proto je třeba mít tyto zásady při poskytování
zdravotních služeb na paměti.
3.1.2 Negativní revers

Současný právní stav vychází ze základního principu svobody rozhodování v
oblasti práva na tělesnou integritu a její nedotknutelnost, který vyjadřuje pravidlo, že
jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možné provést pouze za podmínky, že k němu
dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. Pacient má však i právo
zdravotní péči odmítnout, což musí být respektováno. K tomuto závěru ostatně dospěl
ve své rozhodovací praxi i Ústavní soud České republiky, který konstatoval, že „Právo
nebýt léčen je silnější než povinnosti léčit“.98 Z hlediska forem euthanasie, jak jsou
podrobněji rozebrány v kapitole 1.1, bývá tato situace označována jako pasivní
euthanasie. Pokud pacient odmítne léčbu, je třeba, aby si lékař vyžádal písemný revers
odmítající zákrok, který má pro účely posouzení odpovědnosti lékaře z neprovedení
výkonu zásadní význam.99
Na základě výše uvedeného lékař nemá léčebné či vyšetřovací úkony provést a
není taktéž odpovědný za následky, které vzhledem k neprovedení zákroku na
pacientově zdraví nastanou. I pouhé ústní odmítnutí péče je nutno respektovat, neboť
lékařské zákroky lze provádět toliko se souhlasem a ten i v případě pouhého ústního
odmítnutí doporučovaného výkonu chybí. Ustanovení § 34 odst. 3 ZoZS přesto z
dobrých důvodů lékaři přikazuje, aby si vyžádal písemný revers, který má pro účely
posouzení odpovědnosti lékaře za neprovedení výkonu především důkazní význam.
Pokud by totiž negativní revers pořízen nebyl, ačkoli byl nemocný v nebezpečí smrti či
jevil známky vážné poruchy zdraví, přicházelo by v úvahu toto jednání lékaře posoudit
jako trestný čin neposkytnutí pomoci dle § 150 TZ, případně jako trestný čin ublížení na
zdraví dle § 146 TZ. V případě, že by lékař nebyl schopen odmítavé stanovisko pacienta
dokázat ani jinak, vystavoval by se podezření na postup non lege artis.
Sepsání negativní reversu má také svá pravidla, která je nutné dodržet proto, aby
byl plně platný pro případ, že se lékař bude muset zodpovídat z neposkytnutí náležitých
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informací, a především z neposkytnutí žádoucí léčby. 100 Obsahové náležitosti záznamu
o odmítnutí poskytnutí zdravotních služeb stanoví vyhláška č. 98/2012 Sb., o
zdravotnické dokumentaci.
V ustanovení § 34 odst. 5 ZoZS a tím pádem i logicky ve výše uvedené vyhlášce
se uvádí, že jej musí podepsat zdravotnický pracovník, z čehož je možné dovodit, že by
to mohl být i někdo jiný, než lékař. S ohledem na závažnost daného úkonu považuji za
nutné zdůraznit, že by to měl být vždy lékař. Je rovněž logické, že požadavek osoby na
neposkytnutí či přerušení léčby bude právě z hlediska způsobilosti pacienta zkoumán
přísněji než informovaný souhlas, a proto není divu, že se po pacientovi v takovém
případě žádá, aby své rozhodnutí, už kvůli jeho následkům, řádně uvážil, a aby se
rozhodoval při plném vědomí všech podstatných okolností. Klíčovou otázkou
negativního reversu je, zda ho podepsala osoba způsobilá k právnímu jednání, resp.
způsobilá k tomuto konkrétnímu jednání. U pacientů nezpůsobilých dát souhlas se
zákrokem postupuje lékař s odvoláním na stav nouze podle čl. 8 Úmluvy o biomedicíně
a § 38 ZoZs.
3.1.2.1 Realizace práva na smrt?

V souvislosti s výše popsanou problematikou informovaného souhlasu, resp.
negativního reversu, uvádím případ pacientky hospitalizované pro selhání životně
důležitých orgánů na jednotce intenzivní péče, kde byla napojena na přístroje, bez
jejichž činnosti by v krátké době došlo k jejímu úmrtí. Nemocná však byla při plném
vědomí a nebylo pochyb o tom, že je způsobilá platně projevit svou vůli. Odmítala
zásadně další hospitalizaci, chtěla odpojit od přístrojů a odejít domů, a zcela
jednoznačně na tom trvala. Lékaři ani náležitým poučením a rozmluvou tento její postoj
po několik dnů nezvrátili, avšak přístroje neodpojili a pacientku drželi na lůžku proti její
vůli. Tato situace nastolila dva problémy. Za prvé omezení osobní svobody v důsledku
držení pacientky na lůžku proti její vůli, a za druhé realizaci práva na smrt v důsledku
odmítnutí zdravotní péče.101
Tehdy platný zákon č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu, stanovil v § 23 odst. 4
podmínky, kdy bylo možné provést bez souhlasu nemocného vyšetřovací a léčebné
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úkony, avšak pod žádný příklad tam uvedený nešlo podřadit případ pacientky napojené
na přístrojích pro selhání životně důležitých orgánů. Dále mělo být zahájeno detenční
řízení, resp. řízení o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu
zdravotnického zařízení podle § 191a až § 191g zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, platný do 31.12.2013. Další možností byl právě negativní revers, který by se
jevil nejen jako řešení, ale rovněž by byl v souladu s právním České republiky.
Přestože se uvedený příklad dotýkal právní úpravy, která v současné době již
není účinná, neznamená to, že se podobné případy se mohou objevit i dnes. I když je
právní úprava podrobněji rozvedena než dříve a je zdůrazňována autonomie jednotlivce
a svoboda rozhodování, domnívám se, že hodnota lidského života je zdůrazňována stále
silně. Pokud tedy bude hodnotový žebříček současné české společnosti upřednostňovat
více ochranu života, bude vzhledem k významu připisovanému ochraně života a zdraví
platit, že je namístě v pochybnostech léčit – a zasáhnout tak případně do svobody
rozhodování – než neléčit, a tím možná zbytečně zmařit lidský život.
3.1.3 Následky nedostatečného poučení pacienta

Nedostatečné poučení pacienta obecně působí neplatnost následného souhlasu
pacienta, v důsledku čehož by lékařský zákrok mohl být posuzován jako neoprávněný
zásah do osobnostních práv pacienta, jímž je poskytována ochrana především v NOZ.
Rovněž se nabízí se otázka, zda je lékařský zákrok provedený bez právně
relevantního souhlasu pacienta, trestným činem. Ještě před inkorporací Úmluvy o
biomedicíně a za účinnosti zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, účinný do 31.12.2009,
bylo vydáno výkladové stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství102 k postupu
lékaře podle § 23 zákona o péči a zdraví lidu, účinného do 31.3.2012, podle něhož
nemohl být lékař postihnut v případě, že nemocným byl vysloven nesouhlas
s provedením léčebného či vyšetřovacího výkonu, a lékař navzdory tomu takový výkon
provedl, a to za podmínky postupu lege artis. Tento závěr byl dovozen ze skutečnosti,
že existuje-li zájem státu na ochraně života a zdraví každého občana, není možné
provedení výkonu lékařem, který realizaci takového zájmu sledoval, považovat za
jednání nebezpečné pro společnost. Z tohoto důvodu bylo vyloučeno posouzení
předmětného jednání lékaře jako např. trestného činu omezování osobní svobody.
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K uvedenému stanovisku se kriticky stavěl Jirka103, neboť nereflektuje skutečnost, že
právní řád chrání nejen zdraví a život každého jedince, ale také jeho svobodu ve smyslu
svobody rozhodovaní, zda a v jaké míře se určitým medicínským výkonům podrobí.
Současná právní úprava vychází ze zásady svobodného rozhodování v otázkách
péče o vlastní zdraví, a to za současného stanovení výjimek, kdy je možné legálně
provést zákrok při absenci souhlasu pacienta. Pokud by jednání lékaře naplňovalo
některou ze skutkových podstat obsažených v trestním zákoníku, jednalo by se o
bezesporu trestný čin. Jinou věcí je skutečnost, že současná trestněprávní úprava
neobsahuje skutkovou podstatu, která by jednání tohoto typu obecně pokrývala, byť toto
provedení lékařského zákroku bez souhlasu pacienta by podle okolností mohlo být
posouzeno jako trestný čin omezování osobní svobody podle § 171 TZ104. Avšak podle
trestněprávní literatury105 a konstantní judikatury106 objektem trestného činu omezování
osobní svobody není osobní svoboda ve smyslu svobody rozhodování, nýbrž pouze
osobní svoboda ve smyslu svobody pohybu člověka.
Další otázkou je, zda provedení lékařského zákroku při současně nepřípustné
absenci souhlasu pacientu, jehož důsledkem by byla újma na zdraví pacienta, by mohlo
naplnit některou ze skutkových podstat nedbalostního ublížení na zdraví, přestože by
samotný zákrok byl proveden lege artis. Nelze však očekávat, že by předmětné jednání
orgány činné v trestním řízení stíhaly, byť je v tomto důsledku snížena ochrana ústavně
zaručené svobody jedince svobodně a informovaně rozhodovat v otázkách péče o
vlastní zdraví.107 Ochranu ústavně zaručenému právu svobodně rozhodovat v otázkách
péče o vlastní zdraví poskytují proto zejména civilní soudy dle příslušných ustanovení
NOZ.
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3.2 Předem vyslovená přání pacientů
Vývoj a respektování autonomního rozhodnutí pacienta je u nás již legalizováno
zavedením institutu předem vyslovených přání v ustanovení § 36 ZoZS, který je
považován za extenzi zásady informovaného souhlasu. Často se také používá anglické
spojení living will, někteří autoři tento výraz překládají jako předstižné pokyny108.
Poprvé tento pojem užil v roce 1969 právník Luis Kutner, a to v souvislosti s probíhající
kampaní Americké společnosti pro euthanasii, která hledala legální nástroj k zastavení
nesmyslné léčby.
Celá řada občanů se obává některých stavů, které bývají vnímány jako utrpení
s nulovou kvalitou života, a proto není divu, že se jich chtějí vyvarovat. Jedná se
například o permanentní vegetativní stav, závažný úraz, demenci či obecně terminální
stavy závažných nevyléčitelných chorob. V naší legislativě je již umožněno, aby se
k takovýmto možnostem vyjádřili dopředu, a to formou tzv. předem vyslovených přání.
Jako příklad předem vysloveného přání uvedu situace, kdy lékaři nejsou
zajedno, za jakých přesně definovaných chorobných stavů mají resuscitovat. Záleží
často na zvyklosti jednotlivých pracovišť i na subjektivním názoru lékaře – někteří
resuscitují téměř vždy, jiní případ od případu. Jestliže se tedy ani lékaři neshodnou
v otázce resuscitace, zdá se, předem vyslovený názor pacienta by mohl napomoci při
rozhodování, zda tento úkon provést či nikoli. 109
V České republice je právní úprava tohoto institutu relativně nová. Základem
pro právní úpravu předem vysloveného přání se stal čl. 9 Úmluvy o biomedicíně110,
jehož podstata byla převzata do ustanovení § 36 ZoZS, který stanoví „Pacient může pro
případ, kdy by se dostal do takového zdravotního stavu, ve kterém nebude schopen
vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich
poskytnutí, tento souhlas nebo nesouhlas předem vyslovit.“ Odst. 2 však stanoví, že
„Poskytovatel bude brát zřetel na dříve vyslovené přání, má-li ho k dispozici, a to za
podmínky, že v době poskytování zdravotních služeb nastala předvídaná situace, k níž se
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dříve vyslovené přání vztahuje, a pacient není vzhledem ke svému zdravotnímu stavu
schopen vyslovit nový souhlas nebo nesouhlas.“
Dikce zákona tedy deklaruje, že na dříve vyslovení bude brán zřetel, tedy, že
nebude respektováno vždy za jakýchkoli okolností. Z tohoto důvodu ZoZS upravuje
situace, kdy vyslovené přání nelze respektovat.111 Není třeba respektovat dříve
vyslovené přání, pokud od doby jeho vyslovení došlo v poskytování zdravotních služeb,
k nimž se toto přání vztahuje, k takovému vývoji, že lze důvodně předpokládat, že by
pacient vyslovil souhlas s jejich poskytnutím. 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. Tomuto závěru svědčí i čl. 62
Vysvětlující zprávy k Úmluvě o biomedicíně. Dále nelze respektovat přání, pokud by
jeho splnění mohlo ohrozit jiné osoby.
Dle § 36 odst. 5 písm. d) ZoZS nelze rovněž respektovat předem vyslovené
přání, které nabádá k takovým postupům, jejichž výsledkem je aktivní způsobení smrti,
a rovněž, pokud byly v době, kdy poskytovatel neměl k dispozici dříve vyslovené přání,
započaty takové zdravotní výkony, jejichž přerušení by vedlo k aktivnímu způsobení
smrti. Toto ustanovení ve spojení s Důvodovou zprávou k ZoZS112, z níž vyplývá, že
pacient nemá právo prostřednictvím dříve vyslovených přání požadovat, aby byl
odpojen od přístroje (ačkoli na druhou stranu může požadovat, aby na přístroj vůbec
připojen nebyl), však znemožňuje ukončit již zahájit přístrojovou podporu vitálních
funkcí prostřednictvím dříve vyslovené přání pacienta.
Podle průzkumu provedeném v Nizozemsku dvěma organizacemi Right to Die
(NVVE) a Dutch Patient Association (NPV), bylo na základě 5768 rozeslaných
dotazníků dotazníku zjištěno, že zhruba polovina dotazovaných měla přímou motivaci
vypracovat své předem vyslovené přání, přičemž se zejména jednalo o nemoc člena
rodiny, která by oslovené inspirovala pro své sepsání těchto pokynů. O jejich sepsání by
nejčastěji informovali své partnery (88 %), děti (85 %), praktické lékaře (79 %), méně
už pak ostatní členy rodiny (19 %) a známí (13 %).113
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3.2.1 Obsah a forma předem vyslovených přání

Dříve vyslovené přání musí mít písemnou formu a musí být opatřeno úředně
ověřeným podpisem pacienta, přičemž jeho součástí je písemné poučení pacienta o
důsledcích jeho rozhodnutí, a to lékařem v oboru všeobecného, u něhož je pacient
registrován, nebo jiným ošetřujícím lékařem v oboru zdravotní péče, s níž dříve
vyslovené přání souvisí.114 V podstatě se dá říci, že pacientovo prohlášení o předem
vysloveném přání je součástí komunikace mezi pacientem a lékařem. 115
Podle § 36 odst. 4 ZoZS může pacient rovněž učinit dříve vyslovené přání při
přijetí do péče poskytovatelem nebo kdykoli v průběhu hospitalizace, přičemž se takto
vyslovené přání zaznamená do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi. V tomto
případě vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, v Příloze 1., bod 7,
stanoví, že pro záznam o dříve vysloveném přání učiněném při přijetí do péče
poskytovatelem nebo kdykoli v průběhu hospitalizace se obdobně použije písemný
souhlas s poskytnutím zdravotních služeb či záznam o odmítnutí poskytnutí zdravotních
služeb, záleží, co je předmětem předem vysloveného přání pacienta. Vyhláška však
neupravuje formální požadavky pro běžné situace, tedy kdy je pacient zdráv, ale přeje si
již projevit svoje přání pro případ, kdy toho již nebude schopen. Za problematickou
považuji situaci, kdy se pacientovo předem vyslovené přání zaznamená do zdravotnické
dokumentace a pacient později změní svůj názor, jeho přání bude ve zdravotnické
dokumentaci zaznamenané a pacient ho již nestihne odvolat.
Neexistuje žádná právní překážka, jež by měla bránit svéprávné osobě předem
vyslovovat svoje přání, a není důvod, proč jej, s výhradou rebus sic stantibus,
nerespektovat. Otázkou je, zda by se prohlášení pacienta o předem vysloveném přání
mělo pravidelně po určité době obnovovat. Tento požadavek souvisí nejen s pokroky
medicíny, ale i se změnou názorů daného člověka, neboť „co je dnes, nemusí být zítra“.
Za podstatnou změnu okolností tedy lze rozhodně považovat pouhé plynutí času
s poukazem na postupné tříbění životních zkušeností a postojů. Virt116 doporučuje
takovéto přání každoročně znovu promyslet a podepsat. ZoZS však žádnou lhůtu pro
obnovení předem vysloveného přání nestanoví, což někteří mohou považovat asi za
nejzávažnější nedostatek právní úpravy této problematiky. Například ve Francii je
114
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stanovena lhůta pro obnovení předem vysloveného přání na 3 roky. Po jejím uplynutí
pacient po poradě s lékařem své předem vylovené přání potvrdí nebo změní. 117 U
původně uzákoněné pětileté platnosti dříve vysloveného přání však zákon neřešil
případné stavení běhu času v případě, že pacient nebude poté, co formuloval dříve
vyslovené přání, schopen o sobě rozhodovat (např. bude omezen ve svéprávnosti či
pacient upadne do kómatu a není schopen předem vyslovené přání obnovit.118 Ústavní
soud ČR nálezem ze dne 27.11.2012 dobu platnosti předem vyslovených přání na pět let
zrušil. Konstatoval, že omezení platnosti není slučitelné s právem pacienta podle čl. 9
Úmluvy o biomedicíně, aby na jeho dříve vyslovené přání nemohl být brán zřetel jen
v důsledku uplynutí zákonem stanovené doby jeho platnosti, pokud tento pacient
nebude mít současně skutečnou možnost toto přání svým projevem vůle obnovit.
Vzhledem k tomu, že napadené ustanovení takovouto možnost neumožňuje, je třeba jej
hodnotit jako omezení předmětného práva postrádající jakýkoliv ústavně aprobovaný
důvod, v důsledku čehož je v rozporu s čl. 9 uvedené Úmluvy.119
Nejčastěji se v prohlášení o předem vysloveném přání vyskytují instrukce
následujících druhů:


withholding – nezahájení další léčby



withdrawing – nepokračování v léčbě, která se jeví bezvýslednou, tj. zastavení
či upuštění od všech zákroků, jejichž jediným cílem je umělé prodlužování
života bez naděje na zlepšení stavu (sem patří případy pacientů v kómatu –
persistentní vegetativní stav). O euthanasii nemůže být řeč, neboť není přítomno
utrpení a pacient není způsobilý vyjádřit svůj postoj k pokračování léčby, se
kterou ostatně nikdy nesouhlasil, motivem ukončení léčby nebude na rozdíl od
euthanasie bolest, nýbrž bezúčelnost prodlužování nevratného stavu



příkazy neresuscitovat – v případě srdeční zástavy se nepodniknou žádná
radikální opatření



útěšná péče – uplatnění principů paliativní péče, účinné tlumení bolesti



surogátní rozhodování, tj. jmenování zástupce, který se stane prostým
vykonatelem pacientova vůle, nebo získává přímo právo za něj rozhodovat o
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poskytování zdravotní péče, ovšem podle pravděpodobných preferencí pacienta
a nikoliv svých


osobní specifikace – zákaz konkrétního jednotlivého zákroku120

3.2.2 Nekompetentní žadatelé

Prudil upozornil na specifické situace, které by nastaly u přání dříve vyjádřených
osobami nezletilými, omezenými ve způsobilosti k právním úkonům a trpícími duševní
poruchou.121 ZoZS v ustanovení § 36 odst. 6 však stanoví, že dříve vyslovené přání
nelze uplatnit, jde-li o nezletilé pacienty nebo pacienty s omezenou svéprávností. Toto
ustanovení je však nešťastně formulováno, neboť není zjevné, zda toliko dříve
vyslovené přání nelze aplikovat, bylo-li sepsáno osobou omezenou ve svéprávnosti, či
naopak je tím zamýšleno to, že nesmí být respektováno, pokud v čase rozhodování o
zdravotních službách by pacient již byl omezený ve svéprávnosti.122
Je nesporné, že jednou sepsané vyjádření pacientovy vůle lze kdykoli odvolat
nebo změnit. Co si však počít v situaci, když by člověk v naléhavé situace chtěl,
vzhledem ke svým existencionálním potřebám, své prohlášení změnit, ale už toho není
schopen? V případě, že se nejedná o zdravotní péči, kterou lze poskytovat i bez
souhlasu pacienta, je vyžadován při léčbě pacienta neschopného o sobě rozhodovat tzv.
zástupný souhlas, který uděluje zákonný zástupce nesvéprávného nezletilého, pokud
tento vzhledem ke svému věku a rozumové volní vyspělosti není schopen o léčbě
rozhodnout sám, opatrovník zletilého pacienta omezeného ve svéprávnosti, či zástupce
dle § 34 odst. 7 ZoZS.123 Z § 467 NOZ jednoznačně vyplývá, že opatrovník je vázán
dříve vysloveným přáním a rozhoduje v souladu s ním. Teprve není-li to možné,
postupuje opatrovník podle jiných zájmů opatrovance. Tato vázanost dříve vysloveným
přáním by měla analogicky dopadat i na zástupné rozhodování dle § 34 odst. 7 ZoZS,
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jak vyplývá výslovně i z Důvodové zprávy k NOZ.124 § 98 odst. 2 NOZ dokonce
doslovně hovoří o povinnosti vzít zřetel na dříve vyslovená přání.
Pro ilustraci uvádím případ Conroy125, v němž bylo zásadní otázkou, zda je
možné rozhodnout o odnětí nebo nezavedení výživy a tekutiny a podle jakých kritérií
takové rozhodnutí odůvodnit. Nejvyšší soud státu New Yersey rozhodl, že je možné o
tom rozhodnout, pokud je na základě předchozích autonomních rozhodnutí (z tzv.
subjektivního testu) zřejmé, co by pacient v aktuální situaci odmítl. Pokud to zřejmé
není, musí se postupovat podle pacientova nejlepšího zájmu (tzv. best interest standard),
který využívá hodnocení podle kvality života.
Další příkladem je případ osmnáctiletého Tonyho Blanda, který se nacházel
v permanentním vegetativním stavu. Byl po více než tři a půl roku závislý na
nasogastrické sondě, opakovaně operován, několikrát prodělal sepsi celého organismu.
Pacient se v průběhu svého života nikdy nevyjádřil, jakou péči by si přál, kdyby byl
někdy zcela odkázaný na přístroje. Jeho otec ovšem tvrdil, že by Tony nikdy nechtěl být
udržován za takovýchto, ryze technických, podmínek při životě. Poskytovatel zdravotní
péče se s podporou rodinných příslušníků obrátil na soud, aby rozhodl. Sněmovna lordů
výslovně prohlásila přístrojovou podporu včetně umělé výživy za léčbu sui generis,
ohledně níž v rámci své autonomie je pacient oprávněn rozhodovat, ať už udělením,
resp. neudělením aktuálního souhlasu s ní, prostřednictvím dříve vysloveného přání.
Jedná-li se o pacienta, který není schopen vyjádřit svou vůli a u něhož nelze dovodit
jeho domnělou vůli, je nutné rovněž zohlednit tzv. nejlepší zájem pacienta. V případě
Tonyho Blanda soud dovodil, že není v jeho nejlepším zájmu, aby přístrojová podpora
nadále pokračovala.126
3.2.3 Odpojení od přístroje – konání vs. opomenutí
Důvodová zpráva k ZoZS uvádí, že aktivním ukončením života se rozumí např.
odpojení od přístrojů, podání smrtelné dávky léku. Je-li odpojení od přístroje chápáno
jako konání, jímž je způsobena smrt, nelze je prostřednictvím dříve vysloveného
souhlasu pacienta požadovat, což ovšem zcela popírá smysl a účel dříve vyslovených
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přání. Ukončení přístrojové podpory vitálních funkcí bývá systematicky zařazováno pod
tzv. pasivní euthanasii, kdy smrt pacienta je v příčinné souvislosti s nezahájením či
přerušením životně důležité léčby. Přijetím ZoZS se však toto tradiční chápání odpojení
od přístroje dramaticky mění. Ačkoli se vedou doktrinální spory o tom, zda konkrétně
zmáčknutí vypínače je ze své podstaty konání či opomenutí, limitace práva pacienta na
sebeurčení a autonomii vyplývající z nové české úpravy je zcela nepřijatelná, neboť
upírá pacientovi právo rozhodovat o své léčbě a nereflektuje jeho základní lidská
práva.127 Chápání odpojení od přístroje jako aktivního usmrcení pacienta neodpovídá
povinnosti lékaře postupovat v terminálním stádiu onemocnění lege artis, kdy by byla
udržovaná přístrojová léčba důvodně vnímána jako tzv. marná léčba.
Jednání je ve smyslu trestního práva projev vůle ve vnějším světě, který spočívá
nejen v konání, ale i v opomenutí. Konání je vůlí řízený svalový pohyb zaměřený
k určitému cíli, kdežto opomenutí je vůlí řízené zdržení se svalového pohybu.128
V souvislosti s tímto výkladem si lze jen těžko představit, že by odpojení přístroje mělo
být posuzováno jako opomenutí, nicméně odborná literatura se kloní k názoru, že
přestože toto jednání (odpojení od přístroje) vyžaduje aktivní úkon, není tímto
„konáním“ do organismu pacienta zvnějšku nijak zasahováno, a proto nelze jednání
lékaře spočívající v odpojení od přístrojů považovat za aktivní usmrcení pacienta. 129 Je
totiž nepochybně rozdíl mezi aktivním usmrcením na žádost na straně jedné a
respektování vůle pacienta nebýt dále, i za pomocí přístrojů, udržován při životě, na
straně druhé. Zůstává tedy velmi zarážející otázkou, proč důvodová zpráva k ZoZS
uvádí, že pacient nemá právo prostřednictvím dříve vysloveného přání požadovat
odpojení od přístroje, ačkoli na druhou stranu okamžité odpojení od přístroje požadovat
může, aniž by bylo dovozováno, že tím dojde ze strany lékaře k zaviněnému aktivnímu
způsobení škody na zdraví či smrti.
Jakkoli je dle převládající zahraničních právních názorů odpojení od přístroje
pokládáno jako opomenutí lékaře poskytovat další léčbu a nikoliv za konání spočívající
v pohybu prstu na tlačítku vypínače, právní teorie tento specifický koncept opomenutí
při ukončování přístrojové podpory neakceptuje bezvýhradně. S opomenutím lékaře
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dále léčit totiž právo v případě nesouhlasu pacienta s další léčbou nepojí trestněprávní
odpovědnost za následek, tj. za zhoršení zdravotního stavu či smrt pacienta. I přes
chybějící jednotu doktrinálních názorů na klasifikaci odpojení od přístroje je však dle
zahraniční judikatury zřejmé, že v naprosté většině zemí, v nichž je uznáno právo
pacienta formulovat dříve vyslovené přání, zahrnuje toto právo v klinické praxi i právo
požadovat odpojení od přístroje. Je-li odpojení od přístroje chápáno jaksi metonymicky
jako opomenutí lékaře sui generis, kterým přestane být zadržováno a zabraňováno
nástupu přirozeného procesu umírání, může být toto opomenutí kryto vůlí pacienta a
nezakládá jakoukoliv právní odpovědnost lékaře. Obdobně lékař jedná v souladu
s právem, pokud ukončí přístrojovou podporu vitálních funkcí tehdy, není-li již
v konkrétním případě pacienta indikovaná, typicky tehdy, představuje pro organismus
pacienta v terminální fázi jeho onemocnění marnou léčbu a přináší-li mu větší zátěž,
než je její přínos. V takovém případě bude odpojení od přístroje postupem lege artis.130
Inspiraci můžeme nalézt zejména v následujících zemích: Velká Británie či
Švýcarsko klasifikují odpojení od přístrojů jako akceptovatelné opomenutí (zadržovat
léčbou přirozenou smrt), tedy jakési (kvazi)pasivní a nikoliv aktivní způsobení smrti.
Argumentem je, že nelze pohyb, kterým je přístroj vypnut, otrocky popisovat jako
konání spočívající v pohybu, když smyslem jednání je ukončit léčbu. Z německé
judikatury naopak vyplývá, že nezáleží na povaze jednání, tedy zda léčba byla ukončena
konáním či opomenutím; odmítnout udržování při životě pomocí přístrojů vyplývá
z práva pacienta na autonomii a sebeurčení, a to i prostřednictvím dříve vysloveného
přání.131
K problematice odpojení od přístrojů je významné rozhodnutí německého soudu,
o němž byli čtenáři informování novinovými titulky132, které byly velmi zavádějící a
opět mátly veřejnost s výkladem pojmu euthanasie. Avšak v souvislosti s problematikou
předem vyslovených přání je toto rozhodnutí přelomové, neboť německý soud zprostil
obžaloby právníka, který nařídil pacientku s ohledem na její dříve vyslovené přání
odpojit od umělé výživy, a konstatoval, že pacient způsobilý k právním úkonům může
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prostřednictvím platného dříve vysloveného přání odmítnout jakoukoli léčbu, tedy i
léčbu spočívající v podpoře životních funkcí přístroji. Odpojení od přístroje a jednání
toho, kdo pacienta od přístroje odpojí či autoritativně nařídí odpojit, bude posuzováno
jako opomenutí pokračovat v léčbě, jež je kryté právě dříve vysloveným přáním
pacienta. Soud tedy ve svém rozhodnutí toliko potvrdil beztrestnost takového jednání,
které může být některými autory nazýváno jako pasivní forma euthanasie. 133 Pokud by
pacient předem vyjádřil svou vůli nebýt ošetřen, není možno postihovat lékaře, který by
tuto vůli nerespektoval. Otázka předem vysloveného přání zaručuje lékaři, který
respektuje za předem stanovených podmínek vůli pacienta nebýt ošetřen, že jedná
v souladu s právem a nebude za svoji činnost postižen.

133

PETERKOVÁ, Helena. Problematika pojmu euthanasie. Zdravotnictví a právo. 2010, č. 12, s. 3

48

4 Trestněprávní pojetí euthanasie v České republice
Jednu z prvních otázek, které slýchávám v souvislosti s problematikou euthanasie,
je, zda euthanasii legalizovat či nikoli. K tomu by bylo namístě doplnit, zda euthanasii
uzákonit jako specifický trestný čin. Je totiž podstatný rozdíl mezi legalizací euthanasie,
tedy její beztrestnosti, a jejím zakotvením v trestním zákoně v podobě specifického
trestného činu, který by postihoval jednání naplňující znaky euthanasie.

4.2 Trestněprávní reforma v České republice
Určité snahy legalizovat euthanasii nebo zmírnit trestní sazbu, pokud by byla
euthanasie provedena, zde byly. Již osnova československého trestního zákona ve svém
ustanovení § 217 odst. 3 navrhovala tento zákonný text: „Usmrtí-li viník úmyslně jiného
ze soucitu, aby uspíšil jeho neodvratnou, nedalekou smrt a tím jej vysvobodil z krutých
bolestí způsobených nezhojitelnou nemocí nebo z jiných tělesných muk, proti nimž není
pomoci, může soud trest mimořádně zmírnit nebo od potrestání ustoupit“. Další návrh
z roku 1937 byl koncipován tak, že ten „kdo usmrtí někoho na jeho žádost, aby urychlil
jeho neodvratnou smrt a osvobodil ho od krutých bolestí, proti kterým není pomoci“,
bude stíhán za přečin, a ne za trestný čin.134 Ani jeden z těchto dvou návrhů však nebyl
schválen.
Další trestněprávní reformy se uskutečnily v letech 1996, 2004 a 2008. Dne
18.5.1996 přinesla většina deníků v naší republice zprávu o iniciativním návrhu
tehdejšího ministra spravedlnosti na zákonné zavedení podmínek, za nichž by byla
euthanasie, nebo usmrcení nevyléčitelně nemocného člověka, které provede lékař,
beztrestné, a to podle holandského modelu. Mnozí novináři však zaměnili beztrestnost
za různé jiné formy právního zakotvení milosrdného ukončení života, jejichž výsledkem
byla záplava skandalizujících článků. Není tedy divu, že laická i odborná veřejnost,
rozhodně nepřispěla ani k řešení problematiky důstojného umírání, ani k serióznímu
tříbění názorů pro ukončení léčby, která je marná.135
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4.1.1

Vládní návrh trestního zákona v roce 2004

Jedním z nejznámějších případů je kauza paní Diane Pretty, 136 která byla
postižena nemocí motorických neuronů, což je progresivní neurodegenerativní
onemocnění motorických buněk v centrálním nervovém sytému spojené s postupným
ochabováním svalů ovládaných vůlí. Žádná léčba není schopna rozvoji onemocnění
zabránit. Ke smrti obvykle dochází v důsledku slabosti dýchacích svalů a svalů
kontrolujících mluvení a polykání, což vede k nedostatečnosti dýchání a pneumonii.
Paní Pretty byla v podstatě ochrnuta od krku dolů, nemohla prakticky vůbec
srozumitelně mluvit, byla vyživována hadičkou, avšak její intelekt a schopnost
rozhodování byly nedotčeny. Je známo, že konečné fáze nemoci jsou značně
vyčerpávající a doprovázené ztrátou důstojnosti. Jelikož paní Pretty pociťovala strach a
úzkost z utrpení a nedůstojnosti v průběhu nemoci, přála si mít možnost kontrolovat, jak
a kdy zemře, a tak být utrpení a nedůstojnosti ušetřena.
Vezmeme-li pouze hypoteticky v úvahu, že by nějaký člověk pomohl paní Pretty
na její žádost zemřít, nebylo by sporu, že by se v takovémto případě nejednalo o
typickou vraždu, a že zvláštní okolnosti by nejen odůvodňovaly, ale i ospravedlňovaly
zvláštní postup vůči pachateli takovéhoto činu. V daném případě by nešlo o zajištění
beztrestnosti, ale nižší trestnosti takového jednání ve srovnání s vraždou. Záleželo by
však na úvaze každého soudce, jestli by shledal důvody ospravedlňující snížení trestu
pod dolní hranici sazby. Bohužel se domnívám, že různé soudy by o takovýchto věcech
rozhodovaly různě.
Ve znění návrhu nového trestního zákona byla v ustanovení § 115 připravena
skutková podstata trestného činu „usmrcení na žádost“137, která zněla následovně:

1. “Kdo ze soucitu usmrtí nevyléčitelně nemocnou osobu, která trpí somatickou
nemocí, na její vážně míněnou a naléhavou žádost, bude potrestán odnětím svobody
až na 6 let.”

2. “Vážně míněnou naléhavou žádostí se rozumí svobodný a určitý projev vůle osoby
starší osmnácti let, která není zbavena ani omezena ve způsobilosti k právním
136
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úkonům a není stižena duševní poruchou, jednoznačně a důrazně směřující k jejímu
vlastnímu usmrcení.”

Nejen pod vlivem médií, ale i samotným zněním osnovy byl tento návrh patrně
špatně pochopen, a proto byl vnímán jako krok k legalizaci euthanasie, ačkoli
trestněprávní věda i praxe usilovaly o zavedení privilegované skutkové podstaty
úmyslného usmrcení.138 Šámal k tomu dodává, že tento návrh nepočítal s úpravou
beztrestnosti euthanasie, a to jak pasivní, tak aktivní.139 K tomu bych jen uvedla, že zde
není namístě vůbec užívat pojmu pasivní, neboť jak bylo vysvětleno v první kapitole,
v případě pasivní euthanasie se o euthanasii vůbec nejedná, natož aby byla upravena
jako privilegovanou skutková podstata v trestním zákoně.
K uvedenému návrhu byly však vytýkány zásadní věci. V prvé řadě se jednalo o
připomínky, že i osoba nedosahující 18ti let může trpět bolestí a vzhledem ke stavu své
duševní vyspělosti může být shledána způsobilou usilovat o ukončení svých útrap.
Hranice 18ti let přeci nerozděluje lidi na ty, kteří jsou schopni o sobě rozhodovat
dokonale, a na ty, kteří nejsou o sobě schopni rozhodovat vůbec. Nezletilí nabývají
způsobilosti k právnímu jednání postupně a zákonný zástupce je oprávněn jednat jen
v rozsahu, v jakém není k jednání způsobilý sám nezletilý. Z tohoto důvodu bylo
doporučováno nahradit pojem „osoby straší 18ti let s plnou způsobilostí k právním
úkonům“ pojmem „osoby schopné plně posoudit význam a závažnost žádosti o
usmrcení za podmínky, že netrpí duševní poruchou“. Z toho vyplývá, že usmrcení na
žádost by se týkalo jen případů, kdy osoba je způsobilá k právním úkonům140 a je starší
18ti let, u ostatních osob by byl čin posuzován nadále jako vražda. Dalším problémem
byl, obdobně jako u nezletilých, problém starých, dlouhodobě nemocných lidí, u nichž
bývá způsobilost k právním úkonům omezena, aniž by to znamenalo, že jsou duševně
nemocní, třeba jen nejsou s to starat se o své záležitosti pro silně omezenou pohyblivost
a je tedy praktické, aby jejich opatrování převzal někdo jiný. Další nesnází návrhu byla
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chybějící definice somatické nemoci, proto si šlo jen velmi těžko představit, jaké
všechny stavy spadají pod tento pojem.141
Klíčovou otázku návrhu rovněž bylo, zda se žádost o usmrcení dá považovat za
právní úkon, neboť jediným možným důsledkem je zmírnění trestněprávní sankce vůči
pachateli. K uvedenému se někteří odborníci142 staví negativně, neboť dle jejich názoru
právo na život je vskutku právem a neexistuje povinnost žít, avšak není připuštěna
euthanasie, takže právní úkon, jímž by někdo zmocňoval jiného, aby usmrtil, je úkonem
neplatným.“
4.1.2

Návrh zákona o důstojné smrti v roce 2008

V roce 2008 byl senátorkou Domšovou předložen návrh zákona o důstojné
smrti143 (dále jen „ZoDS“), jehož ustanovení § 1 upravovalo pojem důstojné smrti:
1. „Důstojnou smrtí se pro účely tohoto zákona rozumí ukončení života osoby
(pacienta) na její vlastní žádost s vědomou, odbornou pomocí jiné osoby za
podmínek stanovených tímto zákonem.“
2. „Důstojnou smrtí se pro účely tohoto zákona rozumí rovněž úmyslné ukončení
života osoby (pacienta) na jeho vlastní žádost jinou osobou, pokud není možné
použít postup podle odst. 1.“
Z dikce uvedených ustanovení je zřejmé, že ZoDS upravoval asistovanou
sebevraždu a aktivní euthanasii. ZoDS klade na první místo možnost, aby pacientu byla
poskytnuta součinnost, resp. pomoc k tomu, aby si mohl důstojnou smrt vyvolat za
odborné asistence sám, tedy lékař se nebude přímo podílet na usmrcení pacienta, nýbrž
mu k důstojné smrti poskytne pouze svoji odbornou součinnost. Teprve na druhém
místě stanoví návrh zákona eventualitu vyvolání důstojné smrti lékařem samotným.
Domnívám se, že člověk nemusí být lecjaký odborník na danou problematikou,
aby si po přečtení všech § 19 ZoDS uvědomil, že tato právní úprava skrývala řadu
nesnází, které se pokusím příkladmo nastínit. Navíc ZoDS se na první pohled jeví jako
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velmi stručný, což by v případě řešení takovéto závažné otázky, která skrývá řadu
potenciálních problémů, být nemělo.
V prvé řadě bych upozornila na formulační nejednotnost hned v úvodním
ustanovení § 1 ZoDS, který ve svém prvním odstavci hovoří o „ukončení života“,
kdežto odstavec druhý již o „úmyslném ukončení života“, stejně jako místo tehdejší
pojmu144 „fyzická osoba, užívá pouze pojmu „osoba“.
V dalších ustanoveních ZoDS byly blíže specifikovány bližší podmínky jeho
provádění, např. žádost pacienta, postup lékaře a postup lékaře v případě žádosti
učiněné předem. Z § 3 ZoDS pojednávajícím o možnosti žádat o budoucí výkon
předem, není jasné, zda tak může žádat jen člověk, který je aktuálně pacientem nebo i
potenciální pacient. Pokud by žádost podepisovali svědci (např. z důvodu nevidomosti
pacienta), není stanoveno, že by jejich podpis musel být úředně ověřen. Je zřejmé, že
žádost o důstojnou smrt může pacient vzít kdykoli zpět, ale není zde stanovena žádná
forma pro případné zpětvzetí žádosti, což považuji za velmi důležité, neboť ponechání
ve zdravotnické dokumentaci může ve svém důsledku vést k přímému ohrožení života
pacienta.
Podle § 7 ZoDS lze k důstojné smrti na základě žádosti pacienta dopomoci nebo
ji vyvolat pouze u pacienta, který je v situaci, kdy jeho zdravotní stav je beznadějný, a
kdy se nachází ve stavu trvalého utrpení fyzického nebo psychického, které je
výsledkem nahodilé nebo dlouhodobé závažné nevyléčitelné nemoci. Nejen, že toto
ustanovení nesplňuje požadavky na formulační přesnost u výrazů „beznadějný stav“,
„stav trvalého utrpení, „nahodilá nebo dlouhodobě závažná nevyléčitelná možnost“, ale
rovněž se zdá být subjektivní povahy.145 Tento výčet kumulativních podmínek jasně
ukazuje, proč je otázka legislativní úpravy tolik problematická.146
Interpretační nejistota pokračuje v § 8, který upravuje postup lékaře, pokud
pacient požádá o pomoc k důstojné smrti či o její vyvolání za stanovených podmínek.
Jednou takovou podmínkou je, že „ošetřující lékař musí nabýt přesvědčení, že
„…vzhledem ke všem okolnostem neexistuje žádné jiné rozumné řešení situace
pacienta…“ Slovní spojení „rozumné řešení“ by se v zákoně tohoto typu nemělo
144
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rozhodně vůbec objevit, neboť se jedná o neurčitý pojem. Jak potom by bylo vykládáno,
co lze a co nelze považovat za rozumné řešení?
Zcela zásadní chybou je stanovení provádění kontroly splnění podmínek a
posteriori dle § 13 a násl. ZoDS. Je nutné si uvědomit, že pokud se jedná o lidský život,
měly by být podmínky přezkoumány dříve, než bude nevratný zásah proveden.
Z výše demonstrativně vyčtených úskalí ZoDS můžeme být dnes jedině rádi, že
ZoDS nebyl přijat, neboť dost možná by se dočkal spousty novelizací či dokonce svého
zrušení. Ale to se již pohybuji v rovině domněnek a spekulací „co by, kdyby“, kterým
nebyla ani dána možnost, aby mohly nastat. Na druhou stranu si myslím, že tento zákon
představuje nejen příspěvek do diskuse o euthanasii, ale může posloužit jako možná
inspirace, jak to v případě budoucí zákonné úpravy nedělat nebo naopak, jakými
ustanoveními se inspirovat a na co si dát pozor, neboť tam, kde se jedná o lidský život,
by měla být právní úprava velmi precizní.
Jedním z kritiků tohoto zákona byl mj. profesor Šipr, lékař a teolog, který se
obával, že přijetím takovéhoto zákona poklesne důvěra nemocných k lékařům, ubude
stimulů pro vědecké bádání i pro projevy prosté lidské sounáležitosti. Za důstojnou smrt
považuje smířený odchod ze života za podpory potřebné péče somatické, psychické
sociální i spirituální a nikoli za zabití lékařem. Za skutečnou pomoc k důstojné smrti
považuje kvalitní paliativní péči nevyléčitelně nemocného, k níž je ošetřující lékař
bezpochyby povinen napomáhat.147

4.2 Smrt z trestněprávního hlediska
Pro trestní právo je významné vymezit začátek a konec lidského života. Tak, jako
se kladly různé otázky pro vymezení počátku života, lze si podobné otázky klást i
ohledně jeho konce, neboť i smrt je proces probíhající po určitou dobu. V souvislosti
s pokroky moderní medicíny je určení okamžiku smrti dáván zvláštní význam.148
Okamžik smrti vymezuje § 2 písm. e) zákona č. 285/2002 Sb., transplantační zákon,
jako „nevratnou ztrátu funkce celého mozku, včetně mozkového kmene“, ale
alternativně může jít také o „nevratnou zástavu krevního oběhu“. Trestněprávní soudní
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praxe považuje za rozhodující okamžik smrt mozku, tzv. cerebrální smrt, což je takový
stav organismu, u kterého je obnovení všech životních funkcí již vyloučeno.149
Dříve se smrt zjišťovala na základě zástavy srdce a oběhu. Je tedy kritérium
mozkové smrti něčím jiným než předchozí kritérium? Neexistují přece dva druhy smrti
– oběhová smrt a mozková smrt – vždycky je to jedna a tatáž smrt. Zástava srdce a
oběhu vede během několik málo minut k jisté smrti mozku, a smrt mozku vede jistě –
pokud se nezasáhne pomocí přístrojů – k definitivní zástavě srdce a krevního oběhu.
Kritici mozkové smrti namítají, že použití přístrojů pro účely odnětí orgánů život
dokonce prodlužuje a mozková smrt je podle těchto názoru pouze rozhodujícím bodem
v procesu umírání, ale ve stadiu mozkové smrti není ještě mrtev celý člověk, neboť
nositelem života je organismus jako integrovaný celek a výpadek jednotlivých orgánů
ještě neznamená smrt celého člověka. Ke smrti tedy dochází až po nezvratném selhání
celého systému.150
Co se týče klinické smrti, nelze ji považovat za smrt ve smyslu § 140 TZ, neboť
za současného stavu lékařské vědy i po zastavení životně důležitých funkcí, které dříve
vedlo nutně ke smrti, je možné obnovení těchto činností, a tím i záchrana života.
Kategorie tzv. klinické smrti, která je pouhyým faktem zástavy vitálních funkcí
(zastavení činnosti srdce, dýchání), jejichž obnova je případně možná, se nyní nahrazuje
výše popsanou kategorií biologické smrti mozku (cerebrální smrt). 151 Pokud byla
zjištěna klinická smrt, nejde o dokonanou vraždou, ale toliko pokus o ni, jestliže se
včasným zákrokem podařilo poškozeného zachránit.152

4.3 Vybrané trestné činy proti životu
Život a zdraví jednotlivce chrání jako nejdůležitější společenskou hodnotu TZ
v prvních dvou dílech hlavy I. Úprava těchto hodnot, systematicky řazená hned na
začátek zvláštní části TZ, poukazuje na význam ochrany těchto zájmů, kdežto v
trestním zákoně153 byly tyto trestné činy, směřující proti životu a zdraví, uvedeny až
v hlavě VII. TZ mezi trestné činy proti životu řadí vraždu (ust. § 140), zabití (ust. §
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141), vraždu novorozeného dítěte matkou (ust. §142), usmrcení z nedbalosti (ust. § 143)
a účast na sebevraždě (ust. § 144).
Objektem uvedených trestných činů je život člověka, včetně plodu, ale i některé
jiné vztahy, např. § 140 odst. 3 písm. d) až g), písm. j). Z hlediska objektivní stránky a v
jejím rámci požadovaného následku se jedná o poruchové trestné činy, u kterých je
objektivní stránka nejtypičtěji charakterizována způsobením smrti nebo poškozením
zdraví. Jednání pachatele v těchto případech může záležet jak v konání, tak v
opomenutí. Pachatelem všech trestných činů proti životu může být jen fyzická osoba,
žádného trestného činu se nemůže dopustit právnická osoba. 154 Vedle druhu
způsobeného následku je právě forma zavinění hlavním rozlišujícícím znakem mezi
jednotlivými trestnými činy hlavy I. Zpravidla je trestné nejen jednání úmyslné, nýbrž i
jednání z nedbalosti (§ 143 TZ). V rámci systematiky úmyslných usmrcení podle § 140
– 142 TZ se jako kvalifikační a privilegující znaky objevují okolnosti, jež charakterizují
kvalitu rozhodování, pohnutku či duševní stav pachatele (tzv. rozmysl a předchozí
uvážení dle § 140 odst. 2, příkoří ze strany poškozeného podle § 141 ods.t 1). K těmto
znakům nelze zároveň přihlížet jako k obecným polehčujícím či přitěžujícím
okolnostem (srov. § 41 písm. b), písm. g), § 42 písm. a) při stanovení druhu trestu a jeho
výměry. Podle judikatury155 při zjišťování subjektivní stránky trestného činu není
možno dojít k závěru o alternativním vztahu pachatele k zamýšlenému následku.
Trestněprávní úprava trestného činu vraždy rozlišuje z hlediska míry úmyslného
způsobení následku mezi vraždou prostou (ust. § 140 odst. 1) a vraždou spáchanou
s rozmyslem nebo po předchozím uvážení (ust. § 140 odst. 2). Touto dichotomií došlo
k podstatné změně oproti původní právní úpravě obsažené v trestním zákoně. Na
potřebu diferencování skutkových podstat upozornila i literatura156, neboť vzhledem
k výskytu variabilních způsobů vražd a pestrosti skutků, jimiž jsou tyto trestné činy
páchány, nebylo vhodné subsumovat naprosto odlišná jednání pouze do jedné skutkové
podstaty a postihovat je stejným způsobem.
Inspirací pro zákonodárce byla zajisté úprava jak historická, tak zahraniční.
Vzájemné odlišování úmyslných usmrcení obsahuje například německý trestní zákoník
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(Strafgesetzbuch, zkr. StGB), který rozlišuje mezi vraždou (Mord), zabitím (Totschlag),
méně závažnými případy zabití (Minder schwerer Fall des Totschlags), tak i usmrcením
na žádost poškozeného (Tötung auf Verlangen).
4.3.1

Vražda prostá

Vražda prostá je vymezena vůči závažnějšímu typu vraždy i vůči zabití
negativně. TZ ji definuje v ust. § 140 odst. 1 jako „Kdo jiného úmyslně usmrtí…“.
Pachatel se v tomto směru dopustí vraždy na základě náhlého rozhodnutí (v afektu),
situačně, spontánně, nikoli po předchozím uvážení. Usmrtit lze jako konáním (zastřelím
osobu), tak nekonáním (nechám osobu vyhladovět).157
Jedná se o úmyslný trestný čin, přičemž stačí úmysl eventuální (§ 15 písm. b)
TZ). Musil doporučoval dvě formy úmyslu, tedy úmysl přímý a nepřímý, oddělit do
samostatných skutkových podstat, neboť je otázkou, zda případy stojící v kontinuu
subjektivní stránky trestného činu na samé hranici nedbalosti, by neměly být trestány
mírněji, než případy vyznačují se přímým úmyslem. Proto stojí za zamyšlení, zda mezi
privilegované případy úmyslného usmrcení nezařadit případy spáchané s eventuálním
úmyslem.158 Judikatura nicméně stanovila, že nepřímý úmysl postačuje všude tam, kde
se úmysl předpokládá.159
Zjišťování subjektivní stránky bývá mnohdy ztíženo tím, že pachatel ve většině
případů úmysl usmrtit jiného popírá, přičemž oběť činu, je-li dokonán, vypovídat
nemůže. Nicméně za zavinění pachatele lze usuzovat z okolností, za nichž k činu došlo
– z motivu, intenzity a cílení útoku, použité zbraně, jednání pachatele před činem a po
činu.160
Za jeden trestný čin lze považovat usmrcení dvou a více osob, pokud k němu
došlo jedním skutkem (jedním jednáním).161 Pokud například pachatel zapálí dům, ve
kterém je více osob, nebo vejde do bytu, kde se nachází tři osoby, s úmyslem všechny
usmrtit, jedná se o jeden trestný čin, ačkoli směřuje proti více osobám. Důležité je,
z hlediska posouzení trestného činu, jakým způsobem pachatel zamýšlel osobu usmrtit.
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Za podmínky, že smrt nastala podstatně jiným způsobem, jde o pokus vraždy v souběhu
s trestným činem usmrcení z nedbalosti.162
Ustanovení § 140 odst. 3 TZ obsahuje výčet okolností podmiňující použití vyšší
trestní sazby, vztahující se k oběma typům vraždy. Stojí za zmínku, že jednání
stanovená v těchto odlišených skutkových podstatách, jsou za předpokladu naplnění
některého znaku stanoveného v kvalifikované skutkové podstatě, postihována stejnou
trestní sazbou, než v případě jejich základních skutkových podstat. Mezi tyto znaky
patří vražda dvou nebo více osob, těhotné ženy, dítěte mladšího patnácti let, vražda
spáchaná opětovně, zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, v úmyslu získat pro
sebe nebo jiného majetkový prospěch nebo ve snaze zakrýt nebo usnadnit trestný čin
nebo z jiné zavrženíhodné pohnutky.
4.3.2

Vražda s rozmyslem/po předchozím uvážení

Vražda spáchaná s rozmyslem nebo po předchozím uvážení, uvedená v § 140
odst. 2 TZ, je dle Jelínka formulována jako samostatná skutková podstata a vůči ust. §
140 odst. 1 TZ je ve vztahu speciality. Po obsahové stránce se však jedná spíše o
kvalifikovanou skutkovou podstatu, neboť v porovnání s ustanovením § 140 odst. 1
obsahuje navíc pouze jeden nový znak, týkající se míry úmyslného zavinění. 163 Dle
Hořáka je vražda spáchaná za podmínek ust. § 140 odst. 2 TZ nesamostatnou
kvalifikovanou skutkovou podstatou v rámci trestného činu vraždy.164
Důležitou roli zde hrají dva aspekty, a sice rozmysl a předchozí uvážení.
Rozmysl je myšlenková činnost pachatele, charakterizována krátkodobostí a
přicházející bezprostředně před spácháním trestného činu. Pachatelovo jednání je
racionální, má na mysli pouhé zničení předmětu útoku, nikoli další konsekvence,
nevyžaduje detailní uvážení činu ani prvky plánování. Na jedné straně jde o odlišení od
jednání v náhlém hnutí mysli (afektu), na druhé však může jít o velmi krátkou úvahu,
při níž pachatel jedná uváženě, nikoli po předchozím uvážení. Naproti tomu při
předchozím uvážení si pachatel promyslí řadu okolností souvisejících se spácháním
činu, např. způsoby spáchání, dobu a místo činu, útěk, odstranění těla apod., vytvoří si
plán, který nemusí být promyšlen do co nejmenších detailů, postačí pouze jeho rámcové
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vymezení. Co se týče vymezení časového, je delší než v případě v rozmyslu, protože
cílem pachatele je úspěšné provedení činu s co největším vyloučením možnosti obrany
oběti.165
Podle judikatury166 tyto kvalifikované formy úmyslu, tj. rozmysl a předchozí
uvážení jsou pojmově vedle sebe neslučitelné, neboť předchozí uvážení v sobě zahrnuje
i to, co je podstatou rozmyslu, a proto nelze v právní větě výroku o vině tyto znaky
použít současně. Rozmysl totiž představuje méně intenzivní stupeň racionální kontroly
pachatele nad trestným jednáním než předchozí uvážení. Předchozí uvážení oproti
rozmyslu předchází trestnému ději s určitým předstihem a zahrnuje plán – předem
utvořenou představu postupu pachatele při spáchání trestného činu.
Tato míra úmyslného zavinění nikterak nemění základní povahu trestného činu
vraždy, pouze zvyšuje závažnost činu, která se promítá do zvýšené trestní sazby.
Předchozí uvážení samo o sobě nemusí vždy znamenat důvod pro přísnější postih,
neboť nemusí vždy zvyšovat nebezpečnost (například týraná oběť po dlouhodobé úvaze
usmrtí násilníka). Přednost mají v těchto situacích speciální skutkové podstaty, proto
takovéto případy, jako shora uvedený, budou posuzovány jako trestný čin zabití podle §
141 odst. 1 TZ, nicméně toto neplatí pro účastenství na takovémto činu.167
4.3.3

Zabití

Skutková podstata trestného činu zabití, upravená v ust. § 141 TZ, je ve vztahu
k trestnému činu vraždy privilegovanou168 skutkovou podstatou. K usmrcení osoby, na
rozdíl od vraždy, zde dochází „v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného
omluvitelného hnutí mysli pachatele anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného
jednání poškozeného“. Toto ustanovení obsahuje dva samostatné okruhy privilegujících
okolností, které se navzájem nevylučují a mohou se prolínat169, přičemž tyto okolnosti
mají vliv na mírnější postih pachatelů, u kterých má tato speciální kategorie deliktů
odstranit stigmatizaci “vraha”, neboť jejich jednání, ve kterém se dopustili usmrcení,
spočívá ve specifických okolnostech uvedených ve skutkové podstatě trestného činu
165
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zabití. I zde se sice jedná o trestný čin úmyslný, avšak úmysl pachatele je výrazně
ovlivněn okolnostmi v něm uvedených.
Silné rozrušení pachatele je vyvoláno jeho výrazným emotivním stavem,
neovlivňuje jeho příčetnost, může mít krátkodobé i dlouhodobé trvání a je ze
společenského hlediska ospravedlnitelné a pochopitelné, což se ale vztahuje pouze
k afektu pachatele, nikoli k činu samotnému. Strachem rozumíme reakci pachatele na
nebezpečí či ohrožení svého života, úlekem a zmatkem jsou duševní stavy pachatele
projevující se ve zkratkovité reakci bez konkrétní představy. 170 Za jiné omluvitelné
hnutí mysli bude možno považovat např. soucit (usmrcení z útrpnosti).
Zavrženíhodné jednání poškozeného je stanoveno jako samostatný důvod této
skutkové podstaty a TZ nevyžaduje, aby pachatel v tomto případě jednal v silném
rozrušení. Jednání poškozeného je v tomto případě pro pachatele fyzicky či psychické
trýznivé, může způsobovat ponížení, a proto je nutné v tomto ohledu brát i ohled na
překročení mezí nutné obrany. Jedná se především o tzv. vyprovokované vraždy, resp.
vyprovokované zabití. Hořák171 rozlišuje podle jejich vzájemného postavení závislého
na rozložení síly. V prvním z těchto typů má oběť podstatně vyšší míru viny než
pachatel (případy domácího násilí), druhý typ se vyznačuje relativně vyrovnaným
poměrem sil mezi obětí a pachatelem (náhodné vraždy v alkoholovém opojení).
Trestněprávní literatura uvádí, že nelze vyloučit, že se jednání poškozeného může
dotýkat i majetkové sféry pachatele (pachatel usmrtí osobu, která z něj podvodným
jednáním vyláká jeho celoživotní úspory), avšak každý případ je nutno posuzovat
individuálně a porovnávat závažnost předchozího jednání poškozeného na straně jedné
a míru racionality a způsob provedení činu pachatelem na straně druhé.172
Jedno z prvních rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR173, které se zabývá výkladem a
aplikací privilegované skutkové podstaty trestného činu podle § 141 odst. 1 TZ
upozorňuje právě na výrazný nepoměr mezi ohrožením života poškozených a hrozící
majetkovou

újmou

obviněného,

který po

upozornění

poplašným

zařízením,

signalizujícím narušení objektu výkupu druhotných surovin, kterou provozoval, přijel k
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tomuto objektu svým motorovým vozidlem. Po spatření zde stojícího jiného
motorového vozidla, vystoupil ze svého vozidla, a vlastní legálně drženou loveckou
brokovnicí dvakrát vystřelil na rozjíždějící se vozidlo. Pachatel tedy jednal za situace,
kdy nebyl ohrožen jeho život nebo zdraví, ale pouze jeho majetek, jehož hodnota činila
částku ve výši 1.800 Kč. Za této situace je jednání poškozených, byť bezesporu
odsouzeníhodné a pro obviněného nepříjemné, zanedbatelné ve srovnání se zcela
mimořádným významem lidského života jako předmětem ochrany poskytované trestním
zákoníkem.174 Z tohoto důvodu nelze takovéto jednání pachatele posuzovat jako trestný
čin zabití dle § 141 TZ, ale jako trestný čin vraždy dle § 140 TZ.
4.3.4

Účast na sebevraždě

Sebevražda je chápána jako sociálně patologický jev a na toho, kdo se jí dopustí
a přežije, je působeno terapeuticky, nikoli trestní sankci. Z uvedeného vyplývá, že
pokus sebevraždy není trestným činem. Naproti tomu je třeba postihnout ty, kteří ke
spáchání sebevraždy úmyslně přispějí, neboť se některé případy účasti na sebevraždě
svou povahou blíží úmyslnému usmrcení, k němuž třeba nemá pachatel odvahu.
Podle § 144 TZ “Kdo jiného pohne k sebevraždě nebo jinému k sebevraždě
pomáhá, bude potrestán, došlo-li alespoň k pokusu sebevraždy, odnětím svobody až na
tři léta.” První typ jednání může spočívat především v přemlouvání nebo schvalování
takového činu s cílem vážně pohnout jiného k sebevraždě. Takové počínání jistě nelze
považovat za euthanasii. Pomocí se pak rozumí například opatřování prostředků k
jejímu spáchání (např. barbituráty), odstraňování překážek, vytváření podmínek, včetně
pomoci psychické, která může mít podobu rady (jaké léky použít) nebo v utvrzování
předsevzetí sebevraždu spáchat.175 Podle judikatury176 je opatření jedovaté látky, kterou
pak jiný použije k sebevraždě, trestným činem, tedy pomocí se rozumí i ponechání jedu
nebo letální dávky léku v dosahu pacienta.
Prostředky jsou zde podobné jako u návodu a pomoci dle § 24 TZ, avšak toto
ustanovení zde nelze použít, protože sebevrah sám se trestného činu nedopouští, tudíž

174

PÚRY, František. Nejvyšší soud České republiky: K podmínkám uplatnění privilegované skutkové
podstaty trestného činu zabití při úmyslném útoku pachatele na život jiného. Trestněprávní revue. 2011,
č. 2, s. 55
175
DRAŠTÍK, Antonín; FREMR, Robert; DURDÍK, Tomáš et al. Trestní zákoník. Komentář. I. díl. (§ 1
až 232) Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015, s. 877
176
Srov. 16/86 Sb. rozh. tr.

61

by nebyla splněna podmínky tzv. akcesority účastenství. Pomáhání a svedení je tu
pachatelstvím. Donutí-li pachatel někoho jiného k sebevraždě násilím fyzickým nebo
psychickým, dopouští se vraždy (tzv. nepřímé pachatelství).177
Tento trestný čin by šlo obecně považovat za případ asistované sebevraždy, tedy
“jednu z verzí” euthanasie, ovšem za podmínky, že by zákon stanovil projev vůle
sebevraha, aby mu taková pomoc byla poskytnuta a pokud by zároveň stanovil i další
okolnosti, zejména důvody, pro které by oběť měla být usmrcena, např. nevyléčitelná
nemoc způsobující nesnesitelné utrpení.178 Já však považuji uvedené znění skutkové
podstaty § 144 TZ za velmi extenzivní s tím, že zde nemusí být stanoveny bližší
podmínky, aby bylo možno postihnout asistovanou sebevraždu podle tohoto ustanovení.
Obě formy spáchání trestného činu účasti na sebevraždě mohou být v
konkrétních případech výrazně odlišné. Zřejmě bude pohnutí k sebevraždě vždy daleko
závažnější jednání, než jednání spočívající ve vyhovění žádosti sebevraha o pomoc při
realizaci svého rozhodnutí skoncovat s vlastním životem.
Rozdíl ve významu jednání osoby, která podá sebevrahu jed, jejž sebevrah
vypije (asistovaná sebevražda), a jednáním osoby, která na jeho žádost mu vlije jed do
úst, není tak podstatný (euthanasie). S určitým zjednodušením lze tvrdit, že v případě
sebevraždy pochází smrt “z vlastní ruky” a v případě euthanasie “z cizí ruky”, avšak v
obou případech se souhlasem a jako projev vůle dané osoby, pouze v případě euthanasie
je pachatel jakýmsi vykonavatelem vůle osoby, která žádá o usmrcení.179
Pokud by se obviněný a poškozený dohodli na vzájemném úmyslném usmrcení
jeden druhého jako způsobu společného dobrovolného ukončení života, potom
dohodnutí jednání obviněného, jehož následkem byla smrt poškozeného, naplňuje znaky
trestného činu vraždy podle § 140 odst. 2 TZ, nikoli znaky trestného činu účasti na
sebevraždě podle § 144 TZ.180 Takové jednání obviněného s dalšími okolnostmi
svědčícími v jeho prospěch by mohlo být důvodem pro použití ustanovení § 58 TZ o
mimořádném snížení trestu odnětí svobody, ba dokonce ve výjimečných případech s
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přihlédnutím k zásadě ultima ratio podle § 12 odst. 2 TZ181 zvažovat, zda je vůbec
namístě trestní odpovědnost pachatele.182
Nahlédneme-li do právní úpravy v sousedním Německu, zjistíme, že pomoc
jakožto forma trestné součinnosti u trestných činů jiných osob předpokládá spáchání
protiprávního činu, který lze zařadit pod některou skutkovou podstatou, pachatelem.
Jelikož sebevražda nenaplňuje znaky žádného trestného činu, chybí zde tento hlavní
trestný čin. Rovněž zde neexistuje žádná zvláštní skutková podstata účasti na
sebevraždě jiného, a proto zde není pomoc k sebevraždě trestná.183 Oproti tomu
euthanasie je trestným činem upraveným v rámci privilegované skutkové podstaty
usmrcení na žádost. V § 216 StGB je stanoveno “Je-li osoba pohnuta k usmrcení na
výslovnou a vážnou žádost oběti, bude potrestána odnětí svobody na šest měsíců až pět
let. Pokus je trestný.” Tedy, kdo usmrtí jiného člověka, porušuje zásadně bezvýjimečný
zákaz usmrcení jiného, který zahrnuje i usmrcení na žádost, proto je aktivní euthanasie
podle německého práva de lege lata nepřípustná a trestná.

4.4 Právní kvalifikace jednání jednotlivých forem euthanasie de lege
lata
Z výše uvedených ustanovení zvláštní části TZ chránící lidský život, je zřejmé, že
právní kvalifikace závisí zejména na tom, o jakou formu euthanasie se jedná v
konkrétním případě. Jednotlivé pojmy jsem vymezila v kapitole 1, kde rozlišuji mezi
euthanasií aktivní, pasivní a nepřímou. Okrajově jsem zmínila také asistovanou
sebevraždu, neboť se jeví velmi podobná aktivní euthanasii, avšak vykonavatelem
ukončení života je zde sám pacient, nikoli lékař.
V prvé řadě je nutné si uvědomit, že forma tzv. pasivní euthanasie, jak je popsána
v kapitole 1.1.2, není z trestněprávního hlediska trestným činem a je plně v souladu s
právním řádem České republiky. Proč tomu tak je, se pokusím vysvětlit v následujících
odstavcích.
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Zejména se jedná o případy, kdy dojde k uspíšení smrti pacienta formou
nezahájení či přerušení životně důležité léčby, jakožto reakce na odmítnutí léčby
pacientem samotným. Česká právní úprava vychází z tzv. informovaného souhlasu,
tedy zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a
informovaným souhlasem. Pokud tedy pacient nedá souhlas s poskytnutím zdravotních
služeb a nejedná se o případ, kdy lze zákrok na základě zákona provést i bez souhlasu
pacienta184, nesmí být zákrok lékařem proveden. Na tyto situace se aplikuje tzv.
negativní revers podle §34 odst. 3 ZoZS, který by si měl lékař nechat od pacienta
podepsat, neboť pro účely případného posuzování odpovědnosti lékaře může mít
bezesporu podstatný důkazní význam, nebo předem vyslovené přání, upravené v § 36
ZoZS.
Z hlediska jednání lékaře se jedná o nekonání. Tato uvedená situace by mohla
být eventuálně posouzena jako neposkytnutí pomoci dle § 150 odst. 1 TZ “Kdo osobě,
která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného
onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe
nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.” nebo odst 2. “Kdo osobě,
která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo vážného
onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy svého zaměstnání
povinen takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo
zákazem činnosti.” U zdravotnického pracovníka je kvalifikace podle § 150 odst. 2 dána
jen tehdy, pokud z jeho opomenutí poskytnout pomoc zaviněně nevznikly žádné
následky na životě nebo zdraví pacienta. Pokud ano, pak je s ohledem na § 112 TZ
trestně odpovědný ve formě zavinění podle ustanovení o poruchových trestných
činech.185
Shrnu-li výše uvedené – v případě, že k provedení zákroku je zapotřebí
informovaného souhlasu a ten není dán, resp. pacient podepíše negativní revers, že si
nepřeje poskytování zdravotních služeb (ať již jejich zahájením či přerušením), nemá
lékař povinnost poskytnout potřebnou pomoc ve smyslu ustanovení § 150 odst. 2 TZ. Z
tohoto důvodu není trestně odpovědný za trestný čin neposkytnutí pomoci.
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V případě dříve vysloveného přání může lékař čelit riziku, že platnost dříve
vysloveného přání bude zpochybněna např. z důvodu, že pacient, když dříve vyslovené
přání sepisoval, nemohl být v důsledku duševní poruchy k takovému právnímu jednání
způsobilý, či proto, že kdyby byl dostatečně poučen lékařem, nikdy by své přání
neformulovat a léčbu by neodmítl. Judikatura k dané problematice v ČR chybí, nicméně
z českého právního řádu lze dovozovat, že bude-li namítána neplatnost dříve
vysloveného přání uznána za důvodnou, hrozí lékaři, který s ohledem na domnělou
existenci dříve vysloveného přání pacienta neléčil, čímž způsobil jeho smrt, vzhledem
k lékařově postavení garanta a z toho vyplývající zvláštní povinnosti lékaře konat dle §
112 TZ, že bude shledán trestně odpovědným z některých z poruchových trestných činů
proti životu, s největší pravděpodobností za trestný čin usmrcení z nedbalosti dle § 142
TZ. Pokud naopak dříve vyslovené přání respektovat nebude, může být shledán
odpovědný za zásah do práva na ochranu osobnosti dle § 81 a násl. OZ.186
Rovněž jednání spočívající v upuštění od zbytečné léčby nenaplňuje žádnou
skutkovou podstatu trestného činu. Pokud lékař odstraní pacientovi takové terapeutické
prostředky, které již další prospěch nepřináší, pouze oddalují nevyhnutelné, nejedná se
v žádném případě o euthanasii, ale o upuštění od tzv. marné léčby, kdy již všechny
dostupné lékařské prostředky nepřinášejí naději na trvalé zlepšení pacientova stavu a
které již další prospěch pacientu nepřináší, pouze oddalují nevyhnutelné, tedy smrt
člověka.187
Nepřímá euthanasie spočívá v uspíšení smrti pacienta, které je definováno jako
negativní vedlejší účinek léčby indikované lékařem ve formě zvyšování dávek
prostředků tišících bolest, které ve svém důsledku může vest ke zkrácení života
pacienta. Podstatou takového jednání je, že uspíšení smrti pacienta je jen negativním
vedlejším účinkem léčby.
Z hlediska subjektivní stránky lze hovořit o nepřímém úmyslu lékaře, neboť ten
dozajista věděl, jaký následek může způsobit a pro případ, že jej způsobí, byl s tím
srozuměn.188 Nicméně vzhledem k tomu, že léčba je v souvislosti s tímto pojmem
prováděna de lege artis, tedy v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské
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vědy, popírá se, že by jednání lékaře způsobilo nějaký škodlivý následek na právem
chráněných hodnotách, neboť cílem nepřímé euthanasie je zmírnit utrpení.189 Tedy
podávání bolest tišících léků převažuje nad zájmem společnosti trestně postihovat
takové jednání.
Z výše popsaných situací tedy vyplývá, že výše popsané jednání není euthanasií
(nenazývala bych tato jednání ani euthanasií pasivní) a je plně v souladu s platným
právním řádem České republiky.
Aktivní euthanasií se rozumí úmyslné ukončení života člověka někým jiným
než člověkem samotným, na jeho vlastní žádost. Podstatou tohoto jednání tedy je, že
nemocný z důvodu nevyléčitelné nemoci žádá jinou osobu, aby ukončila jeho život, a
tato osoba úmyslně a se soucitem tento čin provede. Český právní řád nezná žádnou
privilegovanou skutkovou podstatu trestného činu usmrcení na žádost, jako je tomu v
jiných zahraničních právních úpravách, navrhovaná úprava trestného činu usmrcení na
žádost v § 115 osnovy trestního zákona v roce 2004 nebyla přijata. Rovněž návrh
zákona o důstojné smrti z roku 2008, který za dodržení určitých podmínek stanovil v
souvislosti s provedením euthanasie beztrestnost lékaře, se nesetkal s úspěchem, ba
spíše s kritikou, neboť nedostatečně reflektoval všechny aspekty daného jednání a
možné potenciální situace, které by mohly vzniknout (blíže rozebráno v kapitole 4.1.1).
Vzhledem k chybějící skutkové podstatě v trestním zákoníku, pod kterou by se
dala aktivní euthanasie podřadit, bude každé jednání, jehož znakem je úmyslné
usmrcení ze soucitu, byť na žádost jiné osoby či bez ní, dle platného českého práva
vraždou podle § 140 TZ. Eventuálně by se takové jednání dalo posoudit podle
“mírnějšího” trestného činu zabití podle § 141 TZ, je-li dáno omluvitelné hnutí mysli
pachatele tam uvedené.190 V obou případech se jedná o zvlášť závažný zločin.191
Svolení poškozeného zde nemá význam, neboť jak bylo řečeno, zájem na
ochraně života převažuje nad zájmem autonomie jednotlivce, proto svolení
poškozeného není okolností vylučující protiprávnost. Pokud by však k takovému
jednání došlo, je velmi pravděpodobné, že by k soucitu, jako pohnutce pachatele, soud
přihlédl jako k obecně polehčující okolnosti při stanovení druhu trestu a jeho výměry
189
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podle § 39 odst. 3 TZ ve spojení s § 41 písm. b) TZ či mimořádně snížil trest odnětí
svobody podle § 58 odst. 1. Pokud by jednání naplňovalo skutkovou podstatu přečinu,
mohlo by se uvažovat o upuštění od potrestání podle § 46 TZ.192
Za asistovanou sebevraždu se považuje jednání lékaře, který ze soucitu
poskytne nevyléčitelně nemocnému pacientovi na jeho vlastní žádost prostředek nebo
radu k ukončení jeho života. Podle platného práva se trestá účast na sebevraždě podle §
144 TZ, kde lze za asistovanou sebevraždu považovat případ, kdy pachatel pomáhá
nevyléčitelně nemocnému, aby se sebevraždou zbavil utrpení.193 V případě, že u
pacienta dojde alespoň k pokusu o sebevraždu, bude lékař trestně odpovědný za tento
trestný čin. Dle literatury194 v této skutkové podstatě chybí projev vůle sebevraha, aby
mu taková pomoc byla poskytnuta a stanovení podmínek, za kterých by měl být žadatel
usmrcen. Já osobně bych asistovanou sebevraždu k této skutkové podstatě přiřadila,
neboť ustanovení § 144 TZ je formulováno velmi extenzivně.
Je nutné si uvědomit, že lékař zde nečiní nic, čím by přímo byla způsobena
pacientova smrt a jednání lékaře tak spočívá “pouze” v úmyslné pomoci k sebevraždě,
tedy žadatel i vykonavatel je jedna a tatáž osoba. Vzhledem k tomu, že účast na
sebevraždě je dle trestního zákoníku přečin195, dalo by se zvažovat i upuštění od
potrestání podle § 46 odst. 1 TZ.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že v případě pasivní euthanasie se o euthanasii
jako takovou vůbec nejedná a je za popsaných podmínek v souladu s právním řádem
České republiky. Oproti tomu aktivní euthanasie a asistovaná sebevražda jsou trestné,
přičemž aktivní euthanasie by se dala posuzovat jako trestný čin vraždy dle § 140 TZ,
případně trestný čin zabití dle § 141 TZ, na což lze bezesporu pohlížet jako na příliš
přísný postih pachatele. Přestože zvláštní část TZ nám nedává příliš prostor pro postih
pachatele, můžeme naproti tomu v obecné části TZ nalézt řadu ustanovení, které by se
daly v konkrétním případě zvažovat, aby “pomohly” zmírnit či dokonce vyloučit
trestněprávní důsledky pachatele aktivní euthanasie či asistované sebevraždy.
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4.4.1

Zmírnění trestněprávního postihu

Hledisko trestněprávního postihu pachatele euthanasie či asistované sebevraždy
bych rozdělila do dvou skupin. Za prvé, zda je možné uvažovat o beztrestnosti pachatele
takového činu, a za druhé, jaké jsou možnosti zmírnění trestněprávní sankce, která
pachateli euthanasie bude, s ohledem na výše právní kvalifikaci jednotlivých forem
euthanasie, hrozit.
4.4.1.1 Okolnosti vylučující protiprávnost

V rámci první možnosti, tedy uvážení o beztrestnosti pachatele, se nabízí otázka,
jestli je zde možnost pro uplatnění okolností vylučujících protiprávnost, a to zejména
krajní nouze podle § 28 TZ nebo svolení poškozeného dle § 30 odst. 1 TZ. Zákon sice
stanoví, že “Trestný čin nespáchá, kdo jedná na základě svolení osoby, jejíž zájmy, o
nichž tato osoba může bez omezení oprávněně rozhodovat, jsou činem dotčeny, avšak z
odst. 3 citovaného ustanovení je zjevné, že nelze za svolení podle odst. 1 považovat
souhlas k ublížení na zdraví nebo usmrcení, s výjimkou případů svolení k lékařským
zákrokům, které jsou v době činu v souladu s právním řádem a poznatky lékařské vědy
a praxe. Svolení poškozeného jako okolnost vylučující protiprávnost přichází do úvahy
pouze u těch trestných činů, kde zájem společnosti je podmíněn zájmem poškozeného
na ochraně a tento zájem je ve výhradní dispoziční moci poškozeného a porušení zájmu
se nedotkne zájmů společnosti.196 Domnívám se, že vzhledem k tomu, že v daném
případě je zájem společnosti nadřazen nad zájmem jednotlivce, pak by se svolení
poškozeného k vlastnímu usmrcení jevilo jako v přímém rozporu s účelem a smyslem
ustanovení zejména hlavy I a rovněž I se stanovením příslušných znaků do základních
nebo kvalifikovaných skutkových podstat trestných činů, které jsou obsaženy v jiných
hlavách TZ197, kde je obvykle ohrožení nebo porušení lidského života nebo zdraví
okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby.
Pokud se jedná o krajní nouzi, jejíž definici nalezneme v § 28 odst. 1 TZ: “Čin
jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním
zákonem, není trestný činem.” Avšak odst. 2 citovaného ustanovení vymezuje krajní
nouze negativně. V případě aktivní euthanasie či asistované sebevraždy by se tedy
jednalo o srovnání, zda je závažnější nesnesitelné utrpení pacienta, jestliže zmírnění
196
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utrpení nelze dosáhnout jinak, a které by muselo být posouzeno jako zřejmě stejně
závažné nebo ještě závažnější než smrt. Z hlediska aplikace ustanovení krajní nouze by
pak musela být posuzována kvalita života, k čemuž dle mého soudu, nemůže být snad
nikdo oprávněn. Už jen z tohoto důvodu se mi jeví až troufalé uvažovat o beztrestnosti
pachatele v případě okolností vylučujících protiprávnost, zejména v souvislosti s krajní
nouzí.
4.4.1.2 Zmírnění trestněprávní sankce dle obecné části TZ

Pomineme-li výše uvedené okolnosti vylučující protiprávnost jakožto velmi
problematické a těžko aplikovatelné v případě euthanasie, můžeme uvažovat o zmírnění
trestněprávní sankce pro pachatele euthanasie či asistované sebevraždy, byť samozřejmě
s přihlédnutím ke všem okolnostem a povaze každého konkrétního případu.
Při ukládání trestu musí soud vycházet jednak z obecných zásad pro ukládání
trestních sankcí dle § 37 TZ, a jednak z obecných zásad pro ukládání trestů vyjádřených
v § 39 TZ. Soud musí dbát, aby druh a intenzita trestu odrážely všechny zvláštnosti
konkrétního případu, tedy každý trest by měl dostatečně individualizován.198
Domnívám se, že významné ustanovení pro rozhodování o trestněprávním
postihu pachatele nalezneme v § 39 odst. 2 TZ, jenž blíže vymezuje kritéria pro
posouzení povahy a závažnosti trestného činu. Jsou jimi zejména význam chráněného
zájmu, který byl činem dotčen, způsob provedení činu a jeho následky, okolnosti, za
kterých byl čin spáchán, osoba pachatele, míra jeho zavinění a jeho pohnutka, záměr
nebo cíl.
Okolnosti, za kterých byl čin spáchán, zahrnují všechny specifické okolnosti,
které přispěly ke spáchání činu nebo pod jejichž vlivem pachatel jednal, a které s
ohledem na svoji povahu mohou konkrétní závažnost činu snižovat nebo naopak
zvyšovat.199 Jedná se zejména o místo a dobu spáchání činu, situaci, za níž pachatel čin
spáchal, jednání poškozeného apod. Mnohé z nich zákon výslovně označuje jako
polehčující okolnosti ve smyslu § 41 TZ nebo okolnosti přitěžující dle § 42 TZ, které de
facto odráží zvláštnosti daného spáchaného trestného činu.
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Mezi subjektivní znaky pachatelova jednání patří rovněž pohnutka, jíž se rozumí
vnitřní podnět, který vede pachatele k rozhodnutí spáchat trestný čin. 200 V souvislosti s
euthanasií bude pachatel veden pohnutkou, kterou je soucit s trpícím, a zřejmě by ji šlo
považovat za polehčující okolnost ve smyslu § 41 písm. b), tedy, že trestný čin byl
spáchán ze soucitu. Soucit vyjadřuje citový vztah mezi pachatelem a obětí, případně
osobou, v jejíž prospěch se pachatel trestného činu dopouští.201 Další polehčující
okolností ve smyslu § 41 písm. e) je, že trestný čin byl spáchán pod vlivem tíživých
osobních nebo rodinných poměrů, které si sám nezpůsobil, což může být například
vážná nemoc rodinného příslušníka pachatele, potažmo poškozeného. Vzhledem k
tomu, že se jedná o demonstrativní výčet 202, mám za to, že i žádost nevyléčitelně
nemocného člověka (poškozeného) by mohla být považována za polehčující okolnost.
Oproti uvedenému mohou pachateli “uškodit” také přitěžující okolnosti, upravené
zejména v § 42 písm. a) a e), tedy spáchá-li trestný čin s rozmyslem nebo po
předchozím uvážení, což je v případě euthanasie vysoce pravděpodobné, a také pokud
trestným činem poruší zvláštní povinnost, která vyjadřuje skutečnost, že pachatel byl
nositelem takovéto povinnosti a spáchání trestného činu je v příčinné souvislosti s
porušením takové povinnosti.203 Z hlediska lékařské profese lze usuzovat i nad
přitěžující okolností dle § 42 písm. f), tedy pokud ke spáchání trestného činu zneužil
svého zaměstnání, postavení nebo funkce. Obecně přitěžující nebo polehčující okolnosti
přitom nesmí být okolnost, která je zákonným znakem trestného činu (§ 39 odst. 4 TZ).
Soud rovněž přihlédne k osobě pachatele, škodlivost a závažnost činu budou
snižovat zejména okolnosti, že čin spáchal poprvé, před spácháním trestného činu vedl
řádný život, naopak zvyšovat je bude recidiva pachatele či spáchání více trestných činů.
Pokud budeme v případě asistované sebevraždy uvažovat o lékaři jakožto pachateli
trestného činu, zřejmě bychom předpokládali, že se jedná o bezúhonného člověka,
avšak nemusí to být pravidlem.
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Ustanovení § 58 TZ204 umožňuje individualizaci trestu v případech, kdy trest
odnětí svobody uložený v rámci trestní sazby by byl nepřiměřeně přísný vzhledem k
povaze a závažnosti spáchaného trestného činu a poměrům pachatele. Tento institut je
na místě aplikovat v případech, když okolnost, která podmiňuje použití vyšší trestní
sazby, byla formálně naplněna, ovšem vzhledem k dalším okolnostem případu, včetně
těch které leží mimo skutkovou podstatu činu, nijak nezvýšila škodlivost trestného činu.
Zákonodárce trestní postih zpřísnil právě s ohledem na to, že obvykle se tato okolnost
přistupující k základní skutkové podstatě trestného činu odráží ve vyšší míře jeho
škodlivosti, tudíž uložení trestu, byť v dolní polovině zákonné trestní sazby, by v daném
případě bylo nepřiměřeně přísné.205 Je velmi pravděpodobné, že k tomuto institutu by se
soudy v případě stanovení výměry trestu u euthanasie schylovaly, nicméně dle mého
názoru by tato jednání soudy posuzovaly různě, vhodnější by se tedy jevilo uzákonit
skutkovou podstatu usmrcení na žádost, která by stanovila pro pachatele euthanasie
stejné posuzování.

4.5

Stručná úvaha nad euthanasií de lege ferenda
Definice podmínek, za kterých je možno osobu zbavit života, je velice obtížné.

Předem by se musela zohlednit řada aspektů, zejména svéprávnost žadatelů, osoba,
která by měla euthanasii provést, technické podmínky jejího provádění, souhlasy či
nesouhlasy blízkých osob a celá řada dalších aspektů, aby nemohlo dojít k jejímu
potenciálnímu zneužití.206 Velkou roli by se zde mohl hrát i psycholog, který by
posoudil, zda požadavek pacienta, ať již na provedení euthanasie či asistované
sebevraždy, je racionální, autonomní, neovlivněný psychologicky zvladatelnými
poruchami, jako například depresí. Daleko komplikovanější je otázka euthanasie u
dětských pacientů, kteří zatím nedosáhli věku umožňujícího samostatné rozhodování ve
většině oblastí života.
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Ostatně Pollard zmiňuje, proč by euthanasie neměla být uzákoněna:
-

obtížnost určit skutečné záměry toho, kdo usmrcuje; mohl by být usmrcen
člověk, kterým s tím opravdu nevyslovil souhlas

-

možnost mylné diagnózy

-

obtížnost určovat soužení či utrpení takovým způsobem, aby se zákon
nemohl nikdy aplikovat na ty, kterým nebyl určen; nezvladatelné utrpení je
totiž velmi prostorným důvodem pro usmrcování lidí

-

obtížnost zaručit dané osobě, že bude moci svobodně vyslovit, anebo
odmítnout souhlas, neboť v neustále měnící emocionální situaci umírajících
se prolínají stavy zmatku, hněvu, deprese, strachu a úzkosti

Ve prospěch usmrcení na žádost se argumentuje autonomií, která však nemůže
být chápána jako splnění každého pacientova přání, neboť pak by muselo být usmrcení
na žádost dovoleno vždy, tedy nejen v případech neléčitelné a těžko snesitelné choroby.
Usmrcení na žádost lze za určitých předpokladů odpovědně odůvodnit s ohledem na
důstojnost člověka, a to v případě, kdy se utrpení stane nesnesitelným a nelze jej sladit s
pacientovým hodnotovým systémem.207 Euthanasie je především vztahovou záležitostí
pacienta a medicínské instituce a má-li být regulována, nutně vyžaduje organizační
rámec normativních a právních vztahů, které budou vše kontrolovat.208
Z hlediska trestního práva se jako alternativy k euthanasii mohou jevit případy209
-

usmrcení na žádost

-

usmrcení ze soucitu

-

usmrcení na žádost a ze soucitu

-

asistovaná sebevražda

Trestněprávním důsledkem jednotlivých shora uvedených variant může být plná
trestnost za úmyslný trestný čin, snížená trestnost za privilegovanou skutkovou podstatu
či beztrestnost, pokud by jednání bylo považováno za důvod vyloučené protiprávnosti.
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Čl. 6 odst. 4 Listiny sice připouští, aby byl někdo zbaven života v souvislosti s
jednáním, které podle zákona není trestné, přičemž v souvislosti s euthanasií tato
jednání blíže konkretizuje náš TZ v ustanovení o krajní nouzi a svolení poškozeného.
Nicméně mám za to, že s ohledem na bližší popis okolností vylučujících protiprávnost v
kapitole 4.4.1.1 by ani de lege ferenda nebylo možné přijmout konkrétní zákonnou
úpravu při respektování citovaného ustanovení Listiny, která by explicitně formulovala,
kdy zbavení života není trestným činem, a není tak v rozporu s ústavním pořádkem ČR.
Pokud se nepřijme žádná nová právní úprava v rámci privilegované skutkové
podstaty usmrcení na žádost, jako je tomu v některých zahraničních úpravách 210, nikoli
stanovení beztrestnosti euthanasie či asistované sebevraždy, budou výše zmíněné
jednotlivé varianty euthanasie posuzovány jako trestný čin vraždy dle § 141 TZ, zabití
dle § 141 TZ či účast na sebevraždě dle § 144 TZ.
4.5.1 Konference 2015: Eutanazie – Rozhodnutí na konci života

V květnu loňského roku se v prostorách Akademie věd ČR (dále jen “AV ČR”)
v Praze uskutečnila konference pořádaná Ústavem státu a práva AV ČR s názvem
Eutanazie – Rozhodnutí na konci života, kde vystoupila řada odborníků jak z AV ČR,
tak z českých univerzit.
V Praze se rozběhla diskuse mezi teoreticky orientovanými filozofy, právníky a
etiky, a mezi praktičtěji orientovanými lékaři, kteří hledali společná slova, vyjádření a
definice tohoto problému. Konference měla především vést ke sbližování názorů, účelu
a k širšímu otevření názoru veřejnosti, neboť se u nás o problematice umírání a konce
života hovoří málo. Hříbek, z Filozofického ústavu AV ČR vyjádřil názor, že euthanasie
je za určitých podmínek morálně přípustná, ovšem otázkou zůstává, zda je na její
legalizaci česká společnost připravena. Oproti tomu Černý, z Ústavu státu a práva AV
ČR, euthanasii odmítá, neboť od základu mění vztah lékař-pacient, přičemž lékař má
asistovat pouze u voleb pacienta, které jsou morální.211
V listopadu loňského roku proběhla tatáž konference v Ostravě. Ševčík,
spoluorganizátor akce, uvedl, že v dnešní době mají lékaři v oblasti intenzivní medicíny
mnoho možností, jak udržovat pacienty na přístrojové podpoře, která mnohdy
210
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překračuje etickou přípustnost vůči pacientovi, jenž bohužel směřuje jen jedním
směrem, což znamená, že všechny jeho životní rezervy již nedokážou zvrátit jeho
onemocnění. V tomto případě se lékaři rozhodují týmově a poctivě, jak dále pokračovat
v léčbě, a zda přeměnit agresivní léčbu na léčbu paliativní.212
Černý je toho názoru, že odborníci jsou rozděleni do dvou skupin, mezi nimiž
těžko nastane názorová shoda. Za prvé jsou to ti, kteří tvrdí, že pokud kompetentní
pacient, který nesnesitelně trpí, opakovaně žádá lékaře, aby mu pomohl tím, že jej
usmrtí a domnívá se, že se jedná o jediné východisko z této situace, pak bychom měli
respektovat autonomii pacienta a soucítit s jeho stavem, který nelze změnit. Tedy
respektujme vůli pacientů, kteří trpí. Za druhé jsou zde jiní autoři, kteří buď říkají, že
lékaři nesmí usmrcovat své pacienty, protože např. život je posvátný (tato doktrína měla
původně náboženský vznik, ale dnes se dá formulovat čistě bez náboženských pojmů),
nebo jsou toho názoru, že v případě legalizace euthanasie by se praxe posouvala k
důsledkům umírání lidí, kteří nejsou v terminální fázi nemoci, a jejich utrpení není
nesnesitelného rázu.
Dále připustil, že lékaři, právníci a etici se nedokážou shodnout na definici
pojmu pasivní euthanasie, čímž se nejčastěji míní to, zda lékař ponechá pacienta zemřít
například tím, že ho odpojí od orgánové podpory. V praxi je to bohužel stále
problematické. Profesor Ševčík by řekl, že pasivní euthanasii “nedělá”, neboť pokud on
ukončuje životně udržující léčbu a odpojuje pacienta od přístroje, ukončuje léčbu,
kterou považuje pro pacienta za neadekvátní, ale to není euthanasie. Zatímco jiní autoři
se domnívají, že se jedná o pasivní euthanasii a měli bychom si přiznat, že lékařská
praxe ji vykonává. Jedna skupina si tedy přeje, aby euthanasie byla legální, a je toho
názoru, že pasivní euthanasie se již provádí, zatímco druhá skupina si myslí pravý opak
– euthanasie by měla zůstat nelegální a pasivní euthanasie se neprovádí. Je zajímavé, že
často tyto názorové skupiny korespondují i se zaměřením lékaře, například pracovníci v
paliativní péči jsou většinou proti euthanasii. Zde je uveden názorný příklad toho, že
byť odborná literatura tvrdí, že pojem pasivní euthanasie je již vymýcen, bohužel tomu
tak docela není, přestože se v současné době vedou o tento pojem i nadále spory.
Domnívám se, že je již na čase, aby nastala shoda spočívající v tom, že v případě
212
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pasivní euthanasie se skutečně o euthanasii nejedná, jak je ostatně popsáno v kapitole
1.1.1. Jistě ale v naší společnosti najdeme řadu lidí, včetně odborníků i laiků, kteří s
tímto tvrzením nebudou souhlasit.213
Černý připustil, že by se diskusi o euthanasii měla věnovat větší pozornost,
neboť se týká nás všech a neměla by být limitována pouze na úzké kruhy odborníků, a
to i vzhledem k tomu, jak populace stárne. Diskuse v odborných kruzích se rozvíjí
velmi pomalu a celospolečenská diskuse absentuje úplně. Strach je jeden z faktorů, proč
se lidé bojí umírání, smrti. Pokud budeme uvažovat o životě celostně – jednou jsme se
narodili a jednou zemřeme, nemusíme toto řešit. Nicméně mnoho lidí prožívá aktivní
život a chtěli by uvažovat nad tím, jak zemřou a tudíž rozhodovat o svém životě do
posledního konce.
Výsledkem konference přinesl nepřekvapivé zjištění, že v současné době je
nereálné, aby byla euthanasie v horizontu několika let legalizována. Nejprve by měla
proběhnout celospolečenská diskuse a také se více zkvalitnit dostupná paliativní péče.
Nebylo by praktické, natož rozumné, abychom zaváděli legalizaci euthanasie v zemi,
kde pacienti umírají zbytečně v bolestech v nemocnicích, a dokud nebude tato péče
přístupná všem, měli bychom počkat a být se zaváděním euthanasie opatrní.214
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5

Právní úprava euthanasie a asistované sebevraždy ve
vybraných evropských zemích
Euthanasie a asistovaná sebevražda jsou legální od roku 2002 v Nizozemí, ve

stejném roce přijala zákonnou úpravu euthanasie Belgie a od roku 2009 také
Lucembursko. Asistovaná sebevražda je povolena rovněž v amerických státech –
Oregon od roku 1997, Montana a Washington od roku 2009 a nejnověji Vermont od
roku 2013.215 Nejnovější úprava této problematiky byla přijata v Kalifornii, dne
6.10.2015 zákon o asistované sebevraždě podepsal guvernér Jerry Brown.216 Specifické
postavení má asistovaná sebevražda ve Švýcarsku, kde není upravena žádným
speciálním zákonem.
Nizozemské a belgické zákony o euthanasii z roku 2002 a následně lucemburské
z roku 2009, vyvolaly velkou společenskou diskusi v Evropě. Nedávný průzkum 47
zemí Evropy naznačil značný souhlas s euthanasií v malém shluku západních zemí
(Belgie, Nizozemí, Lucembursko, Dánsko, Francie, Švédsko a Španělsko), na rozdíl od
zanedbatelného až smíšeného souhlasu ve všech ostatních zemích.217

5.1

Nizozemí
Nizozemí je první evropskou zemí, která přijetím zákona o ukončení života na

žádost a asistované sebevraždě ze dne 1.4.2002, oficiálně „Termination of Life on
Request and Assisted Suicide (Review Procedures) Act“ 218, legalizovala euthanasii i
asistovanou sebevraždu a v podstatě po třiceti letech uzavřela veřejnou i právní diskusi.
5.1.1 Historie

Již v roce 1969 holandský lékař Jan Hendrik van den Berg uveřejnil krátkou
knížku „Lékařská moc a lékařská etika“, v níž navrhoval, aby lékaři přijali následky
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technických vymožeností a byli ochotni své nemocné trpící a umírající pacienty, nebo
ty, kteří žijí ve vegetativním stavu, i zabít. Zanedlouho po té došlo v roce 1973
v Leeuwardenu k prvnímu soudnímu procesu, který se týkal aktivní euthanasie
provedené lékařem: v roce 1971 dcera (lékařka) aplikovala s úmyslem zabít vysokou
dávku

morfinu

své

matce,

inkontinentní,

na

vozíček

připoutané

pacientce

v pečovatelském domově, která zemřela několik minut poté. Dcera se hájila tím, že
matka opakovaně a naléhavě žádala, aby bylo její trápení ukončeno. Lékařka byla
odsouzena, avšak pouze k jednotýdennímu trestu podmíněně odloženému na zkušební
dobu jednoho roku. Od té doby byla euthanasie holandskými lékaři prováděna, a pokud
některé případy skončily až u soudu, byly posuzovány rovněž velice mírně.
V roce 1982 byla ustanovena Vládní komise pro euthanasii, která se spolu
s Ústřední komisí Královské holandské lékařské asociace podílela na určování
podmínek, za nichž je možno euthanasii provádět. Komise zaručovaly, že budou-li
lékaři dodržovat určitá kritéria, nebudou trestáni. Nejdůležitější z nich se stala tzv.
Rotterdamská kritéria, znějící následovně219:
-

pacient musí být kompetentní a jeho žádost musí být zcela dobrovolná a
úmyslná

-

pacientova žádost musí být dobře uvážená, jasná a opakovaná

-

pacient musí nesnesitelně trpět (ne nutně fyzicky) a euthanasie musí být poslední
možností; jiné možnosti, jak ulehčit situaci nemocného již byly vyzkoušeny a
shledány neúčinnými

-

euthanasii může provádět jedině lékař

-

lékař musí vše konzultovat s jiným nezávislým lékařem, který má již zkušenost
v této oblasti
V roce 1990 se rada Královské lékařské asociace shodla i na postupu povinného

hlášení spočívající v tom, že lékař provádějící euthanasii a asistovanou sebevraždu
nepodá hlášení o přirozené smrti, nýbrž informuje místního lékařského revizora pomocí
vyplněného rozsáhlého dotazníku. Místní revizor podá hlášení okresnímu státní
zástupci, který rozhodne, zda případ předá k trestnímu stíhání či nikoliv.220
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5.1.2 Zákon o ukončení života na žádost a asistované sebevraždě

Obsah pojmu euthanasie byl v Nizozemí jasně vymezen: jedná se o úmyslné
ukončení života osoby na její explicitní žádost někým jiným než osobou samotnou
(lékařem).221 Podle uvedeného zákona však musí být splněna řada požadavků, jinak je
ukončení života trestné. Nizozemský zákon de facto legalizoval stávající nizozemskou
praxi, která byla založena na začátku roku 1990.222
Přestože podle průzkumů bylo pro přijetí zákona 90 % Holanďanů, objevily se i
hlasy odpůrců. Například Horní komora Parlamentu obdržela 60 000 dopisů, aby
zákonodárci hlasovali proti přijetí zákona. Odpůrci zákona se především obávali, že
zákon bude zneužíván lidmi, kteří se pokusí přesvědčit lékaře, aby jim pomohl ukončit
svůj život. Ministr zdravotnictví Els Borst a ministr spravedlnosti Benk Korthals ovšem
prohlásili, že zneužití se neočekává, neboť zákon obsahuje mnoho kontrolních
ustanovení a lékaři budou ohlašovat euthanasii, aby hrozba trestu byla minimalizována.
V praxi počet případů euthanasie údajně klesal, v roce 1998 to bylo 2 300 případů
oproti 2 121 v roce 2000, nicméně skutečný počet případů se v Nizozemsku odhadoval
až na 5000 za rok. Evropský Parlament rovněž vyjádřil obavu, že euthanasie by mohla
být použita jako forma kontroly rozpočtů na zdravotní péči, což Borst odmítl s tím, že je
toto nemyslitelné, neboť každý pojištěnec dostává zdravotní péči „od kolébky až do
hrobu“, což se možná jeví nezbytnou podmínkou euthanasie.223
Poté, co byla euthanasie uzákoněna, zvýšila se frekvence euthanasie na 2,8 % ze
všech úmrtí v roce 2010, což je jen mírně vyšší procento, než v roce 2001, lékaři však
vyhoví méně jak polovině žádostí pacientů o euthanasii.224
Euthanasie v Nizozemí tedy dnes není, za dodržení určitých podmínek, trestným
činem. Jedná se první legalizovanou možnost beztrestného použití skutečné euthanasie
(vyloučení protiprávnosti). Podle čl. 293 odst. 1 nizozemského trestního zákona „kdo
úmyslně ukončí život jiného na jeho výslovnou a vážnou žádost, bude potrestán odnětím
svobody až na 12 let nebo peněžitým trestem“. Podle odstavce 2 ovšem „čin uvedený
v odstavci 1 není trestným činem, pokud byl spáchán lékařem postupujícím podle

221

Tamtéž
WEBER, Wim. Netherlands legalise euthanasia. The Lancet. 2001, vol. 357, s. 1189
223
Tamtéž
224
BERNARD, Lo. Euthanasia in the Netherlands: what lessons for elsewhere? The Lancet. 2012, vol.
380, issue 9845, s. 869
222

78

kritérií uvedených v § 2 zákona o ukončení života na žádost nebo o pomoci k sebevraždě
a lékař toto jednání oznámí městskému patologu v souladu s příslušnými ustanoveními
zákona o pohřebnictví.“ Vedle euthanasie počítá nizozemský zákon také s případy
asistované sebevraždy, ty jsou výslovně odlišeny od euthanasie, přestože u asistované
sebevraždy platí totéž co u euthanasie. Zákonodárce se tak vyhnul obtížím spojeným
s rozlišováním euthanasie a asistované sebevraždy. Podle § 294 odst. 1 trestního zákona
„kdo úmyslně pohne jiného k sebevraždě, a pokud k ní došlo, bude potrestán odnětím
svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem“. Podle odstavce 2 citovaného ustanovení
stejně bude potrestán ten „kdo úmyslně pomáhá nebo poskytne prostředky k sebevraždě,
pokud k ní dojde“. Ustanovení čl. 293 odst. 2 se použije obdobně.225
Kritéria pro provedení euthanasie dle čl. 2 zákona jsou:
-

lékař je přesvědčen o tom, že žádost od pacienta je dobrovolná a dobře uvážena

-

pacientův stav musí působit nesnesitelné útrapy bez naděje na zlepšení

-

pacient je o svém stavu a perspektivách dobře informován

-

euthanasie musí být poslední opatření (ultima ratio), již nejsou žádné jiné
alternativy pro řešení pacientovy situace

-

lékař musí provést konzultaci nejméně s jedním dalším nezávislým lékařem,
který pacienta zhlédl a poskytl své písemné stanovisko k výše uvedeným
požadavkům

-

lékař ukončil život nebo vykonal asistovanou sebevraždu s náležitou péčí
Specifická ustanovení jsou věnována nezletilým pacientům. V případě pacientů

ve věku od 16 do 18 let, kteří žádají o ukončení života nebo asistovanou sebevraždu a
lze u nich předpokládat přiměřené porozumění svým zájmům, postačuje zapojení rodičů
nebo opatrovníka do rozhodovacího procesu, ale jejich souhlas se zákrokem není
nutný.226 Oproti tomu v případě pacientů ve věku od 12 do 16 let splňujících podmínku
přiměřeného porozumění svým zájmům, může lékař euthanasii provést nebo asistovat
při sebevraždě pouze se souhlasem obou rodičů, případně opatrovníka.227
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Byť zákon umožňuje euthanasii nebo asistovanou sebevraždu pro duševní
utrpení, není tato možnost široce schvalována. Veřejnost je sice více liberální vůči
euthanasii z důvodu pokročilé demence, nicméně lékaři jsou zdrženlivější.228
Podle čl. 7 odst. 2 nizozemského zákona o pohřebnictví lékař nevydá úmrtní list
a neprodleně informuje obecního patologa nebo jednoho z městských patologů o příčině
smrti vyplněním formuláře, kam uvede splnění požadavků náležité péče dle čl. 2
zákona. Patolog musí toto oznámení neprodleně ohlásit regionálnímu výboru, které pak
případy spočívající v ukončení života na žádost nebo asistované sebevraždě, jak je
uvedeno v čl. 293 odst. 2 nebo čl. 294 odst. 2, věta druhá, nizozemského trestního
zákona, přezkoumávají. Výbor se skládá z lichého počtu členů, včetně jednoho právního
specialisty, předsedy, jednoho lékaře a jednoho odborníka na etickou a filozofickou
problematiku.229 V případě, že je výbor toho názoru, že lékař nesplnil požadavky
kladené mu zákonem o euthanasii, informuje generálního prokurátora a regionálního
inspektora zdravotní péče. Nejpozději do 1. dubna následujícího roku výbor vydá
výroční zprávu o činnosti za uplynulý kalendářní rok, která mimo jiné obsahuje počet
hlášených případů ukončení života na žádost a asistované sebevraždy, ke kterým výbor
poskytl své stanovisko.
Domnívám se, že výše popsaná kontrola může být často zpochybňována, a to
s ohledem na skutečnost, že pokud lékař ve formuláři uvede jako příčinu smrti
přirozenou smrt, nikoli euthanasii nebo asistovanou sebevraždu, pak neexistuje žádná
možnost takovéto kontroly.
5.1.3 Konzultace s jiným nezávislým lékařem

Nizozemská právní úprava uvádí, že lékař musí provést konzultaci s jiným
nezávislým lékařem, který má zkušenosti z této oblasti. V málokterých textech či
studiích se ovšem dozvídáme, jak toto dopadá právě na lékaře samotné. Není rozhodnutí
k asistenci při sebevraždě stejně závažné jako rozhodnutí k samotné euthanasii? Morální
a psychické následky totiž ponese výhradně jen lékař.230
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Za účelem zajištění, že lékařské konzultace bude poskytovat nezávislé a
kvalifikované poradenství, zahájila Královská nizozemská lékařská asociace v roce
1997 projekt „Support and Consultation on Euthanasia in Amsterdam“ (SCEA) pro
školení lékařských konzultací. Po kladném vyhodnocení v roce 1999 byl projekt
postupně realizován v celém Nizozemsku, nyní označován jako „Support and
Consultation on Euthanasia in the Netherlands“ (SCEN), který bývá srovnáván
s belgickou konzultační službou LEIF (Life End Information Forum), v níž lékaři plní
třídenní vzdělávací program. SCEN lékaři jsou převážně všeobecní praktičtí lékaři, ale
někteří jsou také lékaři z domů pečovatelských služeb či lékařští specialisté. V roce
2010 bylo 80 % všech formálních konzultací v případech euthanasie poskytnuto SCEN
lékaři.231
Zbavit pacienty nesnesitelného utrpení je důležitá zásada a základ nizozemského
zákona o euthanasii. Úkolem lékaře je posoudit, zda je nebo není pacientovo utrpení
považováno za nesnesitelné, založené na jednom nebo více soukromých rozhovorech
s pacientem a lékařským týmem. Pacienti, u nichž byl důvod pro euthanasii například
„být unaven životem“, „deprese“ nebo „zátěž pro rodinu“, měli sníženou
pravděpodobnost, že jejich žádost nebude zamítnuta. Na druhou stranu u pacientů
s vědomím, že jejich utrpení se nezlepší a kteří prožívali ztrátu důstojnosti a fyzické
příznaky, pak bylo více pravděpodobné, že jejich žádost o euthanasii nebude odmítnuta.
Všeobecně lze tedy říci, že duševní zdravotní problémy pravděpodobné zvýší šance
k tomu, že žádosti o euthanasii budou odmítnuty.232
5.1.4 Groningen protokol

Méně známý, dokonce i mezi Holanďany, je tzv. Groningen protokol,
publikovaný dne 10. března 2005 v New England Journal of Medicine, jenž vytvořili
Eduard Verhagen a Peter Sauer, lékaři pediatrického oddělení Univerzitní nemocnice v
Groningenu. Důvodem pro jeho vytvoření byl případ male holčičky s nejtěžším typem
smrtícího onemocnění kůže, zvaný bulózní epidermolýza, s onemocněním, které
způsobuje nesnesitelnou bolest a utrpení. Rodiče požádali o euthanasii a lékaři byli toho
názoru, že utrpení je nesnesitelné a požadavek pochopitelný, avšak z důvodu možného
231
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potencionálního trestního stíhání žádost rodičů zamítli. Když se lékaři dozvěděli, jak
dítě o tři měsíce později zemřelo, rozhodli se pro sepsání protokolu, který by pomohl
řešit podobné případy a zavedl by transparentnost neonatální euthanasie. 233
Protokol obsahuje obecné zásady a specifické požadavky související s
rozhodnutím o euthanasii a jejím provádění. Musí být splněno následujících pět
požadavků:
-

diagnóza a prognóza musí být jistá

-

přítomnost beznadějného a nesnesitelného utrpení

-

diagnóza, prognóza a nesnesitelné utrpení musí být potvrzeno alespoň jedním
nezávislým lékařem

-

oba rodiče musí poskytnout informovaný souhlas

-

tento postup musí být proveden v souladu s přijatými lékařskými standardy
Další kritéria stanovená v protokolu jsou pouze podpůrná, navržena tak, aby

vyjasnila rozhodnutí a usnadnila posuzování, např. popis všech relevantních zdravotních
údajů a výsledků z diagnostických šetření, seznam všech účastníků v rozhodovacím
procesu, dostupnost alternativní léčby a řada dalších. Protokol však nezaručuje, že lékař
nebude stíhán. Právní kontrola nad euthanasií u novorozenců je založena na vlastních
lékařských zprávách, které posuzují státní zástupci.234
Z 200 000 dětí narozených v Nizozemsku každý rok, asi 1 000 umírá během
prvního roku svého života. Pro přibližně 600 z těchto dětí smrti předchází lékařské
rozhodnutí týkající se ukončení života. Diskuse o zahájení a pokračování léčby u
novorozenců s vážnými zdravotními problémy, jsou jedním z nejobtížnějších aspektů
pediatrické praxe. I když technologický vývoj poskytl možnosti pro léčení mnoha
vrozených vývojových vad a o předčasně narozené děti, rozhodnutí týkající se toho, kdy
začít a kdy přestat s léčbou, zůstává v jednotlivých případech velmi obtížné. Ještě
obtížnější jsou rozhodnutí týkající se novorozenců, kteří mají vážné choroby nebo
deformace spojené s utrpením, které nemůže být zmírněno a pro které neexistuje žádná
naděje na zlepšení.235
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Utrpení je subjektivní pocit, jenž nemůže být objektivně měřen, ať už u
dospělých nebo u dětí. Dospělí však mohou určit, kdy je jejich utrpení nesnesitelné,
kdežto děti nemohou vyjádřit své pocity prostřednictvím řeči. Zkušení pečovatelé a
rodiče jsou schopni posoudit míru utrpení u novorozenců, stejně jako stupeň úlevy díky
poskytnutým lékům nebo jiným opatřením. Bylo tedy otázkou, zda úmyslné ukončení
života je přijatelné jak pro novorozence a kojence, a to navzdory skutečnosti, že tito
pacienti nemohou vyjádřit svou vlastní vůli. Nebo musí děti s poruchami, které jsou
spojeny s těžkým a trvalým utrpením být naživu, když jejich utrpení nemůže být
zmírněno?236
5.1.5

Soulad s mezinárodními konvencemi

Ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí (ve spolupráci s Ministerstvem pro
zdraví, sociální věci a sport a Ministerstvem spravedlnosti) je zahrnut i pokus dokázat,
že nizozemský zákon o euthanasii je kompatibilní s mezinárodními konvencemi,
zajišťující právo na život. Základem obou ustanovení 237 je úcta k životu, přičemž
konvence zbavují vládu a ostatní vzít život jednotlivci proti jeho vůli (s výjimkou
specifikovaných okolností). Nizozemská vláda se však ohrazuje tím, že toto ustanovení
není určeno k udržování nesnesitelného utrpení tam, kde neexistuje žádná naděje na
zlepšení, ale spíše nabízí jednotlivcům ochranu proti porušení jejich práva na život.
Signatáři úmluv mají značnou svobodu interpretovat takto široce formulovaná
ustanovení v rámci jejich vlastních vnitrostátních právních úprav, samotné znění však
nevyjasňuje, co přesně představuje takové protiprávní porušení, a proto nelze konvence
interpretovat tak, že stanoví obecný zákaz ukončení života na žádost nebo asistované
sebevraždy. 238
Nizozemí konstatuje, že to je právě základem jejich právních předpisů o
euthanasii. Provádění euthanasie v reakci na dobrovolnou žádost pacienta nepředstavuje
úmyslné zbavení života ve smyslu výše uvedených konvencí. Vláda podporuje právo na
život, nemůže však jít tak daleko, aby zakázala jedincům, aby rozhodli sami za sebe,
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zda jejich vlastní život má pro ně takovou cenu, aby byl žit („...to forbid individuals to
decide for themselves whether or not thein lives are worth living…“). Z tohoto důvodu
není v Nizozemí sebevražda trestným činem, jako je tomu v jiných zemích.239 S touto
argumentací si dovolím nesouhlasit, poslední věta vymezuje sebevraždu, která není
trestným činem ani u nás. Patřilo by se upřesnit, že z tohoto důvodu není euthanasie a
asistovaná sebevražda trestným činem, jako je tomu v jiných zemích. Vždyť je přeci
diametrální rozdíl mezi euthanasii, asistovanou sebevraždou a sebevraždou samotnou.
5.1.6 Studie

Nizozemský zákon o euthanasii se setkal s širokou podporou mezi oslovenými
respondenty, bez ohledu na jejich osobní postoje. Bylo osloveno 793 lékařů, 1234
zdravotních sester a 1960 lidí ze široké veřejnosti. Dotazovaní založili svůj souhlas
převážně na dvou argumentech. Za prvé, že euthanasie je morálně správná, neboť se
jedná o poslední východisko z nesnesitelného utrpení bez vyhlídky na zlepšení, a za
druhé, autonomie jednotlivce je vysoce ceněna. Podle průzkumu nizozemský zákon
může počítat s dostatečnou podporou jak mezi zdravotníky, tak v rámci obecné
společnosti.240
Další studie provedená v Nizozemí poskytuje pohled na důsledky regulace
euthanasie a asistované sebevraždy v rámci širšího kontextu ukončování života dle
těchto praktik. Z této studie vyplývá, že zákon o euthanasii vyústil v poměrně
transparentní praxi, přičemž tyto výsledky mohou být přínosné do diskuse o legalizaci
asistovaného umírání v jiných zemích. Podle statistik bylo zjištěno, že v roce 2010 ze
všech úmrtí připadalo 2,8 % na euthanasii. Tato míra výskytu je vyšší než 1,7 % úmrtí v
roce 2005, ale je srovnatelná s lety 2001 a 1995. V roce 2007 bylo 77 % ze všech
případů euthanasie nebo asistované sebevraždy hlášeno přezkumnému výboru (80 % v
roce 2005). Statistiky dodávají, že 8 let po uzákonění euthanasie v Nizozemí, výskyt
euthanasie a asistované sebevraždy je srovnatelný s obdobím před přijetím zákona.
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Četnost ohlašování se ustálila na osmi z deseti případů, přičemž frekvence ukončení
života bez explicitní žádosti pacienta klesá.241
Co považuji za velkou slabinu zákonné úpravy euthanasie je to, že hlášeny jsou
pouze ty případy, které splňují vytyčená kritéria a lékaři dozajista volí takové
formulace, které vyhovují zákonným autoritám. Případy, které nebyly doprovázeny
explicitní žádostí, většinou raději nehlásí, jinak by se dostaly k soudnímu projednávání.
Argument, že život ukončující aktivity se stejně dějí a je tedy lepší, aby se staly
viditelnými, podle Munzarové selhal.242
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5.1.7 Počet případů euthanasie a asistované sebevraždy

Graf č. 1

Počet případů euthanasie a asistované sebevraždy v Nizozemí za období
2002 – 2014 s ohledem na absenci zákonných požadavků243
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Uvedený graf znázorňuje počet případů euthanasie, asistované sebevraždy a
kombinaci obou v letech 2002 – 2014, přičemž zohledňuje absenci zákonných
požadavků, které při provádění ukončení života na žádost nebyly splněny, což je ale
opravdu zanedbatelné číslo. Počet případů euthanasie daleko přesahuje asistovanou
sebevraždu, a jak je z grafu patrné, stále se navyšuje. Porovnáme-li rok uzákonění
euthanasie s loňským rokem, tedy s odstupem 12 let, došlo k nárůstu o 3361 případů,
kdežto asistovaná sebevražda významný nárůst nevykazuje.
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0

5.2

Belgie
V roce 2002, jen několik týdnu po Nizozemsku, přijala Belgie zákon o

euthanasii, „The Belgian Act on Euthanasia244, zákon dekriminalizující euthanasii za
jasně definovaných podmínek.
V Belgii méně než 1 % úmrtí (přibližně 1000 úmrtí / 105000 úmrtí ročně) jsou
výsledkem vyžádané euthanasie. Přerušení terapie na konci života na jednotce
intenzivní péče se provádí více než 10krát (10000 úmrtí ročně), než počet lidí, kteří
zemřou za podmínek euthanasie. Vskutku kriticky nemocní pacienti, umírající na JIPce,
nejsou zpravidla schopni žádat o euthanasii.245 Euthanasie je poměrně velmi vzácná u
mladých lidí – čtyři případy u lidí mladších než 20 let byly zaznamenány v Belgii
v letech 2002 a 2006 a žádné v letech 2007 – 2011.246
5.2.1

Zákon o euthanasii247

Zákon o euthanasii, ze dne 28.5.2002 stanoví v čl. 3 § 1 podmínky, při jejichž
splnění se lékař může vyhnout trestní odpovědnosti za provedení euthanasie:
-

pacient je v okamžiku žádosti dospělý nebo prohlášen za dospělého, je schopen
a při smyslech

-

žádost je formulována způsobem dobrovolným, po uvážení a opakovaně, a není
důsledkem vnějšího nátlaku

-

pacient se nachází ve zdravotním stavu, v němž trvale nesnesitelně trpí fyzicky
nebo duševně a toto utrpení, které vzniklo důsledku nemoci nebo úrazu, nelze
zmírnit
Podle čl. 3 § 2 zákona je pak třeba splnit ještě další podmínky k tomu, aby byla

zejména zajištěna jistota, resp. objektivita shora uvedených podmínek:
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-

lékař poučí pacienta pravdivě o jeho zdravotním stavu a o situaci, která
z lékařského hlediska nastane, jestliže se pro euthanasii nerozhodne, včetně
všech (i jen pravděpodobných) možností aplikované léčby, o možnosti použití
paliativních prostředků

-

vždy důsledně posoudí, zda je stav pacienta nezlepšitelný a jeho utrpení je
trvalé, za tímto účelem s pacientem žádost konzultuje a tomuto zjištění věnuje
dostatek času

-

konzultuje diagnózu s jiným, nezávislým lékařem, který se osobně přesvědčí o
stavu pacienta

-

umožní pacientovi diskutovat o žádosti s ošetřovatelským týmem, příp. s dalšími
osobami, se kterými chce problém konzultovat (např. příbuzní)248
V případě, že je lékař přesvědčen, že pacient není ve stavu blízkém smrti, musí

také konzultovat s jiným lékařem, který je psychiatrem nebo specialistou na pacientovy
zdravotní obtíže, a informovat jej o důvodu takovéto konzultace. Lékař přezkoumá
lékařské záznamy, vyšetří pacienta a musí si být jist jeho nesnesitelným fyzickým nebo
psychickým utrpením, jenž nemůže být zmírněno. Lékař rovněž musí respektovat lhůtu
jednoho měsíce mezi písemnou žádostí pacienta a samotným vykonání euthanasie. 249
Pacient může svoji žádost kdykoli odvolat, přičemž v tomto případě se dokument
odstraní ze zdravotní dokumentace a vrátí se pacientovi.
Zákon specificky upravuje tzv. předstižné pokyny (předem vyslovená přání)
pacienta pro případ, kdy pacient již nebude schopen vyjádřit svou vůli. Tyto pokyny
musí být sepsány písemně v přítomnosti dvou svědků, přičemž ani jeden z nich nesmí
mít žádný významný zájem na smrti pacienta, dále musí být datovány a podepsány.
Za těchto okolností může lékař provést euthanasii za následujících třech podmínek:250
-

pacient trpí vážnou a nevyléčitelnou poruchou, způsobenou onemocněním nebo
nehodou

-

pacient není již při vědomí

-

vzhledem k současnému poznání lékařské vědy není možno konat jinak
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Lékař, který provedl euthanasii, je povinen vyplnit oznamovací formulář a odeslat
jej do čtyř pracovních dní Federální komisi pro kontrolu a hodnocení, která musí ověřit,
zda euthanasie byla provedena v souladu s právními předpisy. Komise se skládá z
šestnácti členů, z toho osm členů jsou lékaři (4 jsou profesoři na univerzitách v Belgii),
další čtyři členové jsou profesoři práv na univerzitě v Belgii a poslední čtyři členové
jsou vybíráni ze skupiny, která se zabývá problémem nevyléčitelně nemocných. Komise
rozhodne, zda euthanasie byla provedena v souladu s podmínkami a postupy
stanovenými v zákoně a do dvou měsíců vynese verdikt. Pokud je dle rozhodnutí
přijatého dvoutřetinovou většinou Komise toho názoru, že podmínky stanové zákonem
nebyly splněny, informuje státního zástupce, který je příslušný podle místa, kde pacient
zemřel.
Přestože je oznámení o provedení euthanasie povinné, je s podivem, že 82 % všech
hlášených případů pochází od nizozemsky mluvících lékařů, zatímco pouze 18 % od
lékařů

frankofonních.

Rovněž

nárůst

registrovaných případů euthanasie byl

vypozorován především ve vlámské části Belgie. Počet nahlášených případů euthanasie
se zvýšil z 0,23 % všech úmrtí v roce 2002 až na 0,49 % v roce 2007. Carine Brochier
z Evropského institut pro Bioetiku k tomu dodává, že Belgie je na cestě ke zlehčování
euthanasie, neboť ji jeden lékař řekl: „Máte pravdu, když říkáte, že mnoho případů
euthanasie nejsou oficiálně deklarovány. Já sám prováděl mnohokrát euthanasii a nikdy
jsem ji neoznámil.“ 251
Většina lékařů vlámské paliativní péče se shoduje na tom, že se mohou
vyskytovat okolnosti, za kterých je požadavek euthanasie odůvodněný, avšak silně věří
v účinky dobré paliativní péče, a proto chtěli mít „paliativní filtr“, který by byl zahrnut
do zákona o euthanasii.252 Lidé, kteří podporovali zákon o euthanasii, se naopak
domnívali, že by bylo v rozporu s jejím praktikováním, aby zákon zahrnoval také
paliativní péči, což ale bylo hlavní myšlenkou mnoho odpůrců euthanasie. Tedy, že
poskytování paliativní péče by mohlo eliminovat euthanasii, neboť někteří tvrdili, že
euthanasie zmizí, pokud bude paliativní péče poskytována. Z těchto důvodů byl
požadavek spočívající v konzultaci s odborníkem na paliativní péči před euthanasií
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odmítnut v Parlamentu, avšak spolu se zákonem o euthanasii byl schválen zákon o
organizaci paliativní péče.
5.2.2

Euthanasie u nezletilých

Zvláště citlivou otázkou je otázka týkající se dětí, jež je daleko složitější a
citlivější, než u pacientů dospělých. Podle původního znění belgického zákona o
euthanasii musel být pacient žádající o euthanasii starší 18 let nebo nezletilý, který
uzavřel manželství nebo soud prohlásil, že nezletilý je kompetentní jednat ve svých
vlastních záležitostech. Limitace věkem, jako jedna z podmínek žádosti o euthanasii,
však byla v loňském roce zrušena.
Za vyvrcholení euthanasie v Belgii se považuje právě rozšíření euthanasie i na
nezletilé osoby. Dne 13. února 2014 belgický parlament schválil novelu zákona o
euthanasii, která neukládá pro povolení euthanasie žádnou věkovou hranici. Tato
situace se blíží nizozemské úpravě, která umožňuje nevyléčitelně nemocnému dítěti
usilovat o euthanasii od 12 let, s plným souhlasem rodičů až do 16 let. Tento
pozměňovací návrh, podporovaný většinou Belgičanů a podepsaný králem Philippem,
umožňuje euthanasii pro děti, které zažívají trvalé a nesnesitelné utrpení. Kromě
výslovné a dobrovolné žádosti dítěte zákon vyžaduje souhlas rodičů, vylučuje děti
s poruchou vědomí, mentálně postižené, malé děti a novorozence, přičemž
multidisciplinární tým pečlivě zkoumá rozlišovací schopnosti dítěte. 253 Rovněž stojí
v ostrém kontrastu s tzv. Groningen protokolem, který je široce používán v Nizozemí, a
má za následek aktivní ukončení života novorozence s velmi špatnou prognózou nebo
pro nesnesitelné utrpení, a to po dohodě s rodiči.254
Lidé, kteří nesouhlasí s dětskou euthanasií, argumentují tím, že pro euthanasii je
požadována moudrost, zkušenost, sebereflexe, které se však vyvíjí až v průběhu
životního cyklu a je tedy podstatně více pravděpodobné, že adolescenti a mladé děti, ve
srovnání se dospělými, nejsou dostatečně vybaveni k tomu, aby činili takovéto závažné
rozhodnutí.255 Další argumenty směřují do oblasti paliativní péče. Děti postrádají
intelektuální schopnost spočívající v důmyslné preferenci paliativní péče, proto se zdá,
253

SIEGEL, Andrew M. et al.Pediatric euthanasia in Belgium. Disturbing Development. JAMA. 2014,
vol. 311, issue 19, s. 1963
254
BERNARD, Dan. Self-requested euthanasia for children in Belgium. The Lancet. 2014, vol. 383, issue
9918, s. 672
255
CHAMBAERE, Kenneth. Euthanasia for minors in Belgium. JAMA. 2014, vol. 312, issue 12, s. 1258

90

že si vybírají mezi nesnesitelným utrpením na straně jedné a smrtí na straně druhé.
Snížit utrpení se zdá být chvályhodné, nicméně cíle, jak toho dosáhnout, by měly být
rozšířeny rovněž na vzdělávání a lékařské vedení kolem poskytování paliativní péče a
pomoc při umírání ponechat pouze dospělým.256
5.2.3 Konzultace s nezávislým lékařem

Konzultace s nezávislým lékařem je jedním z požadavků posuzování žádosti o
euthanasii. Rok po přijetí belgického zákona o euthanasii, byla lékaři a psychology,
kteří mají zkušenosti s paliativní péčí, ve Vlámsku vytvořena zvláštní nevládní
organizace s názvem Life End Information Forum, zkráceně LEIF.
Hlavním cílem bylo informovat lékaře o péči pacientů na konci jejich života,
protože mnozí z nich neměli mnoho znalostí nebo zkušeností s touto záležitostí. Jinak
řečeno, poskytnout odborně vzdělaným osobám informace, aby byli schopni fungovat
jako „druzí“ lékaři v rámci požadované euthanasie. Ostatně takto vyškolené lékaře by
bylo zřejmě těžké najít vzhledem k tomu, že případy euthanasie nejsou na denním
pořádku a vyžadují specifický postup.
Organizace LEIF byla založena na stejných principech jako existující holandská
služba nazvané „Support and Consultation for Euthanasia v Nizozemí“, zkráceně
SCEN, která je v provozu od roku 1997. LEIF poskytuje školení pro lékaře, aby získali
potřebné dovednosti a znalosti nezbytné k výkonu nezávislého konzultanta v žádostech
o euthanasii. Ošetřující lékaři, kteří chtějí žádost o euthanasii konzultovat s nezávislým
lékařem, mohou zavolat na centrální telefonní číslo LEIF a lékař je jim přirazen nebo
mohou přímo kontaktovat LEIF lékaře. Předchozí průzkumy ukázaly, že konzultace
s lékařem LEIF přispívá k opatrnému praktikování euthanasie. Od roku 2010 je tato
služba založena i ve Valonsku, avšak v menším měřítku. Po pěti letech existence byla
implementace LIEF jen částečně úspěšná. Zatímco povědomí o této organizaci, její
budoucí využití a postoj k ní, byl vysoký mezi nizozemsky mluvící vlámskými a
bruselskými lékaři, bylo využívání služby zjištěno jako nízké.257
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Průzkumy rovněž porovnávaly úspěšnost organizací LEIF v Belgii a obdobné
organizace SCEN v Nizozemí, a zjistily, že v provádění konzultací je Nizozemsko
úspěšnější – rok a půl od začátku projektu SCEN téměř všichni tamní lékaři o něm
věděli a 63 % z nich, kteří přijali žádost o euthanasii v roce 2011, konzultovali žádost
s lékařem SCEN. Větší úspěšnost v Nizozemí lze spatřovat zřejmě v tom, že SCEN byla
založena Královskou lékařskou asociací a sdružení praktických lékařů, zatímco LEIF
v Belgii oficiálně nebyla podporována lékařskými sdruženími, ani vládou, například
v podobě náhrady za konzultaci, přestože by to mu tak mělo být v co největší míře, aby
mohla být LEIF užitečná s ohledem na zákonný požadavek nezávislosti.258
5.2.4 Role zdravotních sester

Další obava se týká role zdravotních sester na konci pacientova života. Zákon
jasně stanoví, že pouze lékaři mohou provádět euthanasii (kap. III., oddíl 4, č. 2
belgického zákona o euthanasii). Studie však ukazuje, že 12 % zdravotních sester ve
Vlámsku podaly pacientovi „smrtící drogu“ bez součinnosti lékaře. Bezpochyby by
měly být zdravotní sestry zapojovány do lékařského rozhodovacího procesu, avšak
zákon by měly respektovat, a už vůbec by neměly být žádány, aby převzaly roli lékaře,
přestože je o to lékař výslovně požádal.259
Pokud jde o zapojení zdravotních sester, belgický zákon o euthanasii jasně
stanoví, že provést euthanasii smí pouze lékař, zdravotní sestry pouze konzultují
s ošetřovatelským týmem péči o pacienta. Na rozdíl od tohoto zákonného požadavku
dva plošné průzkumy provedené v Belgii v letech 1998 a 2001 odhalily, že mimo lékařů
byly do procesu často zapojeny i zdravotní sestry, aby podaly smrtící drogu pacientům,
a to nejen při euthanasii, ale rovněž bez výslovné žádosti pacienta. Průzkum byl
opakován, což umožňuje zkoumat, zda lékaři respektují zákon o euthanasii, a jak často
zdravotní sestry asistovaly při ukončování života. V roce 2007 byla provedena studie ve
Vlámsku s 55.000 úmrtími za rok, přičemž byl vybrán náhodný vzorek úmrtí
vyskytujících se od 1.6. do 30.11. roku 2007. Bylo osloveno 6 927 lékařů s anonymním
dotazníkem. Pokud jde o zapojení sester, průzkum se dotazoval, zda toto rozhodnutí
lékař projednal se zdravotní sestrou a zda přímo ona vykonala ukončení života pacienta.
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K euthanasii či asistované sebevraždě došlo u 0,2 % všech úmrtí v domech s
pečovatelskou službou, 1,7 % v nemocnici a 4,2 % doma. Ve 44,4 % případů podala
zdravotní sestra smrtící drogu v nemocnici a v 13,5 % doma. Ukončení života bez
výslovné žádosti pacienta došlo v 1 %, 2,4 % a 1,4 % všech úmrtí v tomto pořadí
ošetřovatelství – domovy s pečovatelskou službou, nemocnice, doma.260
Pět let pro přijetí zákona o euthanasii v Belgii, lékaři konzultují se zdravotními
sestrami případ euthanasie častěji, než před přijetí zákona a pověřují je podáváním
smrtících léků méně často. Nicméně stále zde existuje prostor pro zlepšení. Zejména je
zde poměrně vysoká míra podávání smrtící drogy od zdravotních sester v nemocnicích,
a to bez výslovné žádosti pacienta. Zákonný požadavek, že euthanasii může vykonat
pouze lékař, ohrožuje stávající praxi a ohrožuje zdravotní sestry trestním stíhání a musí
být i nadále řešen, jak v právní úpravě, tak v odborných lékařských pokynech.
5.2.5 Transplantace orgánů

Na celém světě existuje nedostatek orgánů určených pro transplantaci. Počet
pacientů vedených v seznamech, kteří čekají na transplantaci, daleko převyšuje počet
dostupných orgánů. Tento nedostatek zbavuje tisíce pacientů nového a kvalitnějšího
života a způsobil tak značný nárůst nákladů na alternativní zdravotní péči, např. dialýzy.
Belgická populace má pozitivní přístup k darování orgánů. Zákon stanoví, že
orgány belgických státních příslušníků nebo lidí, kteří žili v Belgii po dobu delší než 6
měsíců, mohou být po smrti darovány, pokud to potenciální dárci za svého života
výslovně neodmítli nebo s tím nesouhlasí nejbližší členové rodiny. Ti, kteří požadují
euthanasii, si mohou přát, aby byly jejich orgány darovány ostatním lidem. Lékaři
uvedli, že přibližně 20 % ze 705 lidí, kteří zemřeli prostřednictvím euthanasie v roce
2008, měli neuromuskulární poruchy. Orgány těchto lidí pak byly velmi žádoucí,
jelikož byly nepoškozené a měly relativně vysokou kvalitu k transplantaci. Právní
předpisy však vyžadují, aby darování orgánů bylo projednáno až poté, co je žádost o
euthanasie připuštěna. Dárci, kteří podstoupili euthanasii, tvořily 23,5 % všech dárců
plic a 2,8 % srdce. Skutečnost, že tito dárci tvořili téměř čtvrtinu všech dárců plic,
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zatímco euthanasie případy představovaly 0,49 % úmrtí (v roce 2007) by neměla zůstat
bez povšimnutí.261
Domnívám se, že panuje obava z toho, že pacienti budou dokonce
přesvědčováni, aby zvážili euthanasii, a to právě za účelem darování orgánů. Pak by se
mohly objevit případy, kdy smrt pacienta nastala nejen předčasně a proti jeho vůli, ale
dost možná i pro ziskuchtivé účely.
5.2.6 Rozdíly mezi Vlámskem a Valonskem

V souvislosti se zákonem o euthanasii se studují rozdíly mezi Vlámskem,
severní nizozemsky mluvící částí tvořící 56 % belgické populace, a Valonskem, jižní
francouzsky mluvící částí, která čítá 33 % belgické populace, přičemž každý region má
autonomní odpovědnost za organizaci zdravotní péče. Objevují se velké rozpory
v četnosti hlášení mezi nizozemsky mluvícím Vlámskem a frankofonním Valonskem,
což vede ke spekulacím o kulturních rozdílech, které se týkají praktikování euthanasie
v obou regionech. Ve srovnání se svými vlámskými protějšky, valonští lékaři drží více
negativních postojů vůči provádění euthanasie a oznamovací povinnosti, oproti tomu
vyšší podíl vlámských lékařů obdržel žádost o euthanasii od přijetí zákona.
Žádosti o euthanasii byly častěji připuštěny ve Vlámsku než ve Valonsku (51 %
vs. 38 %) a provedené případy euthanasie byly ohlašovány častěji (73 % vs. 58 %).
Valonští lékaři méně často schvalují požadavek euthanasie, ale také jsou méně
nakloněni k dodržování jejich právní ochrany, přičemž znepokojující se jeví skutečnost,
že tito lékaři mají méně znalostí, které případy by měl být označeny jako euthanasie a
hlášeny Federální komisi pro kontrolu a hodnocení. Na základě těchto poznatků je pak
odůvodněné rozvíjet informační kampaně ve Valonsku, aby lépe upozornily lékaře a
pacienty na zákon o euthanasii, jak to bylo, zdá se, provedeno ve větší míře Vlámsku.262
Ostatně kampaně by měly být stále oprávněné, když méně než 50 % lékařů z obou
regionů uvádí, že jsou dostatečně informováni o zákonu o euthanasii.
Obecněji řečeno, výše uvedená zjištění naznačují, že vliv zákona o euthanasii na
konkrétní společnost, a rozsah, v jakém jsou právní požadavky splňovány, je jsou
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ovlivněny okolní kulturou. Kulturní hodnoty a specifika určují, do jaké míry je
legalizace euthanasie převoditelná na danou kulturu. To se může pravděpodobně
vztahovat i na jiné země, které uvažují o uzákonění euthanasie, a to zejména ty, které
fungují jako federace.
5.2.7 Počet případů euthanasie

Podle zprávy vypracované Federální komisí pro kontrolu a hodnocení bylo od
roku 2003 do roku 2013 nahlášeno celkem 8752 případů euthanasie.263
Graf č. 2

Počet případů euthanasie v Belgii v období 2003 – 2013
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Z uvedeného grafu je zřejmé, že počet případů euthanasie v Belgii, stejně jako
v Nizozemí, stále roste. Ve srovnání s rokem 2003 a 2013 se jedná až o nárůst 1572
případů.
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5.3

Lucembursko
Lucembursko se stalo třetí a doposud poslední zemí na evropském kontinentu,

která legalizovala euthanasii a asistovanou sebevraždu. Stalo se tak zákonem ze dne
16.5.2009 o euthanasii a asistované sebevraždě264 („Law of 16 March 2009 on
euthanasia and assisted suicide“).
5.3.1 Zákon o euthanasii a asistované sebevraždě

Ve výše uvedeném zákoně265 je euthanasie definována jako jednání lékaře
spočívající v úmyslném ukončení života pacienta na jeho výslovnou a dobrovolnou
žádost. Asistovanou sebevraždou se rozumí jednání lékaře, který jiné osobě na její
výslovnou a dobrovolnou žádost pomáhá spáchat sebevraždu nebo jí k tomuto účelu
poskytne prostředky.
Do trestního zákona byl rovněž zařazen nový článek 397 odst. 1, jenž stanoví, že
pokud lékař vykoná na základě žádosti euthanasii nebo asistovanou sebevraždu, není za
podmínky, že splnil základní požadavky stanovené v zákoně o euthanasii a asistované
sebevraždě, trestně odpovědný.
Pokud jsou splněny níže uvedené podmínky, nelze lékaře trestně stíhat, ani dát
podnět k zahájení občanskoprávního řízení pro náhradu škody:266
-

pacient je v okamžiku žádosti dospělý, způsobilý a plně při vědomí

-

pacientova žádost je dobrovolná, po uvážení, a není důsledkem žádného
vnějšího nátlaku

-

pacient se nachází v terminálním zdravotním stavu, který způsobuje trvalé a
nesnesitelné fyzické nebo duševní utrpení, bez vyhlídky zlepšení, a je způsoben
onemocněním úrazového nebo chorobného původu

-

žádost pacienta musí mít písemnou formu

264
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Ve všech případech, a to před samotným provedením euthanasie nebo asistované
sebevraždy, musí lékař splnit následující formální a procesní požadavky267:
-

informuje pacienta o jeho zdravotním stavu, průměrné délce života, diskutuje
s pacientem jeho žádost a navrhuje terapeutické možnosti, které by mohly být
ještě použity, jakož i možnosti paliativní péče; lékař musí být přesvědčen, že
žádost pacienta je dobrovolná, přičemž neexistuje žádné jiné alternativní řešení
dané situace; tyto diskuse musí být uloženy ve zdravotnické dokumentaci
pacienta

-

ujistí se o pacientově trvalém fyzickém nebo duševním utrpení; za tímto účelem
musí s pacientem vést několik rozhovorů v rozumných časových intervalech, a
to s ohledem na vývoj zdravotního stavu pacienta

-

konzultuje závažné a nevyléčitelné onemocnění s jiným lékařem, který musí být
nestranný k ošetřujícímu lékaři i pacientovi, přičemž konzultovaný lékař
prohlédne zdravotní záznamy a vyšetří pacienta, aby se přesvědčil, že se jedná o
trvalé nesnesitelné fyzické nebo duševní utrpení bez vyhlídek na zlepšení;
posléze vypracuje zprávu o jeho zjištěních; ošetřující lékař sdělí pacientovi
výsledky těchto konzultací

-

není-li pacient proti, projedná lékař žádost i s ošetřovatelským týmem, který je
s pacientem v pravidelném kontaktu, nebo s jeho členy, příp. s osobou určenou
pacientem (např. příbuzný)

-

ujistí se, že pacient měl příležitost konzultovat jeho žádost s osobami, se kterými
tuto záležitost diskutovat chtěl

-

zkontroluje u Národní komise pro kontrolu a hodnocení, zda jsou na pacientovo
jméno registrována pacientova dříve vyslovená přání ohledně euthanasie nebo
asistované sebevraždy
Specifická ustanovení268 jsou věnována institutu dříve vysloveného přání, které

může dospělá a způsobilá osoba písemně sepsat pro případ, že se v budoucnu nebude již
moci (vzhledem k nastalé situaci) vyjádřit. Toto přání musí obsahovat okolnosti a
podmínky, pro které pacient chce euthanasii podstoupit, pokud lékař zjistí, že
onemocnění je úrazového nebo chorobného původu, závažné a nevyléčitelné; pacient
267
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musí být v bezvědomí a jeho zdravotní stav nelze zlepšit ani s ohledem na dostupné
lékařské poznání. Zákon však pamatuje na opakování takovéhoto přání, a to jednou za
pět let, kdy Národní komise pro kontrolu a hodnocení, u níž je přání registrováno, je
povinna vyžadovat potvrzení pacientova přání.
Podle článku 5 zákona lékař, který provedl euthanasii nebo asistovanou
sebevraždu, musí do 8 dnů předložit Národní komisi pro kontrolu a hodnocení řádně
vyplněný registrační dokument. Komise se skládá z devíti členů jmenovaných na
základě jejich znalostí a zkušeností spadající do kompetence Komise, a to na období tří
let. Tři členové musí být lékaři, další tři advokáti, jeden člen musí vykonávat
zdravotnickou profesi a poslední dva členové jsou zástupci organizace zabývající se
ochranou lidských práv.
Komise přezkoumá oficiální prohlášení (resp. registrační formulář) a vyhodnotí,
zda jsou splněny všechny zákonné podmínky. Pokud zjistí, že zákonné požadavky
nebyly splněny, sdělí své rozhodnutí ošetřujícímu lékaři a zašle jej zdravotní radě, která
ve lhůtě jednoho měsíce rozhodne. Pokud není splněna jedna z podmínek uvedených
v čl. 2 § 2 bod 1 zákona o euthanasii, předá případ veřejnému žalobci. Je zajímavé, že
zde absentuje požadavek na splnění podmínek i formálních a procesních požadavků ze
strany lékaře dle čl. 2 § 2 bod 2 zákona o euthanasii, nicméně podíváme-li se do výše
citovaného ustanovení lucemburského trestního zákona, dospějeme k závěru, že pro
účely vyloučení trestní odpovědnosti lékaře postačí splnit základní požadavky
stanovené zákonem, tedy ty, co jsou uvedeny v čl. 2 § 2 bod 1.
5.3.2 Počet případů euthanasie

Národní komise pro kontrolu a hodnocení vypracovává Poslanecké sněmovně
každé dva roky statistickou zprávu na základě informací shromážděných ve druhé
části269 registračních dokumentů, které byly lékaři zaslány, a zprávu obsahující popis a
posouzení žádostí. V Případě potřeby může doporučit zákonnou iniciativu nebo jiná
opatření týkající se provádění zákona.

269

Druhá část obsahuje např. věk a pohlaví pacienta, specifikaci onemocnění, povahu trvalého a
nesnesitelného utrpení atd., kdežto první část registračního formuláře obsahuje pouze identifikační údaje
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k názoru, že nebyly dodrženy zákonem stanovené podmínky.

98

Graf č. 3:

Počet případů euthanasie v Lucembursku za období 2009 - 2014
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V grafu je znázorněn počet případů euthanasie za období let 2009 – 2014, jak
vyplývá z první, druhé a třetí zprávy Národní komise pro kontrolu a hodnocení pro
období let 2009 – 2010, 2011 – 2012 a 2013 – 2014. 270 Počet přijatých žádostí vzrostl
dvojnásobně mezi lety 2010 a 2012. Na druhou stranu byl také zaznamenán vysoký
nárůst poptávky (více než 500 v roce 2012) na specifickou paliativní péči, která je od
roku 2009 hrazena ze zdravotního pojištění a je považována za právo každého
pacienta.271
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mars 2009 sur l’euthanasie et l’assistance au suicide [online] 2011 [cit. 2015-10-30]. Dostupné z:
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5.4

Švýcarsko
Švýcarsko je dle mého názoru v povědomí laické veřejnosti nejznámější

evropskou zemí, která umožňuje asistovanou sebevraždu, nikoli euthanasii, jak je velmi
často médii mylně interpretováno.272
5.4.1 Právní úprava

Základním východiskem upravujícím tuto problematiku je především švýcarský
trestní zákon, účinný již od roku 1937, který v čl. 114 upravuje trestný čin usmrcení na
žádost „Každý, kdo z chvályhodných pohnutek, zejména ze soucitu, způsobí smrt
člověka na jeho skutečnou a naléhavou žádost, bude potrestán trestem odnětí svobody
nepřevyšujícím tři roky nebo peněžitým trestem.“ Z uvedeného vyplývá, že euthanasie
je ve Švýcarsku trestná, a to v rámci privilegované skutkové podstaty usmrcení na
žádost.
Další čl. 115 trestního zákona obsahuje úpravu trestného činu podněcování a
pomoci při sebevraždě „Každý, kdo ze sobeckých pohnutek jiného podněcuje nebo mu
pomáhá ke spáchání sebevraždy nebo pokusu o spáchání sebevraždy, bude potrestán
odnětím svobody nepřesahujícím 5 let nebo peněžitým trestem, pokud k pokusu o
sebevraždu nebo ke spáchání sebevraždy dojde“.273 Z textace citovaného ustanovení je
však zřejmé, že k naplnění skutkové podstaty tohoto trestného činu dojde pouze za
podmínky, že pachatel jedná ze sobeckých pohnutek. A contrario je tedy asistovaná
sebevražda ve Švýcarsku přípustná, resp. je přípustná za podmínky, pokud osoba, která
jiného podněcuje nebo mu pomáhá ke spáchání sebevraždy nebo k pokusu o spáchání
sebevraždy, nejedná ze sobeckých pohnutek. V případě asistované sebevraždy lze
dovozovat, že daná osoba bude takto činit z docela jiné pohnutky – ze soucitu.
Ve Švýcarsku neexistuje žádná speciální právní úprava asistované sebevraždy,
jako je tomu například v Nizozemí. Pro její legální provádění svědčí pouze úprava
obsažená ve shora popsaném čl. 115 trestního zákona. Ačkoli se vláda v roce 2009
272

Například v článku České televize nazvaného „Švýcarská „klinika smrti“ namíchá pacientům poslední
koktejl“, bylo uvedeno, že Švýcarsko je jednou z mála zemí, kde je eutanazie legální. [online] 2009 In:
Česká televize Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1380958-svycarska-klinika-smrtinamicha-pacientum-posledni-koktejl nebo článek Mladé fronty “Jak funguje klinika smrti? Zabijeme vás,
až najdeme doktora”, kde se více než pojem asistovaná sebevražda používá pojem euthanasie. [online]
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snažila „vyplnit mezeru v zákoně“ a zkoumala možnosti přijetí specifických právních
předpisů pro regulaci této problematiky, o dva roky později dospěla po pečlivém
uvážení k závěru, že žádný zvláštní právní předpis upravující asistovanou sebevraždu
by nezlepšil současnou situaci a naopak by přinesl mnoho nevýhod. Z těchto důvodů se
švýcarská vláda rozhodla zaměřit na přijetí opatření k posílení paliativní péče a prevenci
sebevražd.274
5.4.2 Postoj lékařů k provádění asistované sebevraždy

Důležitou úpravu, mimo trestního zákona, obsahují lékařsko-etické pokyny pro
péči o umírající pacienty, vydané Švýcarskou akademií lékařských věd (Swiss Academy
of Medical Sciences, dále jen „SAMS“), které byly na toto téma publikovány již v roce
1976 a bývají pravidelně revidovány, naposledy v roce 2004. V nich je uvedeno, že
asistovaná sebevražda není součástí lékařské praxe.275 V souladu s těmi pokyny je
nezbytnou podmínkou přijatelnosti asistované sebevraždy skutečnost, že dotyčné osobě
zbývá do konce života jen několik dní nebo týdnů. SAMS proto provedla studii, aby
zjistila postoj lékařů k asistované sebevraždě. Průzkum jasnou většinou ukázal, že
asistovaná sebevražda je přijatelná pro pacienty nikoliv až na konci jejich života, tedy
asistovanou sebevraždu je možno považovat za ospravedlnitelnou i u pacientů v
neterminálním stádiu nemoci. Zároveň však byl vyjádřen názor, že kritérium terminální
fáze onemocnění by mělo být zachováno i v pokynech, což jasně ukazuje ambivalentní
lékařské postoje k asistované sebevraždě.276 Studie byla zveřejněna 19.11.2014, přičemž
tyto výsledky budou brány v úvahu při revizi lékařsko-etických pokynů na konci života.
Proces revize však obvykle trvá tři až čtyři roky, přičemž se očekává, že návrh znění
revidovaných pokynů má být zveřejněn a bude předmětem široké etické debaty.277
V současné době zhruba 25 % lidí, kteří zemřou na asistovanou sebevraždu, netrpí
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vážným nebo terminálním onemocněním, ale jsou staří nebo prostě jen „unaveni
životem.“278
I když lékaři přímo nevykonávají asistenci při sebevraždě, neznamená to, že zde
nehrají žádnou roli. Všichni ti, kteří chtějí spáchat sebevraždu, musí být lékařem
vyšetřeni. Jedině lékař může předepsat letální lék užívaný k tomu účelu279 (sodík
pentobarbital) dle zákona o farmaceutické výrobě, který mimo jiné stanoví, že
předepisování a výdej farmaceutických výrobků musí být provedeno v souladu
s uznávanými pravidly lékařské a farmaceutické praxe.280 Toto ustanovení však
představuje otázku výkladu, zda předepisování letální drogy osobě žádající o
asistovanou sebevraždu, je v souladu s lékařskou praxí. Pokud lékař odmítne předepsat
lék, organizace může žadatele odkázat na spolupracující lékaře. Soudy rozhodly, že
tento právní předpis není v rozporu s asistovanou sebevraždou, avšak lékař musí
pacienty, kteří si přejí zemřít, vyšetřit a posoudit, zda jsou schopni učinit takovéto
rozhodnutí. 281
5.4.3 Organizace

Liberální trestněprávní úprava vedla ve Švýcarsku ke vzniku několika
organizací, jejichž hlavní náplní není pouze institucionalizovaná pomoc při sebevraždě,
ale například poradenství v oblasti dříve vyslovených přání a pomoc při jejich
prosazování.282 Veřejné nemocnice, s výjimkou Ženevy a Lausanne, asistované
sebevraždy neprovádějí, nicméně i v těchto případech je pomoc při sebevraždě
prováděna nikoliv samotnými lékaři, ale dobrovolníky pracující pro tyto organizace.
Organizace Exit, která nabízí své služby pouze pro obyvatele Švýcarska, byla
založena v roce 1982 a má dvě větve – Exit Deutsche Schweiz v německy mluvící části
Švýcarska, se sídlem v Curychu, a Exit ADMD (Association pour le Droit deMourir
dans la Dignite´) pro francouzsky mluvící části země, se sídlem v Ženevě. Dignitas,
278
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založená v roce 1998, slouží i pro nerezidenty Švýcarska. Většina z nich pochází
z Německa, Velké Británie a Francie. Lidé, kteří žádají o ukončení života na této
klinice, se musí u organizace registrovat a zaplatit registrační poplatek (200
švýcarských franků nebo kolem 160 eur) a roční poplatek ve výši 80 švýcarských
franků. Pro zajímavost, provedení asistované sebevraždy stojí částku 6000 švýcarských
franků (asi 5000 eur), ve které jsou zahrnuty jak administrativní náklady, tak náklady
pohřbu.283 Dále nabízí své služby spočívající v pomoci při sebevraždě zahraničním
klientům i organizace Ex-International, založená roku 1997 v Bernu. Jejím členům
jsou pracovníky organizace poskytovány informace o možnosti formulovat dříve
vyslovená přání, přičemž naprostá menšina z členské základny pak využije možnosti
spáchat za pomoci organizace sebevraždu.284
Žádná z uvedených organizací, resp. žádný její člen, nebyl doposud odsouzen na
základě čl. 115 trestního zákona. Nicméně Federální soud měl příležitost poukázat na
to, že odsouzení by bylo možné v případě, že by žadatel o asistovanou sebevraždu nebyl
dostatečně vyšetřen a nebylo důkladně posouzeno, zda byl způsobilý k tomuto
rozhodnutí. Právě z těchto důvodů soud odsoudil v roce 2009 psychiatra pro zabití
z nedbalosti, a to za jednání spočívající v tom, že pomáhal při sebevraždě dvou osob
trpící duševní poruchou.285
Ještě předtím, v roce 2006, Spolkový Federální soud připustil, že nevyléčitelnou
a vážnou duševní poruchu je také možno odůvodnit ve vztahu k asistované sebevraždě,
ale v tomto případě by měl psychiatr doložit přání pacienta zemřít, které nebude
důsledkem psychické poruchy. Toto rozhodnutí však bylo kritizováno tím, že je
nebezpečné umožňovat asistovanou sebevraždu duševně nemocným pacientům a je
velmi obtížné, ne-li nemožné, určit, zda je či není přání zemřít následkem duševní
poruchy.286
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5.4.4 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Gross vs. Švýcarsko

Zajímavý je případ Gross vs. Švýcarsko287. Evropský soud pro lidská práva
rozhodl těsnou většinou 4:3, že Švýcarsko porušilo právo rozhodnout o tom, kdy a jak
člověk zemře, obsaženém v právu na respektování soukromého a rodinného života
podle čl. 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.
Případ se zabýval situací, odlišné od těch, které Evropský soud pro lidská práva
rozhodoval ve svých dřívějších rozsudcích o asistované sebevraždě (např. Pretty vs.
Velká Británie, Haas vs. Švýcarsko), neboť v těchto rozhodnutích šlo o těžce nemocné
osoby. V tomto případě byla však stěžovatelka žena, ovlivněná poklesem jejích
fyzických a psychických schopností kvůli jejímu pokročilému věku. Její žádost, aby ji
byl udělen recept na natriumpentobarbitulát, byla zamítnuta třemi lékaři. Jejich
odmítnutí bylo založeno na respektování švýcarských lékařských etických pokynů,
podle kterých je legitimní lékařský zákrok v pomoci při sebevraždě povolen pouze
v případě, že pacient trpí nemocí, která jeho život ukončí během několika dnů nebo
několika týdnů. Z tohoto důvodu nebylo žadatelky přání zemřít pro vydání lékařského
předpisu pentobarbitalu sodného dostatečné.288
Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že jelikož se švýcarské lékařské etické
pokyny vztahují pouze na zbavení utrpení pacienta od nevyléčitelné a smrtelné nemoci
a nejsou formálním pramenem práva, není situace paní Gross upravena švýcarskými
právními předpisy. Nicméně soud opatrně poukázal na skutečnost, že tyto závěry
vztahuje pouze na absenci jasných a srozumitelných právních předpisů. Z tohoto
hlediska tvrzení Evropského soudu pro lidská práva, že se žadatelka musela ocitnout ve
stavu úzkosti a nejistoty ohledně rozsahu svého práva ukončit život, je však
neopodstatněné, neboť paní Gross měla docela dobře vědět, že její situace nemohla
vyvolat případné očekávání v rámci švýcarské regulace asistované sebevraždy.289
Za účelem respektování tohoto rozhodnutí by Švýcarsko mělo vydat pokyny
upravující konkrétní okolností, podle nichž mohou lékaři předepisovat smrtící drogu
příslušné osobě, která si přeje zemřít, aniž by bylo její utrpení výsledkem jejího
287
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zdravotního stavu s následkem smrti v blízké budoucnosti. Je však nepravděpodobné,
aby

Švýcarsko

udělilo

právo

asistované

sebevraždy

v případech

pouhého

existencionálního utrpení, a to zejména s ohledem na čl. 2 Úmluvy. Zakotvení
asistované sebevraždy pro existencionální utrpení s sebou také nese nebezpečí, že se
Švýcarsko

ocitne

zpět

ve

Štrasburku,

pokud

lékaři

odmítnout

vykonávat

v odůvodněných případech asistovanou sebevraždu právě z tohoto důvodu.290
Zdá se, že rozhodnutí Gross v. Švýcarsko otevírá dveře ke konkrétnímu použití
článku 8 Úmluvy ve věcech týkajících se asistované sebevraždy, aniž by to znamenalo
potvrzení „práva na smrt“.
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Závěr
Jedním z cílů mé rigorózní práce bylo uvést pojem euthanasie na pravou míru,
neboť jeho výklad se mnohdy liší, a proto dochází k neustálému matení společnosti,
která se v důsledku desinterpretace tohoto pojmu ocitá v začarovaném kruhu. Pokud se
má tedy vůbec pojem euthanasie používat, je vždy třeba zároveň vysvětlit, co se pod
ním přesně rozumí, a odlišit od euthanasie jednání, které pod tento pojem nespadají,
přestože jsou v současné době takto nesprávně označovány, a v souvislosti s tím tato
jednání právně kvalifikovat.
Pro potřeby právní analýzy se ještě v současné době nelze obejít bez zmínění
jednotlivých forem euthanasie, neboť jsou takto popisovány v mnoha odborných
publikacích. Jakkoliv je však dělení euthanasie (v nejširším slova smyslu) stále ještě
považováno za funkční a účelné, neboť v závislosti na určené formě euthanasie lze
jednání i jednoznačně právně kvalifikovat a určit jeho protiprávnost, tato tradiční nauka
čelí tím dál silnější a přesvědčivější kritice. Jádrem argumentace, odmítající dělení
euthanasie na formy dle jejích objektivních či subjektivních znaků, je nezpochybnitelná
spornost právě těchto znaků samotných, například je-li jednáním i ukončení přístrojové
podpory? Lze skutečně v klinické praxi spolehlivě prokázat lékaři nepřímý a vyvrátit
tak jeho přímý úmysl? Bez jednoznačného terminologického ukotvení a systematiky je
jakékoliv pojednání o problematice obtížné.291
Dle mého názoru po důkladném vysvětlení, jaké jednání spadají do té či oné
formy, by mělo jednoznačně vyplývat, která z nich lze podřadit pod euthanasii, resp.
euthanasii aktivní, a jaká jednání jsou nesprávně označovaná za euthanasii, přestože jí
vůbec nejsou (pasivní euthanasie, nepřímá euthanasie).
Aktivní euthanasie spočívá v úmyslném ukončení života člověka někým jiným
než člověkem samotným, na jeho vlastní žádost. 292 Osobně považuji za nejpřiléhavější a
nejpřesnější definici Světové zdravotnické organizace, podle níž se jedná o „vědomé a
úmyslné provedení činu s jasným záměrem ukončit život jiného člověka za následujících
podmínek: subjektem je kompetentní informovaná osoba s nevyléčitelnou chorobou,
která dobrovolně požádala, aby její život byl ukončen; jednající ví o stavu této osoby a
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o jejím přání zemřít a páchá tento skutek s prvořadým úmyslem ukončit život této osoby;
a skutek je proveden se soucitem bez osobního zisku“. 293 Pouze v uvedeném kontextu
by se mělo hovořit o euthanasii v pravém slova smyslu.
Euthanasií jsou dále nesprávně označovány formy jednání, které však euthanasií
vůbec nejsou. Prvním případem je upuštění či přerušení léčebných či život udržujících
zákroků tam, kde si to nemocný nepřeje (zde se jedná o instituty informovaného
souhlasu, resp. negativní reversu, a o předem vyslovená přání, tzv. living will).
Druhým případem, který je zapotřebí odlišovat od euthanasie ve vlastním slova
smyslu je nepřímá euthanasie, tedy situace, kdy jsou nemocnému podávány léky
zejména tišící bolest, jejichž vedlejším účinkem může být zkrácení života. Euthanasie
rovněž není jednání spočívající v upuštění od zbytečné léčby, která je již marná a
nepřináší naději na zlepšení pacientova stavu. V této situaci rovněž nelze na odpojení od
ventilátoru pohlížet jako na přímé zabití člověka a považovat ho za euthanasii nebo
vraždu. Jedná se naopak o odstranění takových terapeutických prostředků, které již další
prospěch pacientu nepřináší, pouze oddalují nevyhnutelné, totiž smrt člověka. Ponechat
pacienta zemřít je zcela něco jiného, než usmrtit. Upuštění od léčby, která jen zbytečně
prodlužuje utrpení pacienta, není ani podle definice, ani podle morální příbuznosti,
euthanasií, ostatně na úrovni příčinnosti při „nechání zemřít“ pacient umírá v důsledku
nemoci a nikoliv v důsledku zásahu lékaře.
Od výše popsané euthanasie je dále nutno odlišit tzv. asistovanou sebevraždu,
tedy situaci, kdy lékař zprostředkuje nemocnému smrtící prostředek, který si však
aplikuje nemocný sám. Oproti euthanasii je v podstatě je technickou otázkou, jak
k ukončení života pacienta dojde – zda si smrtící látku podá žadatel sám nebo zda mu ji
podá lékař, nicméně vykonavatelem aktu spočívajícího v ukončení života je žadatel
sám, nikoli lékař.
Alternativou k diskusi o euthanasii by měla být paliativní péče, resp. léčba.
Způsob, jakým je v České republice paliativní léčba upravena zákony a podzákonnými
předpisy, není zcela konzistentní, a ke škodě věci z nich jednoznačně nevyplývá, že
pojmem paliativní léčba je označena léčba nemocného pacienta v pokročilé fázi jeho
nevyléčitelného onemocnění, poskytována v různé intenzitě, jejímž účelem je zmírnění
utrpení a zachování kvality života pacienta. Je nutné prosadit paliativní péči nejen do
293
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Dostupné

z:

hospiců, ale i do stávajících systémů zdravotnických zařízení. Světová zdravotnická
organizace rovněž doporučuje, aby paliativní péče byla použitelná již v raném průběhu
nemoci, ve spojení s dalšími terapiemi, které jsou určeny k prodloužení života.
Z hlediska právní úpravy je nezbytné zmínit zákon č. 372/2011 Sb., o
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen „ZoZS“), neboť
přijetím ZoZS prakticky došlo ke konkretizaci úpravy obsažené v čl. 5 a 9 Úmluvy o
biomedicíně. Jedná se o informovaný souhlas, resp. nesouhlas pacienta s poskytováním
zdravotních služeb dle § 28 a § 34 odst. 3 ZoZS, a dříve vyslovené přání dle § 36 ZoZS.
Domnívám se, že tyto dva významné instituty by mnozí občané nedbale zařadili pod
euthanasii.
Zásah do tělesné integrity pacienta je přípustný jen tehdy, poskytl-li k němu
pacient svobodný a informovaný souhlas294, jenž se stal důležitým nástrojem pro
poskytování informací a považuje se za náležitý projev pacientovy vůle. Jeho faktický a
právní význam je mimořádný proto, že bez informovaného souhlasu není možné
pacienta léčit, mimo situací, kdy lze poskytnout zdravotní služby bez souhlasu
pacienta.295 Právě úprava informovaného souhlasu představuje základní východisko pro
úvahu o informovaném nesouhlasu s léčbou.296 Respektování přání pacienta nebýt
léčen totiž nepředstavuje nic jiného než postup předvídaný zákonem.
Pokud pacient odmítne léčbu, je třeba, aby si lékař vyžádal písemný revers
odmítající zákrok, který má pro účely posouzení odpovědnosti lékaře z neprovedení
výkonu zásadní důkazní význam, neboť v tomto případě lékař nemá léčebné či
vyšetřovací úkony provést a není taktéž odpovědný za následky, které vzhledem k
neprovedení zákroku na pacientově zdraví nastanou. Pokud by totiž negativní revers
pořízen nebyl, ačkoli byl nemocný v nebezpečí smrti či jevil známky vážné poruchy
zdraví, přicházelo by v úvahu toto jednání lékaře posoudit jako trestný čin neposkytnutí
pomoci dle § 150 trestního zákoníku (dále jen „TZ“), případně jako trestný čin ublížení
na zdraví dle § 146 TZ. Souhlas pacienta s konáním lékaře, jehož cílem a jehož
následkem bude pacientova smrt, nepředstavuje dle § 30 odst. 3 TZ okolnost vylučující
protiprávnost lékaře. Naopak informovaný nesouhlas téhož pacienta, v jehož důsledku
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nebude zahájena život zachraňující léčba nebo bude tato léčba ukončena, čímž dojde ke
smrti pacienta, je důvodem beztrestnosti.
Dříve vyslovené přání není nic jiného než informovaný souhlas, resp.
informovaný nesouhlas s léčbou případně indikovanou v budoucnu, avšak pacientovi
nezaručuje skutečnou prosaditelnost jeho dříve vysloveného přání, nýbrž skutečně
pouze to, že v okamžiku rozhodování o dalším postupu léčby na dříve vyslovené přání
pacienta bude brán zřetel.297 Dříve vyslovená přání nemají právní závaznost, slouží
naopak v zásadě vždy jako jedna indicie, na základě níž je dovozována domnělá
aktuální vůle pacienta v rozhodném okamžiku. Dikce zákona tedy deklaruje, že na dříve
vyslovení bude brán zřetel, tedy, že nebude respektováno vždy za jakýchkoli okolností.
V současné době zákon nestanoví žádnou lhůtu, která by omezovala platnost
dříve vysloveného přání. Původně pětiletá lhůta byla zrušena nálezem Ústavního
soudu298, který konstatoval, že takovéto ustanovení je v rozporu s čl. 9 Úmluvy o
biomedicíně, neboť v důsledku uplynutí zákonem stanovené doby platnosti dříve
vysloveného přání se pacient může dostat do situace, kdy nebude mít skutečnou
možnost toto přání svým projevem vůle obnovit. Domnívám se však, že původní dikce
zákona nebyla v rozporu s čl. 9 Úmluvy o biomedicíně, avšak v ZoZS absentovaly
podmínky, za kterých se běh lhůty staví, typicky při ztrátě způsobilosti právně jednat.
Dle mého názoru je v současné době institut předem vysloveného přání velmi
málo používán a většina společnosti o této možnosti ani neví, nehledě na názor
praktických lékařů, kteří nebudou chtít věnovat této problematice svůj čas, natož, aby
pacientovu vůli v později nastalé situaci respektovali.
Za velmi problematickou úpravu považuji odpojení pacienta od přístrojové
podpory vitálních funkcí. Důvodová zpráva k ZoZS uvádí, že aktivním ukončením
života se rozumí např. odpojení od přístrojů. Je-li však odpojení od přístroje chápáno
jako konání, jímž je způsobena smrt, nelze je prostřednictvím dříve vysloveného
souhlasu pacienta požadovat, což ovšem zcela popírá smysl a účel dříve vyslovených
přání. V souvislosti s trestněprávním výkladem opomenutí299 si lze jen těžko představit,
že by odpojení přístroje mělo být takto posuzováno, avšak posouzení odpojení od
297
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přístroje jako aktivní usmrcení pacienta neodpovídá povinnosti lékaře postupovat
v terminálním stádiu onemocnění lege artis, kdy by byla udržovaná přístrojová léčba
důvodně vnímána jako tzv. marná léčba. S opomenutím lékaře dále léčit totiž právo
v případě nesouhlasu pacienta s další léčbou nepojí trestněprávní odpovědnost za
následek, tj. za zhoršení zdravotního stavu či smrt pacienta. Já osobně se domnívám, že
zde rovněž chybí příčinná souvislosti mezi jednáním a následkem. Je-li odpojení od
přístroje chápáno jako opomenutí lékaře sui generis, kterým přestane být zadržováno a
zabraňováno nástupu přirozeného procesu umírání, může být toto opomenutí kryto vůlí
pacienta a nezakládá jakoukoliv právní odpovědnost lékaře.300 Měli bychom si
uvědomit, že právo udržovat život za každou cenu, bez ohledu na jeho kvalitu, nelze
absolutizovat a z pohledu trestního práva je zcela klíčové, aby byly jasně stanoveny
okolnosti, za nichž ukončení života udržující či život prodlužující léčby není trestné.
Zůstává tedy velmi zarážející otázkou, proč důvodová zpráva k ZoZS uvádí, že
pacient nemá právo prostřednictvím dříve vysloveného přání požadovat odpojení od
přístroje, ačkoli na druhou stranu okamžité odpojení od přístroje požadovat může, aniž
by bylo dovozováno, že tím dojde ze strany lékaře k zaviněnému aktivnímu způsobení
škody na zdraví či smrti.
Z hlediska trestního práva usiloval o zavedení privilegované skutkové
podstaty usmrcení na žádost vládní návrh zákona v roce 2004, který byl nejen pod
vlivem médií, ale i samotným zněním osnovy patrně špatně pochopen, a proto byl
vnímán jako krok k legalizaci euthanasie. V roce 2008 byl senátorkou Domšovou
předložen návrh zákona o důstojné smrti, který čelil velké kritice a rovněž nebyl
nepřijat.
Vzhledem k chybějící skutkové podstatě v trestním zákoníku, pod kterou by se
dala aktivní euthanasie podřadit, bude každé jednání, jehož znakem je úmyslné
usmrcení ze soucitu, byť na žádost jiné osoby či bez ní, dle platného českého práva
vraždou podle § 140 TZ. Eventuálně by se takové jednání dalo posoudit podle
“mírnějšího” trestného činu zabití podle § 141 TZ, je-li dáno omluvitelné hnutí mysli
pachatele tam uvedené. Přestože zvláštní část TZ nám nedává příliš prostoru pro postih
pachatele, naproti tomu můžeme v obecné části TZ nalézt řadu ustanovení, které by se
daly v konkrétním případě zvažovat, aby “pomohly” zmírnit či dokonce vyloučit
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trestněprávního postih pachatele aktivní euthanasie či asistované sebevraždy. Nicméně
dle mého názoru by tato jednání soudy posuzovaly různě, vhodnější by se tedy jevilo
uzákonit skutkovou podstatu usmrcení na žádost, která by stanovila pro pachatele
euthanasie stejné posuzování.
V trestněprávním kontextu bychom mohli dále uvažovat nad použití ustanovení
§ 30 TZ, který upravuje svolení poškozeného jakožto okolnost vylučující protiprávnost.
Nicméně z § 30 odst. 3 TZ vyplývá, že nelze udělit souhlas s ublížením na zdraví nebo
usmrcením, které by vzniklo v příčinné souvislosti s aktivním jednáním, a nejednalo by
se přitom o postup medicínsky odůvodněný a lege artis provedený. Svolení
poškozeného je tedy v případě euthanasie nepřípustné, neboť zájem na ochraně života
převažuje nad zájmem autonomie jednotlivce. Domnívám se, že v svolení poškozeného
k vlastnímu usmrcení by se rovněž jevilo jako v přímém rozporu s účelem a smyslem
ustanovení zejména hlavy I TZ.
Jednání spočívající v upuštění od zbytečné léčby nenaplňuje žádnou skutkovou
podstatu trestného činu. Pokud lékař odstraní pacientovi takové terapeutické prostředky,
které již další prospěch nepřináší, pouze oddalují nevyhnutelné, nejedná se v žádném
případě o euthanasii, ale o upuštění od tzv. marné léčby, kdy již všechny dostupné
lékařské prostředky nepřinášejí naději na trvalé zlepšení pacientova stavu, pouze
oddalují nevyhnutelné, tedy smrt člověka.301 Podobně se jedná o případy, kdy dojde
uspíšení smrti pacienta formou nezahájení či přerušení životně důležité léčby, jakožto
reakce na odmítnutí léčby pacientem samotným (viz. výše, kde jsou informovaný
souhlas či dříve vyslovené přání a jejich případné trestněprávní důsledky blíže
rozebrány). Je tedy nutno opakovaně zmínit, že v případě pasivní euthanasie se o
euthanasii jako takovou vůbec nejedná, a za zde popsaných podmínek je v souladu s
právním řádem České republiky.
Pro nastínění a případně možnou budoucí inspiraci jsem považovala za nutné
zohlednit i zahraniční právní úpravu dané problematiky. Z tohoto důvodu jsem si
vybrala tři evropské země, jež mají otázku euthanasie a asistované sebevraždy (pozn.
v Belgii není asistovaná sebevražda zahrnuta do zvláštního zákona) upraveny
speciálními zákony. Je nutné si však uvědomit, že tyto země se podstatně liší svou
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demografií, kulturu a organizací lékařské péče. V textu je rovněž zmíněno Švýcarsko,
jakožto čtvrtá evropské země, která má oproti prvním třem velmi specifické postavení.
Přijetí zákona o euthanasii a asistované sebevraždě se Nizozemí stalo v roce
2002 první zemí, které oficiálně legalizovalo uvedené skutky, byť tato praxe byla
prováděna již od 80. let minulého století. Zákon o ukončení života na žádost a
asistované sebevraždě stanoví v čl. 2 kritéria, na základě kterých je možno euthanasii
beztrestně provést. Kontrolní mechanismy spočívající v nahlášení uvedeného jednání
městskému patologu, který oznámení ohlásí regionálnímu výboru, jenž uvedené případy
přezkoumává. Jsem však toho názoru, že tato kontrola může být často zpochybňovaná,
neboť lékař může ve formuláři uvést jako příčinu smrti přirozenou smrt a v podstatě
provedení euthanasie zatajit. Z výročních zpráv vydávaných regionálními posudkovými
komisemi vyplývá, že počet případů euthanasie daleko přesahuje asistovanou
sebevraždu a rok od roku se navyšuje. Porovnáme-li rok uzákonění euthanasie s rokem
2014, došlo k nárůstu o 3361 případů. Za zmínku rovněž stojí méně známý Groningen
Protokol publikovaný v New England Journal of Medicine dne 10.3.2005, který
obsahuje obecné zásady a specifické požadavky související s rozhodnutím o euthanasii
a jejím provádění pro novorozence.
Ve stejném roce jako Nizozemí, jen v rozmezí několika málo týdnů, přijala
zákonnou úpravu euthanasie (nikoli asistované sebevraždy) rovněž Belgie. Stalo se tak
přijetím zákona o euthanasii dne 28.5.2002, který v čl. 3 § 1 a čl. 3 § 2 stanoví
podmínky, při jejichž splnění se lékař může vyhnout trestní odpovědnosti za provedení
euthanasie. Lékař, který euthanasii provedl, musí vyplnit oznamovací formulář a do čtyř
dnů jej odeslat Federální kontrolní a hodnotící komisi, která musí ověřit, zda euthanasie
byla provedena v souladu s právními předpisy. Za vyvrcholení euthanasie se považuje
rozšíření euthanasie i na nezletilé osoby – belgický parlament dne 13.2.2014 přijal
novelu zákona o euthanasii, která neukládá pro povolení euthanasie žádnou věkovou
hranici. Zajímavé jsou také různé studie – např. studie provedená v roce 2013 ukázala,
že je výrazný rozdíl mezi valonskými a vlámskými lékaři, např. 82 % všech hlášených
případů pochází od nizozemsky mluvících lékařů (z vlámské části), zatímco pouze 18 %
od lékařů frankofonních (z části valonské), či alarmující je rovněž zjištění, že 12 %
zdravotních sester ve Vlámsku podaly pacientovi „smrtící drogu“ bez součinnosti
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lékaře.302 Ze statistik Federální komise pro kontrolu a hodnocení vyplývá, že se počet
případů rok od roku, stejně jako v Nizozemí, navyšuje. Ve srovnání s rokem 2003 a
2013 se jedná až o nárůst 1572 případů.
Lucembursko se stalo třetí a doposud poslední zemí na evropském kontinentu,
která legalizovala euthanasii a asistovanou sebevraždu, a to zákonem o euthanasii a
asistované sebevraždě ze dne 16.5.2009. Pokud jsou splněny podmínky stanovené v čl.
2 § 1, nelze lékaře trestně stíhat, ani dát podnět k zahájení občanskoprávního řízení pro
náhradu škody. Stejně jako ve výše zmíněných zemích Beneluxu je zde prováděna
následná kontrola Národní komisí pro kontrolu a hodnocení, které lékař zašle do 8 dnů
po provedení euthanasie či asistované sebevraždy registrační dokument. Tato komise
vypracovává každé dva roky Poslanecké sněmovně statistickou zprávu na základě
informací shromážděných ve druhé části registračních dokumentů. Za období let 2009 –
2014 bylo v Lucembursku nahlášeno 33 případů euthanasie, přičemž v prvních čtyřech
let počet případů narůstal, poslední dva roky naopak klesá.
Poslední evropská země zmíněná v textu je Švýcarsko, ve kterém asistovaná
sebevražda není upravena žádným speciálním zákonem. Právní úprava vychází pouze
z čl. 115 tamějšího trestního zákoníku, z trestného činu podněcování a pomoc při
sebevraždě. K naplnění skutkové podstaty tohoto trestného činu však dojde pouze za
podmínky, že pachatel jedná ze sobeckých pohnutek. A contrario je tedy asistovaná
sebevražda ve Švýcarsku přípustná. Důležitou úpravu obsahují rovněž lékařsko-etické
pokyny pro péči o umírající pacienty vydané Švýcarskou akademií lékařských věd.
V souladu s těmito pokyny je nezbytnou podmínkou přijatelnosti asistované sebevraždy
skutečnost, že dotyčné osobě zbývá do konce života jen několik dní nebo týdnů,
nicméně výsledky studie ukazují, že 25 % lidí, kteří takto zemřou, netrpí vážným nebo
terminálním onemocněním, ale jsou jen staří nebo prostě jen „unaveni životem“. 303 Ve
Švýcarsku působí několik nevládních organizací, jejichž primárním účelem není
poskytování asistované sebevraždy, ale kupříkladu pomoc při poskytování informací o
možnosti formulovat dříve vyslovená přání. Mezi nejznámější z nich patří organizace
Exit, která nabízí své služby pouze pro obyvatele Švýcarska, oproti tomu organizace
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Dignitas a Ex-International slouží i pro nerezidenty. I když lékaři přímo nevykonávají
asistenci při sebevraždě, mají jako jediní pravomoc předepsat letální lék (sodík
pentobarbital) užívaný k tomuto účelu. Oproti výše uvedenému je euthanasie ve
Švýcarsku trestná, a to v rámci privilegované skutkové podstaty usmrcení na žádost dle
čl. 114 švýcarského trestního zákoníku.
Třebaže se o euthanasii diskutuje, nemusí tato diskuse přinést celospolečenský
konsensus v této věci. To, zda dojde k nějaké formě legalizace nebo ke změkčení
postihu za aktivní euthanasii, je otázka především pro zákonodárce. Otázkou pro
odborníky je však nejednotná terminologie a v souvislosti s ní se vyskytující různá
jednání, která zaslouží odlišnou či žádnou právní kvalifikaci. Dle mého soudu je
základem pro jakoukoli trestněprávní úpravu euthanasie vyřešení terminologického
problému, zkvalitnění paliativní péče a umožnění aplikovatelnosti institutu dříve
vysloveného přání v praxi. Nicméně musíme mít stále na paměti, že zároveň platí, že ač
bude právní úprava jakákoliv, problematika euthanasie ze světa nezmizí.
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Seznam zkratek
ČLK

Česká lékařská komora

NOZ

občanský zákoník, účinný od 1.1.2014

ObčZ

občanský zákoník, účinný do 31.12.2013

SAMS

Švýcarská akademie lékařských věd

TZ

trestní zákoník

WHO

Světová zdravotnická organizace

WMA

Světová lékařská asociace

ZoDS

návrh zákona o důstojné smrti

ZoZS

zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

115

Seznam použité literatury a pramenů
A) Monografie


BOGUSZAK, Jiří; ČAPEK Jiří; GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 2.
přepracované vydání. Praha: ASPI Publishing 2004, 347 s. ISBN 80-7357-0300.



BROVINSOVÁ, Joan M.; OEHMKE Thomas H. Vražda, nebo milosrdenství?
Dr. Smrt. Brána, 1996, 181 s. ISBN 80-85946-45-9.



CÍSAŘOVÁ, Dagmar; SOVOVÁ, Olga. Trestní právo a zdravotnictví. 2.
upravené a rozšířené vydání. Praha: Orac, 2004. 183 s. ISBN 80-86199-75-4.



DRAŠTÍK Antonín; FREMR, Robert; DURDÍK, Tomáš et al. Trestní zákoník.
Komentář. I. díl (§ 1 až 232). Praha: Wolters Kluwer, 2015. 1490 s. ISBN 97880-7478-790-4.



FENYK, Jaroslav. Pocta Dagmar Císařové k 75. narozeninám. 1. vydání. Praha:
LexisNexis, 2007, 166 s. ISBN 978-80-86920-25-2.



GERLOCH, Aleš; HŘEBEJK, Jiří; ZOUBEK, Vladimír. Ústavní systémy České
republiky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. 516 s. ISBN 978-80-7380-423-7.



HAŠKOVCOVÁ, Helena. Informovaný souhlas. Proč a jak? Praha: Galén,
2007. 104 s. ISBN 978-80-7262-497-3.



HAŠKOVCOVÁ, Helena. Thanatologie. Nauka o umírání a smrti. Praha:
Galén, 2007. 244 s. ISBN 978-80-7262-471-3.



JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. 3. vydání. Praha: Leges, 2013. 968 s.
ISBN 978-80-87576-64-9.



JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou.
4. vydání. Praha: Leges, 2013. 1280 s. ISSN 978-80-87576-29-8.



JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 4.
vydání. Praha, Leges, 2014. 976 s. ISBN 978-80-7502-044-4.



LAVICKÝ, Petr a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1 – 654). Komentář.
1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. 2400 s. ISBN 978-80-7400-529-9



MATĚJEK, Jaromír. Dříve projevená přání pacientů. Výhody a rizika. Praha:
Galén, 2011. 189 s. ISBN 978-80-7262-850-6.



MUNZAROVÁ, Marta. Eutanazie nebo paliativní péče? Praha: Grada
Publishing, 2005. 108 s. ISBN 80-247-1025-0.

116



NOVOTNÝ, František a kol. Trestní zákoník: stav k 1.4.2010: komentář,
judikatura, důvodová zpráva. Praha: Eurounion, 2010. 838 s. ISBN 978-807317-084-4.



PAVLÍČEK, Václav a kol. Ústava a ústavní řád České republiky. Komentář. 2.
vydání. 2. díl. Práva a Svobody. Praha: Linde, 2002. 1164 s. ISBN 80-7201-3912.



PETERKOVÁ, Helena. Ukončování léčby pacienta a trestní odpovědnost
lékaře. 1. vydání. Praha: Galén, 2014. 139 s. Poskytnuté od JUDr. Peterkové
(nyní Krejčíkové) v elektronické podobě.



POLLARD, Brian. Eutanazie – ano či ne? Praha: Dita, 1996. 210 s. ISBN 8085926-07-5.



PTÁČEK, Radek; BARTŮNĚK, Petr. Eutanazie – pro a proti. 1. vydání. Praha:
Grada Publishing, 2012, 256 s. ISBN 978-80-247-4659-3.



ROTTER, Hans. Důstojnost lidského života: základní otázky lékařské etiky.
Praha: Vyšehrad, 1999. 107 s. ISBN 80-7021-302-7.



ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H.
Beck, 2009. 1287 s. ISBN 978-80-7400-109-3.



ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. 7. vydání. Praha: Wolters Kluwer,
2014, 1040 s. ISBN 978-80-7478-616-7.



ŠPINKOVÁ, Martina; ŠPINKA, Štěpán. Euthanasie. Víme, o čem mluvíme?
Praha: Cesta domů, 2006, 42 s. ISBN 80-239-8592-2.



ŠUSTEK, Petr; HOLČAPEK, Tomáš. Informovaný souhlas. Teorie a praxe
informovaného souhlasu ve zdravotnictví. 1. vydání. Praha: ASPI. 2007. Právní
rukověť. xv, 243 s. ISBN 978-80-7357-268-6.



VANTUCH, Pavel. Trestní zákoník s komentářem. 1. vydání. Olomouc: ANAG,
2011. 1367 s. ISBN 978-80-7263-677-8.



VIRT, Günter: Žít až do konce. Etika, umírání, smrti a eutanazie. 1. vydání.
Praha: Vyšehrad, 2000. 95 s. ISBN 80-7021-330-2.

117

B) Odborné články


ANDORNO, Roberto. Nonphysician-assisted suicide in Switzerland. Bioethics
beyond Borders. Cambridge Quarterly of Helathcare Ethics [online]. 2013, vol.
22, s. 246-253 [cit. 2015-12-04]. Dostupné z:
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=892
4831



ANDRYSEK, Oskar. Medicína má dostatek prostředků k odstranění utrpení.
Zdravotnické noviny. 1997, č. 49. Příloha: Lékařské listy, s. 3, ISSN 1805-2355.



BAGARIC Mirko; MENDELSON, Danuta. Asissted suicide through the prism
of the right to life. International Journal of Law and Psychiatry [online]. 2013,
vol. 36, issue 5-6, s. 406-418 [cit. 2015-12-06]. Dostupné z:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160252713000666



BERNARD, Dan et. al. Self-requested euthanasia for children in Belgium. The
Lancet [online]. 2014, vol. 383, issue 9918, s. 671-672 [cit. 2015-12-07].
Dostupné
z:
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS01406736(14)60110-0/fulltext



BERNARD, Lo. Euthanasia in the Netherlands: what lessons for elsewhere? The
Lancet [online]. 2012, vol. 380, issue 9845, s. 869-870 [cit. 2015-12-06].
Dostupné
z:
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS01406736(12)61128-3/fulltext



BILSEN J. et al. Nurses´ involvement in physician-assisted dying under the
euthanasia law in Belgium. International Jurnal of Nursing Studies [online].
2014, vol. 51, issue 12, s. 1696-1697 [cit. 2015-12-08]. Dostupné z:
http://www.journalofnursingstudies.com/article/S0020-7489(14)00138-2/pdf



BLACK, Isra. Commentary existential suffering and the extent of the right to
physician-assisted suicide in Switzerland. Gross v. Switzerland (2013) ECHR
67810/10. Medical Law Review [online]. 2014, vol. 22, issue 1, s. 109-118 [cit.
2015-12-07].
Dostupné
z:
http://medlaw.oxfordjournals.org/content/early/2014/01/28/medlaw.fwt038



BOGUSZAK, Jiří. Diferenciace lidských práv. Právník. 2000, č. 3, s. 254 - 260,
ISSN 0231-6625

118



BRAUER, Sussane et al. “Swiss physicians’ attitudes to assisted suicide”. Swiss
Medical Weekly [online]. 2015, vol. 145 [cit. 28-11-2015]. Dostupné z:
http://www.smw.ch/content/smw-2015-14142/



BRINKMAN-STOPPELENBURG, Arianne et al. Obligatory consultation of an
independent physician on euthanasia requests in the Netherlands: What
influences the SCEN physicians judgment of the legal requirements of due care?
Health Policy [online]. 2014, vol. 115, issue 1, s. 75-81 [cit. 2015-11-20].
Dostupné z:
http://www.healthpolicyjrnl.com/article/S0168-8510(13)003138/pdf



COHEN-ALMAGOR, Raphael. First do no harm: pressing concerns regarding
euthanasia in Belgium. International Journal of Law and Psychiatry [online].
2013,
vol.
36,
s. 515-521
[cit.
2015-12-10].
Dostupné
z:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2297802



COHEN, Joachim et al.: Cultural differences affecting euthanasia practice in
Belgium: One law but different attitudes and practices in Flanders and Wallonia.
Social Science & Medicine [online]. 2012, vol. 75, s. 845-853 [cit. 2015-1212].
Dostupné
z:
https://www.researchgate.net/publication/225289781_Cultural_differences_affec
ting_euthanasia_practice_in_Belgium_One_law_but_different_attitudes_and_pr
actices_in_Flanders_and_Wallonia



COHEN, Joachim et al.: Public acceptance of euthanasie in Europe: a survey
study in 47 countries. International Journal of Public Health [online]. 2014,
vol.
59,
s.
143-156
[cit.
2015-12-15].
Dostupné
z:
https://biblio.ugent.be/publication/5770122



DE DIESBACH E., DE LOZE M., BROCHIER C., MONTERO E. Euthanasia
in Belgium: 10 years on. European Institute of Bioethics. 2012. Dostupné z:
http://www.ieb-eib.org/en/pdf/20121208-dossier-euthanasia-in-belgium-10years.pdf



DOWNIE, Robin; RANDALL, Fiona. Assisted suicide. Clinical Medicine
[online]. 2011, vol. 11, issue 1, s. 97-98 [cit. 2015-12-15]. Dostupné z:
http://www.clinmed.rcpjournal.org/content/11/1/97.long



DRBOHLAVOVÁ, Ilona. Eutanázie z pohledu českého práva. Trestněprávní
revue. 2003, č. 4, s. 110-112, ISSN 1213-5313.

119



ECKSTEIN, Ken. Eutanázie a trestní právo v Německu. Trestněprávní revue.
2003, č. 4, s. 113-115, ISSN 1213-5313.



FENYK, Jaroslav. Stručné zamyšlení nad trestností usmrcení na žádost a
z útrpnosti a v případě tzv. asistované sebevraždy (euthanasie). Trestní právo.
2004, č. 6, s. 4-13, ISSN 1211-2860.



GAMONDI, Claudia et al: Legalisation of assisted suicide: A Safeguard to
euthanasia. The Lancet [online]. 2014, vol. 384, issue 9938, s. 127 [cit. 201512-10]. Dostupné z: http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS01406736(14)61154-5/abstract



HOLČAPEK, Tomáš; ŠUSTEK, Petr. K § 115 návrhu nového trestního
zákoníku (usmrcení na žádost). Trestněprávní revue. 2004, č. 11, s. 325-326,
ISSN 1213-5313.



HOŘÁK, Jaromír. Agresivní a provokující oběť násilného trestného činu.
Kriminalistika. 2010, č. 2, s. 102-133, ISSN 1210-9150.



HOŘÁK, Jaromír. Vražda a zabití v novém trestním zákoníku. Bulletin
advokacie. 2009, č. 10, s. 53-66, ISSN 1210-6348.



CHAMBAERE, Kenneth et al. Euthanasia for minors in Belgium. JAMA
[online]. 2014, vol. 312, issue 12, s. 1258-1259 [cit. 2015-12-05]. Dostupné z:
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1906603



IBRAHIM, Abadir M. Rooting Life in the Ethiopian Constitution and Positive
Law: A Holistic Approach to Rights Legislation. Civil & Legal Sciences
[online]. 2014, vol. 3, issue 4, s. 1-8 [cit. 2015-12-18]. Dostupné z:
http://www.omicsgroup.org/journals/rooting-life-in-the-ethiopian-constitutionand-positive-law-a-holistic-approach-to-rights-legislation-21690170.1000126.pdf



JENÍK, Ivo. Návrh zákona o důstojné smrti skrývá řadu potencionálních
problémů. Všehrd. 2008, č. 1, s. 28-31, ISSN 1801-3678.



JIRKA, Vladislav. Informovaný souhlas pacienta s lékařským zákrokem jako
nezbytný předpoklad přípustnosti zásahu do jeho tělesné integrity. Právní
rozhledy. 2004, č. 15, s. 564-570, ISSN 1210-6410.

120



KOUWENHOVEN, Pauline. Opinions of health care professional and the public
after eight years of euthanasia legislation in the Netherlands: A mixed method
approach. Palliative Medicine [online]. 2012, vol. 27, issue 3, s. 273-280 [cit.
2015-12-12].
Dostupné
z:
http://pmj.sagepub.com/content/early/2012/06/12/0269216312448507.abstract



LAJKEP, Tomáš. Eutanazie - téma stále aktuální. Praktický lékař. 2002, č. 9, s.
558-559, ISSN 0032-6739.



LAJKEP, Tomáš. Předem vyslovená přání. Zdravotnické noviny. 2003, č. 4, s.
26, ISSN 1805-2355.



LENERS, J. C. Euthanasia, palliative care, hospice and elderly in Luxembourg.
Ethical and numerical considerations overs 3 years. European Geriatric
Medicine [online]. 2013, vol. 4, s. S38 [cit. 2015-12-05]. Dostupné z:
http://www.europeangeriaticmedicine.com/article/S1878-7649(13)002404/abstract



MATOCHOVÁ, Soňa. Otázka eutanazie z pohledu judikatury evropského soudu
pro lidská práva. Zdravotnické právo v praxi. 2006, č. 2, s. 24-28, ISSN 12130508.



MCLACHLAN, H. V. The ethics of killing and letting die: Active and Passive
Euthanasia. Journal of Medical Ethics [online]. 2008, vol. 34, issue 8, s. 636638 [cit. 2015-12-09]. Dostupné z: http://jme.bmj.com/content/34/8/636.full.pdf



MITLÖHNER, Miroslav. Sebevražda a euthanasie – některé zdravotní, sociální
a právní problémy. Zdravotnictví a právo. 2004, č. 12, s. 15-18, ISSN 12116432.



MUNZAROVÁ, Marta. Co mluví i dnes proti euthanasii? Zdravotnické právo
v praxi. 2006, č. 1, s. 4-6, ISSN 1213-0508.



MUSIL, Jan. Český trestní zákon potřebuje diferencovanější skutkovou podstatu
úmyslného usmrcení. Trestní právo. 2004, č. 10, s. 10-14, ISSN 1211-2860.



ONWUTEAKA-Philipsen, Bregje D. et al. Trends in end-of-life practices before
and after the enactment of the euthanasia law in the Netherlands from 1990 to
2010, a repeated cross-sectional survey. The Lancet [online]. 2012, vol. 380,
issue
9845,
s.
908-915
[cit.
2015-12-10].
Dostupné
z:
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(12)610344/abstract

121



PETERKOVÁ, Helena. Problematika pojmu euthanasie. Zdravotnictví a právo.
2010, č. 12, s. 8-10, ISSN 1211-6432.



PETERKOVÁ, Helena. Ukončování přístrojové podpory vitálních funkcí
v kontextu zákona o zdravotních službách. Zdravotnické fórum. 2012, č. 9, s. 2128, ISSN 1214-7966.



PRUDIL, Lukáš. Dříve vyjádřená přání – respektovat či nerespektovat.
Zdravotnické právo v praxi. 2003, č. 2, s. 28-29, ISSN 1213-0508.



PÚRY, František. Nejvyšší soud České republiky: K podmínkám uplatnění
privilegované skutkové podstaty trestného činu zabití při úmyslném útoku
pachatele na život jiného. Trestněprávní revue. 2011, č. 2, s. 52-55, ISSN 12135313.



SARTORI, Daria. Gross v. Switzerland: the Swiss regulation of assisted suicide
infringes Article 8 EHCR. Strasbourg Observers. [online] 2013 [cit. 2015-1130].
Dostupné
z:
http://strasbourgobservers.com/2013/06/26/gross-vswitzerland-the-swiss-regulation-of-assisted-suicide-infringes-article-8-echr/



SCHWARZ, Zdeněk. Eutanázie versus Hippokratova přísaha. iDNES.cz [online]
2008
[cit.
2015-10-20].
Dostupné
z:
http://schwarz.blog.idnes.cz/c/43643/Eutanazie-versus-Hippokratovaprisaha.html



SIEGEL Andrew M. et al. Pediatric euthanasia in Belgium. Disturbing
Development. JAMA [online]. 2014, vol. 311, issue 19, s. 1963-9164 [cit. 201512-08].
Dostupné
z:
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1863566



ŠÁMAL, Pavel. K právní úpravě eutanazie v novém trestním zákoníku.
Trestněprávní revue. 2003, č. 5, s. 155-156, ISSN 1213-5313.



ŠIMEK, Jiří. Informovaný souhlas v medicíně. Praktický lékař. 2006, č. 4, s.
230-232, ISSN 0032-6739.



ŠIPR, Květoslav. K návrhu na legalizaci eutanazie v České republice. Bioetika
[online] 2008, č. 1-2, s. 19-22 [cit. 2015-10-22]. Dostupné z:
http://bioetika.cz/clanky/2008-1-2-eutanazie.pdf



URBÁNEK, Jindřich. Problémy, analýzy: Eutanazie – problém napětí mezi
lékařstvím, etikou a právem. Trestní právo. 2007, č. 9, s. 9-15, ISSN 1211-2860.

122



VAN WESEMAEL, Yanna et al.: Implementation of a service for
physicians´consultation and informatik in euthanasia requests in Belgium.
Health Policy [online]. 2012, vol. 104, issue 3, s. 272-278 [cit. 2015-12-03].
Dostupné z: http://www.healthpolicyjrnl.com/article/S0168-8510(11)002685/pdf



VAN WIJMEN, M. P. et al. Motivations, aids and communication arend
advance directives a mixed-methods study into the perspective of thein owners
and the influence of a current illness. Patient Education and Counseling
[online]. 2014, vol. 95, issue 3, s. 393-399 [cit. 2015-12-11]. Dostupné z:
http://www.pec-journal.com/article/S0738-3991(14)00095-0/abstract



WEBER, Wim. Netherlands legalise euthanasia. The Lancet [online]. 2001, vol.
357,
s.
1189
[cit.
2015-12-04].
Dostupné
z:
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(00)044007/abstract



VERHAGEN, Eduard. The Groningen Protocol – Euthanasia in Severely III
Newborns. The England New Journal of Medicine [online]. 2005, vol. 352, issue
10,
s.
959-962
[cit.
2015-12-09].
Dostupné
z:
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp058026



VERHAGEN, Eduard. The Groningen Protocol for newborn euthanasia; which
way did the slippery slope tilt? Journal of Medical Ethics [online]. 2013, vol.
39,
issue
5,
s.
293-295
[cit.
2015-12-09].
Dostupné
z:
http://jme.bmj.com/content/39/5/293.abstract



VINCENT, Jean-Louis et al. “Piece” of mind: End of life in the intensive care
unit Statement of the Belgian Society of Intensive Care Medicine: Journal of
Critical Care [online]. 2014, vol. 29, issue 1, s. 174-175 [cit. 2015-12-06].
Dostupné z: http://www.jccjournal.org/article/S0883-9441(13)00320-1/abstract



VIZINGER, Radek. Předstižné pokyny pacienta (living will) v teorii a praxi.
Zdravotnictví a právo. 2007, č. 7-8, s. 3-17, ISSN 1211-6432.



ZIMMERMAN, Camilla et al.: Early paliative care for patiens with advanced
cancer: a cluster-randomised controlled trial. The Lancet [online]. 2014, vol.
383, issue 9930, s. 1721-1730 [cit. 2015-12-01]. Dostupné z:
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(13)624162/abstract

123

C) Právní předpisy, etické normy a doporučení


Belgický zákon o euthanasii. The Belgian Act on Euthanasia of May, 28th 2002.
Text belgického zákona o euthanasii v anglickém jazyce dostupný z:
http://www.ethical-perspectives.be/viewpic.php?TABLE=EP&ID=59



Doporučení Rady Evropy č. 24/2003, o organizaci paliativní péče. Dostupné z:
http://www.eapcnet.eu/LinkClick.aspx?fileticket=3KJ5U3BQLVY%3d&tabid=
1709



Doporučení Rady Evropy č. 1418/1999, o ochraně lidských práv a důstojnosti
nevyléčitelně nemocných a umírajících. „Charta práv umírajících“ In Elearning.
Cesta
domů.
[online].
Dostupné
z:
http://elearning.cestadomu.cz/pohled-na-prava.html



Doporučení představenstva ČLK č. 1/2010, k postupu při rozhodování o změně
léčby intenzivní na léčbu paliativní u pacientů v terminálním stavu, kteří nejsou
schopni vyjádřit svou vůli. Dostupné z: http://www.lkcr.cz/doc/cms_library/dop1-2010-31.pdf



Důvodová
zpráva
k
NOZ
[online].
Dostupné
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZkonsolidovana-verze.pdf

z:



Důvodová
zpráva
k ZoZS
[online].
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACK7MFCFLKI

z:



Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod



Lucemburský zákon o euthanasii a asistované sebevraždě. Law of 16 March
2009 on euthanasia and assisted suicide. Text lucemburského zákona o
euthanasii a asistované sebevraždě v anglickém jazyce dostupný z:
http://www.sante.public.lu/publications/sante-fil-vie/fin-vie/euthanasieassistance-suicide-25-questions-reponses/euthanasie-assistance-suicide-25questions-reponses-en.pdf



Mezinárodní pakt o občanských a politických právech



Německý trestní zákoník (Strafgesetzbuch). Dostupné z: https://www.gesetzeim-internet.de/bundesrecht/stgb/gesamt.pdf



Nizozemský zákon o ukončení života na žádost a asistované sebevraždě.
Termination of Life on Request and Assisted Suicide (Review Procedures) Act.
Dostupné
z:
http://www.eutanasia.ws/documentos/Leyes/Internacional/Holanda%20Ley%20
2002.pdf

124

Dostupné



Rezoluce Rady Evropy č. 1859/2012, o ochraně lidských práv a důstojnosti
s ohledem na dříve vyjádřené přání pacientů



Senátní návrh zákona o důstojné smrti č. 303/06. Dostupné z:
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/webNahled?id_doc=47525&id_var=40
369



Stavovský předpis č. 10 ČLK: Etický kodex České lékařské komory. Dostupné
z: http://www.lkcr.cz/stavovske-predpisy-clk-212.html



Švýcarský
zákon
o
farmaceutickém
průmyslu.
Dostupné
z:
http://transparency.efpia.eu/countries/download/31/document/pharmakodex_ver
sion_juli-2015_e.pdf



Švýcarský trestní zákoník. Swiss Criminal
https://www.admin.ch/opc/en/classifiedcompilation/19370083/201501010000/311.0.pdf



Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti
s aplikací biologie a medicíny, č. 96/2001 Sb.m.s.



Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky



Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod



Všeobecná deklarace lidských práv



Vyhláška č. 89/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci



Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon



Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník



Zákon č. 66/1966 Sb., o péči a zdraví lidu



Zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře



Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů



Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník



Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování



Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách



Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob
125

Code.

Dostupné

z:



Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

D) Judikatura


Case of Gross vs. Switzerland, Application no. 67810/10 ze dne 30.9.2014.
Dostupné z: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-146780



Case of Pretty vs. United Kingdom, Application no. 2346/02 ze dne 29.4.2002.
Dostupné z: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60448



Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. IV. ÚS 639/2000 ze dne
18.5.2001. Dostupné z: http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=4-6392000



Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 1/12 ze dne 27.11.2012. Dostupné z:
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=pl-1-12_1



Rozsudek Nejvyššího soudu ČSSR sp. zn. 8 Tz 122/68 ze dne 10.12.1968,
publikovaný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 19/1969 Sb.
rozh. tr.



Rozhodnutí švýcarského Federálního soudu 6B_48/2009 ze dne 11. června 2009
Dostupné z: http://www.servat.unibe.ch/verfassungsrecht/bger/090611_6B_482009.html



Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 7 To 51/2012 ze dne 10.7.2012, publikovaný
ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 11/2014 Sb. rozh. tr.



Stanovisko Nejvyššího soudu ČSSR č.j. Tpjf 24/85 ze dne 31.10.1985,
publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 16/86 Sb. rozh.
tr.



Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 1609/2008 ze dne 15.1.2009. Dostupné
z:
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/DB1AB8D91388
8261C1257A4E0067BE82?openDocument&Highlight=0,



Usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 6 Tdo 1502/2008 ze dne 18.12.2008.
Dostupné
z:
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/7A32ED56C377B
212C1257A4E0066CF6E?openDocument&Highlight=0,



Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 7 Tdo 793/2010 ze dne
25.8.2010.
Dostupné
z:
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/7D1440C56C064

126

813C1257A4E006510A1?openDocument&Highlight=0,


Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 1527/2010 ze dne 15.12.2010,
publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 5/2012 Sb. rozh.
tr.



Výkladové stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství ze dne 7.12.1998,
publikované pod č. 6/1998 Sb. v. s. NSZ: Postup lékaře podle § 23 zák. o péči o
zdraví lidu



Zobecňující materiál Nejvyššího soudu ČSSR č.j. Tpfj 30/76 ze dne 16.6.1976,
publikovaný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 41/76 Sb. rozh.
tr.

E) Internetové zdroje


Dvě třetiny Čechů jsou pro zavedení eutanazie. iDNES.cz [online]. 2007 [cit.
2015-10-18]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/dve-tretiny-cechu-jsou-prozavedeni-eutanazie-f4i/domaci.aspx?c=A070709_214304_domaci_ost



Commission fédérale de contrôle et d´évaluation de l´euthanasie [online] 2014
[cit. 2015-11-30]. Dostupné z: http://www.ieb-eib.org/fr/pdf/rapport-euthanasie2012-2013.pdf



Eutanazie a dilemata v závěrečných fázích života. Česká televize [online] 2015
[cit.
2015-12-03].
Dostupné
z
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studioct24/415231100240062



„Eutanazie po Česku?“ Česká televize [online] 2010 [cit. 2015-10-20]. Dostupné
z:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10252839638-hyde-parkct24/210411058080302-hyde-park



Jak funguje klinika smrti? Zabijeme vás, až najdeme doktora. In: iDNES.cz
[online] 2009 [cit. 2015-11-30]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/jak-fungujeklinika-smrti-zabijeme-vas-az-najdeme-doktora-pzr/zahranicni.aspx?c=A090824_135356_zahranicni_klu



Kalifornie schválila eutanazii. Psychicky nemocní mají smůlu. In: Tyden.cz
[online]
2015
[cit.
2015-11-30].
Dostupné
z:
http://www.tyden.cz/rubriky/zdravi/kalifornie-schvalila-eutanazii-psychickynemocni-maji-smulu_358035.html

127



Konference o eutanazii. Akademie věd České republiky [online] 2015 [cit. 201512-03]. Dostupné z: http://av21.avcr.cz/sd/novinky/hlavni-stranka/150518eutanazie-v-akademii-ved.html



National cancer control programmes: policies and managerial guidelines. 2nd
edition. World Health Organization [online] 2002 [cit. 2015-10-25]. Dostupné z:
http://www.who.int/cancer/media/en/408.pdf



Německý soud: eutanázie je v některých případech legální. Aktualne.cz [online]
2010
[cit.
2015-10-25].
Dostupné
z:
http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/nemecky-soudeutanazie-je-v-nekterychpripadech-legalni/r~i:article:671626/



Premier rapport à l’attention de la Chambre des Députés (Années 2009 et 2010).
Commission Nationale de Contrôle et d’Evaluation de la loi du 16 mars 2009 sur
l’euthanasie et l’assistance au suicide [online] 2011 [cit. 2015-10-30]. Dostupné
z:
http://www.ieb-eib.org/en/pdf/luxembourg-rapport-euthanasie-commevaluation-200-.pdf



Premier rapport à l’attention de la Chambre des Députés (Années 2011 et 2012).
Commission Nationale de Contrôle et d’Evaluation de la loi du 16 mars 2009 sur
l’euthanasie et l’assistance au suicide [online] 2013 [cit. 2015-10-30]. Dostupné
z:
http://www.sante.public.lu/fr/publications/r/rapport-loi-euthanasie-20112012/index.html



Premier rapport à l’attention de la Chambre des Députés (Années 2013 et 2014).
Commission Nationale de Contrôle et d’Evaluation de la loi du 16 mars 2009 sur
l’euthanasie et l’assistance au suicide [online] 2015 [cit. 2015-10-30]. Dostupné
z:
http://www.sante.public.lu/publications/sante-fil-vie/fin-vie/rapport-loieuthanasie-2013-2014/rapport-loi-euthanasie-2013-2014.pdf



Průvodce holandského ukončení života na žádost a asistovanou sebevraždou. A
guide to the Dutch Termination of Life on Request and Assisted Suicide
(Review
Procedures)
Act.
Dostupné
z:
http://www.bioeticanet.info/eutanasia/lleieuhol.pdf



Swiss Academy of Medical Sciences: New Portrait Publication Media Ethics
Research promotion Projects. [online] 2015 [cit. 2015-11-30] Dostupé z:
http://www.samw.ch/en/Ethics/The-end-of-life.html



„Švýcarská „klinika smrti“ namíchá pacientům poslední kokejtl“. Česká
televize.
[online]
2009
[cit.
2015-11-30]
Dostupné
z:
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1380958-svycarska-klinika-smrtinamicha-pacientum-posledni-koktejl

128



Výroční
zprávy
nizozemských
posudkových
komisí.
Regionale
toetsingscommissies euthanasie Jaarverslag 2002-2014 [online] 2015 [cit. 201511-30].
Dostupné
z
https://www.euthanasiecommissie.nl/jaarverslagenvoorgaandejaren.asp



WMA Declaration on Euthanasia. World Medical Association. [online] 2015
[cit.
2015-11-02].
Dostupné
z:
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/e13/



WMA Statement on Physician-Assisted Suicide. World Medical Association.
[online]
2015
[cit.
2015-11-02].
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/p13/

E) Ostatní
Medical Ethics Manual. World Medical Association: [online] 2015 [cit. 2015-10-20].
Dostupné
z:
http://www.wma.net/en/30publications/30ethicsmanual/pdf/ethics_manual_en.pdf

129

Abstrakt
Cílem této rigorózní práce je poukázat na slabiny současné terminologie
euthanasie, blíže rozebrat postavení euthanasie v rámci právního řádu České republiky
s důrazem na trestní právo, a rovněž se zamyslet nad její přijatelnou právní úpravou,
k čemuž je nezbytné nahlédnout do zahraničních právních úprav, včetně různých studií,
ve vybraných evropských zemích.
Po rozboru daného tématu v rámci pěti kapitol lze dospět k závěru, že pokud se
má pojem euthanasie vůbec používat, je vždy třeba zároveň vysvětlit, co se pod ním
přesně rozumí, a odlišit tak od euthanasie jednání, které pod tento pojem nespadají,
přestože jsou takto nesprávně označovány, a v souvislosti s tím tato jednání právně
kvalifikovat.
Legalizace euthanasie nepředstavuje správný směr, jímž by se měla právní
úprava v České republice ubírat, přijatelným řešením je však uzákonění privilegované
skutkové podstaty „usmrcení na žádost“ v rámci trestního zákoníku. Alternativou
euthanasie by mělo být zkvalitnění paliativní péče a umožnění aplikovatelnosti institutu
dříve vysloveného přání v praxi.
Pro jakékoli budoucí řešení tohoto kontroverzního tématu je potřeba obsáhlá
variabilní diskuse, která je nezbytným předpokladem celospolečenské prezentace tohoto
problému, a to nejen v odborné, ale i laické veřejnosti.

Abstract
The goal of this thesis is to point out the weaknesses of the current terminology
of euthanasia and get a closer look on the role of the euthanasia in the Czech legal
system with the main focus on criminal law. The secondary goal is to evaluate de lege
ferenda legislation. To address this issue comparison of Czech and foreign legislation
was included.
The analysis leads to conclusion that the term euthanasia needs to be correctly
defined to be usable in academic discussion. The definition needs to include
differentiation from other conducts that are called euthanasia by the general public even
though they cannot be classified as euthanasia by law.
The main conclusion of the thesis is that legislation of euthanasia is not a right
way forward in the Czech Republic. Nevertheless the Czech legislation should include
criminal act of “killing upon request”. Alternative to euthanasia should be improvement
of palliative care and application of the institute living will in practice.
All future solutions of this controversial issue have to be based on
comprehensive and diverse discussion amongst both the public and the legal experts.
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