
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Zem pode mnou v nesmírné bolesti kolébá se 

jako ten, kdo nechce či nemůže nahlas křičet 

a její vůně a její vánky jsou jediný tichý nářek 

kterému málo schází 

aby byl chvalozpěvem 

 

A to málo, co schází, to vy jí odpíráte 

pan Nikdo a vy 

to vám tak záleží na tom 

aby dějiny nepřekročily dopoledne Velkého Pátku 

a řev ulice jeruzalémské 

dále se rozléhal po všech městech světa 

Dál otvírá měšec vaše temná ruka 

a cinká groš Jidášův 

cinkají mince, jež kupují prodejného 

jemuž se říká Lid 

a kořalka, která tekla 

pro pacholky Pilátovy 

u dna ještě není 

 

Všechno hlasování 

děje se dosud mezi Kristem a Barabášem 

a už napřed je postaráno 

o výsledek týž 

 

Ukřižuj! Ukřižuj! 

 

(...) 

 

Vaše moc je veliká 

a váš strach ještě větší 

před tou nocí ze soboty na neděli 

před tou Velikou Nocí, kdy stalo se 

co v slepotě své vy neuznáte 

co svými třesky plesky jen zamlouváte 

když na to přijde řeč 

 

Jan Zahradníček, Znamení moci
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PŘEDMLUVA 

Skutečnost, že vychází sborník 2. ročníku konference „Nejmenší z nás“ má svůj 

smutný i radostný rozměr. Smutné je, že po roce od uspořádání 1. ročníku konfe-

rence u nás nedošlo k žádnému posunu směrem k větší ochraně nenarozených dětí, 

navíc byl zaveden nový způsob jejich zabíjení – nechvalně známá pilulka RU-486 

vyvolávající tzv. chemický potrat. Naopak radostná je skutečnost, že osud nenaroze-

ných dětí není velkému množství lidí lhostejný, o čemž svědčí nejen množství pod-

pisů pod peticí žádající neschválení RU-486, ale i fakt, že se koná 2. ročník konfe-

rence „Nejmenší z nás“. 

Po 1. ročníku, který byl zaměřen výrazně interdisciplinárně, je 2. ročník oriento-

ván více na oblast práva samotného. Ve sborníku nalezneme pět příspěvků. 

V prvním se Jan Bednář zamýšlí nad tím, co činí právní ochranu nenarozených dětí 

možnou. Zabývá se zejména filosofickými aspekty dané problematiky a hájí názor, 

že právní subjektivitu má lidský jedinec od početí. Na to navazuje Květoslav Šipr 

článkem o evropské iniciativě „Jeden z nás“, která usiluje o legislativní změny 

v oblasti zacházení s lidskými embryi. Jak již ze samotného názvu této iniciativy 

vyplývá, lidské embryo je zde chápáno jako subjekt právní ochrany. V dalším pří-

spěvku analyzuje Miroslav Kratochvíl nález slovenského ústavního soudu, podle 

kterého slovenský interrupční zákon není v rozporu s ústavou. Kratochvíl poukazuje 

na slabá místa v argumentaci ústavního soudu a přiklání se k názoru, že nenarozený 

člověk je subjektem práv. Stejné východisko stojí v základu textu Tomáše Kotrlého, 

který se zabývá pohřbíváním plodů po potratu a mrtvě narozených dětí. 

V závěrečném příspěvku zkoumá Jiří Stodola vztah práva na informace a umělých 

potratů. Za základní sdělení, kterého by se mělo těhotné ženě dostat, považuje fakt, 

že nenarozený člověk je lidským jedincem, a tedy nositelem práv. 

Poselství konference je jednoduché: člověk je člověkem od početí a jako tako-

vému mu přísluší lidská práva, zejména právo nejdůležitější – právo na život. Le-

gislativa by měla vzít tuto skutečnost konečně v úvahu. Ačkoliv je toto poselství 

jednoduché, je třeba vyvinout značné úsilí, aby se dostalo ke kompetentním osobám. 

K tomu má mimo jiné sloužit i nově založené občanské sdružení „Nejmenší z nás“, 

které má za cíl usilovat o zlepšení situace v právní ochraně osob před narozením. 

Konference, jejíž sborník držíte v rukou, má k naplňování tohoto cíle přispět. Všem, 

kteří projevili ochotu nám být při sledování tohoto cíle nápomocni, ze srdce děku-

jeme. 

 

Jiří Stodola, editor 
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CO ČINÍ PRÁVNÍ OCHRANU OSOB PŘED NAROZENÍM 

(NE)MOŽNOU?  

Jan Bednář 

************** 

Recenzoval Dr. David Černý 

Touž zásadu má mít ve svém životě rozumný člověk i stran své obce; má se ozvat, 

kdyby se mu její ústavní život nezdál dobrým, ač jestliže může doufat, že ani nebude 

mluviti nadarmo, ani nebude za svou řeč potrestán smrtí; ale nemá se dopouštět na 
vlasti násilí převratem ústavy, kdykoli se nemůže stát nejlepší bez vyhánění a vraždění 

mužů, nýbrž má žít v klidu a modliti se za to, co by bylo dobré pro něj samého i pro 

obec. 

Platón, List sedmý 331d 

Neboť, jestliže různí činitelé, kteří působí rozličnost věcí jsou nějak uspořádání jeden 

k druhému, musí existovat nějaká jednotící příčina tohoto uspořádání; neboť mnohá 
jsoucna nebývají sjednocena nebýt nějakého jednoho jediného. A tak pořádající prin-

cip této jednoty je první a výlučnou příčinou odlišení jsoucen. 

Tomáš Akvinský, Summa contra Gentiles, 2, 41 

Řád ve státu je přímo závislý na řádu v nitru jeho členů, jeho občanů. Stát vyjadřuje 

inteligibilní lidský řád a závisí na něm, zatímco současně činí tento řád plně možným.  

James Schall S.J., The Order of Things, s. 110–111  

ÚVOD 

Tato práce se prvotně nezabývá právem na život z perspektivy určité jurisdikce, tedy 

ani možnostmi výkladu určité právní úpravy. Předpokládá existenci nezadatelných a 
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nezrušitelných lidských práv, která nese lidská osoba nikoli z titulu jejich udělení či 

zaručení státem, nýbrž sama o sobě. Přívlastek „lidská“ klade nárok na univerzální 

platnost těchto práv pro všechny bytosti lidského druhu, předpokládá tedy i určitou 

podstatu lidské osoby, společnou všem lidem. Zdůvodnění těchto předpokladů ne-

může být obsahem této práce, která se nemůže pokoušet ani o podrobnou diskusi 

všech souvisejících problémů, z nichž ty výše nastíněné jsou jen nepatrným zlom-

kem. Nejprve se pokusím popsat vybraná stanoviska odpůrců právní ochrany osob 

před narozením a na jejich základě určit, jakými argumenty bývají znaky nositele 

práva na život zamlžovány. Výběr těchto názorů z kurzů zdravotnického práva a 

etiky v anglosaských zemích je podmíněn absencí argumentace v česky psaných 

pramenech. S vědomím  popsané kritiky se pokusím hledat možnost ochrany práva 

na život osob před narozením z hlediska důvodu platnosti takového práva spočívají-

cího ve vlastní existenci lidské bytosti. 

Na tomto místě považuji za nutné upozornit na jednu zvláštnost pojednávaného 

tématu, totiž jeho náboženské konotace. Je všeobecně známo, že v diskusi o právu 

na život se angažují různé křesťanské denominace, z nichž na prvním místě je třeba 

jmenovat katolickou církev. Domnívám se, že náboženstvím náleží úloha nabízet 

člověku odpovědi na otázky, mimo jiné i ty, ve kterých se táže, jak má jednat. Na 

druhé straně nevidím důvod pro nutné spojení odpovědi na otázku po nositeli práva 

na život – a souvisejících otázek, co je lidský život a co je to osoba – s jakýmkoli 

náboženským postojem. Uznávám, že na víře založený postoj integrující vidění 

celého světa může zahrnovat veškeré vědecké poznání, včetně výpovědí v oblasti 

neempirických věd. Takový postoj však nemůže být sám o sobě kritériem platnosti 

určitého argumentu. Z toho plyne, že platnost tvrzení týkajících se práva na život 

není obecně náboženskými postoji podmíněna, bez ohledu na to, zda tato tvrzení 

jsou z takových postojů vyslovována a nakolik jsou jimi ovlivněna. V České repub-

lice i v jiných zemích považuji rozdělení na religiózní a laicistické postoje za nedů-

vodně vyhrocené.  

V současnosti rozšířené chápání nositele práva na život, jímž jmenovitě není ne-

narozený lidský plod1 a zásadně ani člověk ve stavu celkové a nevratné mozkové 

                                                                 
1 „Jelikož žádný lidský plod ještě nezískal schopnost ani základního rozumového jednání, je 
pro nenarozené dítě pojmově nemožné mít jakákoli práva stanovená zákonem“ [30, s. 84]. 

Výraz „legal rights“ zde i dále chápu jako subjektivní práva založená zákonem oproti právům 

odvozeným z morálního zákona. Z českého prostředí lze uvést některé výklady čl. 6 odst. 1 
Listiny základních práv a svobod. „Samotná formulace [‚Lidský život je hoden ochrany již 

před narozením.‘] směřuje spíše k tomu, že se jedná o objekt ochrany a ne o subjekt práva. 
‚Lidský život‘ je forma existence, ne právní subjekt“ [8, s. 62, kurzíva J.B.]. „Bude zde nutno 

uplatnit zásadu přiměřenosti a vyvážení práv matky (zejména právo na soukromí podle čl. 7 

odst. 1 Listiny) a plodu. [...] Listina výslovně neřeší problém, zda lidský život je chráněn 
samostatně nebo jen prostřednictvím matky“ [8, s. 112, kurzíva J.B.]. „ [...] ‚lidský život před 

narozením‘ (tzn. plod) není totožný s pojmem ‚každý‘ ve smyslu první věty, takže plod nemá 

právo na život [...] ale je ‚pouze‘ hoden ochrany“ [18, s. 973, kurzíva J.B.]. Stejná slova užívá 
Kühn a dodává: „Při doslovném a striktním výkladu pak pravděpodobně musíme dojít k téměř 

absurdnímu závěru, že z hlediska Listiny je pojem ‚každý‘ užší než pojem ‚lidský život‘. [...] 

Každý, tj. nositel práv deklarovaných Listinou, je pouze takový lidský život, který je již 
narozen, zatímco pro ‚nenarozený lidský život‘ platí instruktážní ustanovení čl. 6 odst. 1 věty 

druhé“ [20, s. 52]. 
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smrti,2 se v žádném případě nejeví jako jednoduše ospravedlnitelné. Nikoli proto, že 

by nebylo ve společnosti po mnoho let uplatňované.3 Spíše právě proto, že sociální 

realita zásadně není dostatečná k ospravedlnění oddělení existence živé tělesné 

lidské bytosti od existence nositele práva na život. Zde může být namítnuto, že 

požadavkem ospravedlnění zaměňuji právní a morální rámec problematiky. Avšak 

vyloučení nároku na spravedlnost podrývá existenci materiálního právního státu a z 

takového pojmu se stává pokrytecká „nálepka“ pro zahalení politik uskutečňovaných 

ve jménu svobody, které neslouží obecně člověku, ale pouze privilegované zájmové 

skupině. Jakékoli uskutečnitelné jednání je však skutečně svobodným pouze tehdy, 

je-li vnitřně zcela bezvýjimečně zaměřeno k dobru. V opačném případě je svoboda k 

jeho uskutečnění pouhou iluzí. Skutečnou svobodu nelze oddělovat od morálních 

oprávnění. Stav, kdy stát uskutečňováním morální utopie neslouží obecně člověku, 

ale pouze někomu anebo slovy Aurelia Augustina „velikému loupežnickému pod-

niku“ [1, s. 57-59], lze mít z pohledu toho, komu neslouží, za úpadek k totalitarismu 

ve jménu svobody.4  

1 NÁMITKY PROTI PRÁVNÍ OCHRANĚ LIDSKÉHO PLODU 

1.1 Proměnlivé postavení lidského plodu 

Jedním z postojů soudů5 i autorů odborné literatury k povaze lidského plodu je 

odmítnutí hledání rozlišení počátku existence lidské osoby. Ronald Dworkin poža-

duje zcela opominout otázku, zda je plod osobou, ne proto, že by ji považoval za 

nezodpověditelnou nebo metafyzickou, nýbrž proto, že je dle něj „příliš nejasná k 

tomu, aby byla nápomocná“ [4, s. 23 et seq.]. Plodu je přiznáván „speciální status“, 

je „něco víc než pouhý kousek lidské tkáně, ale méně než osoba“, ve vývoji z „lid-

ského organismu k lidské bytosti a k lidské osobě“ anebo dle jiného názoru vyžaduje 

postoj hluboké úcty vůči jeho potenciálu vyvinout se v plně utvořenou lidskou by-

tost [13, s. 289].6 Míra úcty k plodu úměrná jeho stáří do doby, kdy se stane lidskou 

osobou, je údajně v souladu s měnící se zkušeností těhotné ženy v průběhu těhoten-

ství, neboť  

z ženiny perspektivy se plod stává od ní více a více odlišný tím, jak se mění její 
vlastní tělo. [...] dává souběžně vzniknout postupnému psychickému odlišování, ve 

zkušenosti ženy, mezi jí samotnou a jejím plodem. [...] [Toto vše] je obvykle doprová-

                                                                 
2 V českém právním řádu jako v drtivé většině jiných je zánik nositele práva na život spojován 
s okamžikem mozkové smrti, „což je takový stav organismu, u kterého je obnovení všech 

životních funkcí již vyloučeno“ [18, s. 972, kurzíva J.B.]. Na úrovni zákona je v ČR kritérium 

cerebrální smrti výslovně založeno ust. § 2 písm. e) zák. č. 285/2002 Sb.  
3 Obdobně BVerfGE 23, 98 (106). 
4Cf. Böckenförde, E. W., Recht, Staat, Freiheit. Studien zur Rechtsphilosophie, Staatstheorie 

und Verfassungsgeschichte. Frankfurt am Main 1991, s. 92 et seq. 
5 V krátkosti lze v této souvislosti jen odkázat na slavný případ Roe v. Wade řešený před 

Nejvyšším soudem USA. Soud odmítl argumenty státu Texas požadující ochranu 

nenarozeného života s tím, že se nemusí zabývat otázkou, kdy život začíná. 
6 Toto dílo je jedním ze standardních učebnic kurzů zdravotnického práva a etiky v 

anglosaských zemích. 
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zeno rostoucím emočním vztahem [...] založeným na fyzickém spojení s ním i na oče-

kávání jejího budoucího vztahu [...] [Stychin, C., Body talk: Rethinking autonomy, 

commodification and the embodied legal self. Cit. dle [13, s. 290, pozn. 348.]]. 

Takové pojetí je v mnoha ohledech pravdivé, avšak samo o sobě nedostatečné. 

Vyjadřuje nepochybně rostoucí vědomí druhých o růstu konkrétního plodu v pro-

storu a čase, tím však nemůže být určena povaha plodu samého či její změna. O 

lidském plodu se tak mnoho neříká, vyjma toho, že vždy má nějakou hodnotu a 

nikdy není lidskou osobou. Výpovědi tohoto druhu proto spíše než o lidském plodu 

hovoří o konkrétních lidech i celé společnosti okolo něj. Hodnota lidského plodu je 

potom formálně spjatá nikoli s tím, co lidský plod je, ale spíše s postojem na něj 

nazírající osoby a jejími zájmy. Formální spojení hodnoty lidského plodu s vůlí jiné 

osoby ponechává otevřený prostor i pro libovůli této osoby. Hodnota plodu závisí 

prvotně a podstatně na tom, zda je chtěný.  

Co to bude: chtěné nenarozené děti jsou okouzlujícími, spletitými a zasněnými nepa-

trnými bytůstkami [...] avšak nechtěné lidské zárodky jsou pouhým děložním materi-
álem? [13, s. 290] 

1.1 Postavení plodu nelze posuzovat odděleně od ženy  

Tento postoj hledí na lidský plod ve vztahu k ženě, která jej nosí. Ronald Dworkin, 

jeden z nejvlivnějších právních teoretiků současnosti, nejprve cituje „definici“ po-

etky Adrienne Rich:  

Dítě, které nosím po devět měsíců, nemohu definovat ani jako já ani jako ne-já [4, s. 

55]. 

Z této „definice“ pak dovozuje:  

Její plod není pouze „v ní“, jak by neživoucí předmět mohl být, nebo něco živého, 

avšak cizího, co bylo transplantováno do jejího těla. Je „z ní a je její více než kohokoli 

jiného“, protože je, více než kohokoli jiného, jejím stvořením a její odpovědností; je 
živý, neboť ona jej oživila [4, s. 55]. 

Seymour uvádí jako charakteristický rys pojetí vztahovosti  

důraz na sdílené potřeby a vzájemnou závislost matky a plodu jednoho na druhém, je-

jichž vztah je možno vidět jako popsatelný spojeností, vzájemnou důvěrností a reci-

procitou [Seymour, J., Childbirth and the Law. Cit. dle [13, s. 291, pozn. 355]]. 

Zkoumání hlubokého vztahu mezi ženou a dítětem v jejím lůně přináší mnoho cen-

ných poznatků týkajících se zvláště vědomí ženy. Pokud bychom však tento vztah 

přecenili, nebudeme moci popsat, čím lidský plod a žena ve svém vztahu skutečně 

jsou. Dle jiných názorů citovaných Herringem je smyslem uznání lidského plodu 

jako osoby, nebo samostatnosti „fetální entity“, výlučně klást „zájmy plodu proti 
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ženě“ [Mackinnon, C., Towards a Feminist Theory of the State. Cit. dle [13, s. 291, 

pozn. 357]] a v důsledku  

vytvořením soupeřícího vztahu mezi ženou a jejím plodem si stát opatřuje silné pro-

středky ovládání chování ženy během těhotenství a tím ohrožuje základní práva ženy 
[Johnsen, D., The creation of fetal rights: conflicts with women’s constitutional rights 

to liberty, privacy and equal protection. Cit. dle [13], s. 291, pozn. 359]. 

Takové výpovědi se nepokoušejí identifikovat možná práva a povinnosti ve vztahu 

mezi ženou a dítětem, ale spíše se jednostranně obracejí k zájmům ženy, jež jsou 

neslučitelné s povinnostmi, které k lidskému plodu má. Příčinu této jednostrannosti 

lze nalézt v opomíjení slabšího subjektu právního vztahu mezi těhotnou ženou a 

lidským plodem, kdy se pozornost soustředí výlučně na ženu a hovoří se pouze o 

jejích právech, čímž dochází k opomíjení povinnosti ženy k ochraně života lidského 

plodu. 

Pokud je nějaký rozměr vztahu mezi ženou a nenarozeným dítětem absolutizován, 

takové stanovisko povýšené na východisko určení obsahu právního a morálního 

vztahu zkresluje dále výpovědi o jednotlivých právech a povinnostech ženy a lid-

ského plodu. Příkladem může být feministická ideologie, která se v boji o jí prosa-

zované zájmy obvykle ani nepokouší zastírat účelovou konstrukci povahy lidského 

plodu ve vztahu k ženě:  

Feministické zpochybnění fetocentrismu musí trvat na tom, že zatímco některé plody 
se mohou stát od jistého okamžiku transplantovatelné, žádný plod není ve skutečnosti 

životaschopný. Lidské plody jsou biologicky závislé na těhotné ženě a budou na ní 

závislé psychicky a fyzicky [i] po narození. Tato závislost poskytuje základ nejen pro 

její morální povinnost týkající se péče o plod, nýbrž i pro její morální oprávnění roz-

hodnout se, zda si jej ponechá“ [Petcheksy, R., Abortion and Woman’s Choice. Cit. 

dle [13, s. 291, pozn. 362]].  

Taková výpověď přechází až příliš rychle od vidiny vztahu mezi plodem a ženou k 

morálnímu ospravedlnění zabití lidské bytosti s hledáním podpory v analogii s mo-

rální povinností péče o lidský plod, která se však nejeví jako nosná. Ze vzájemné 

závislosti lidských bytostí rozhodně nelze přímo dovodit právo odmítnout druhému 

to, co mu náleží, což u lidského plodu je z povahy věci krev matky. Tím méně lze 

právo ženy rozhodnout se, zda si dítě ponechá, dovodit z povinnosti péče, kterou má 

vůči vlastnímu dítěti jako jeho matka per se. 

Spíše výjimečným je ve feminismu postoj považující feminní etiku a potrat za zá-

sadně neslučitelné. Tak např. dle C. Wolf-Devine je  

potrat selháním v péči o žijící bytost, která existuje v obzvlášť důvěrném vztahu k ně-
komu. Jestliže empatie, starost a nesení odpovědnosti za péči o druhé jsou charakte-

ristikou feminního hlasu, pak se potrat nejeví jako feminní odpověď na nechtěné tě-

hotenství [Wolf-Devine, C., Abortion and the “feminine voice”. Cit. dle [13, s. 292, 
pozn. 364.]]. 



JAN BEDNÁŘ: CO ČINÍ PRÁVNÍ OCHRANU OSOB PŘED NAROZENÍM (NE)MOŽNOU?  

17. ŘÍJNA 2013, BRNO 

16 

Možná častější bude názor založený na uvědomění si důsledků ukončení těhotenství 

pro ženu samu, neboť potrat je patrně často chápán jako „nutné“ zlo. Sklonění se 

před sociálním tlakem a únik před ním je spíš než projevem nezávislosti ženy proje-

vem její podřízenosti ve společenských vztazích. Přesněji řečeno – potrat je proje-

vem nesvobody ženy v sexuálním životě a v partnerských vztazích. Z této perspek-

tivy potom mainstream feministického myšlení nevede ženy k opravdovému osvo-

bození, nýbrž k ještě hlubšímu otroctví. 

Antikoncepce je dnes hlavním nástrojem podrobení žen sexuální agresi ze strany 

„partnerů“ zproštěných odpovědnosti plynoucí z lidské plodnosti. Potlačuje přiro-

zený sklon k přijetí více dětí, neboť jejich početí již není vnímáno jako přirozená 

funkce lidské sexuality a naplnění společného života muže a ženy, nýbrž spíše jako 

něco, co jedince omezuje v seberealizaci. Možná proto se neuznání práva na život 

počatého dítěte tak často skrývá za rétorikou „práva na soukromí“, práva žen na 

„sebeurčení“ či „reprodukční zdraví“. Antikoncepce rovněž posiluje egocentrismus 

v projevech sexuality namísto plodnosti vlastní lidské bytosti. Zatímco lidská přiro-

zenost přivádí lidskou sexualitu do vztahů, do „tvořivého společenství otevřeného 

navenek k přijetí druhých“, antikoncepce vytváří „uzavřenou dualitu“ [21, s. 86] a 

vytváří skrytý odpor vůči prvním projevům lidského života – těhotenství, porodu, 

někdy dokonce i vůči novorozencům [21, s. 74]. Egocentrismus podporovaný anti-

koncepcí vede vůli člověka k užití své moci proti druhým lidským bytostem (domi-

nanci) a zároveň k popření pravdy o podstatě druhých lidských bytostí, tedy i k 

popření povinností vyplývajících z přirozených náklonností k erotické odevzdanosti. 

Erotika bez úplné odevzdanosti je narcisistní agresí ukrytou (avšak ne vždy a nikdy 

zcela) do smyslového potěšení. Záměrné bránění se úplnému erotickému odevzdání 

ničením vlastní plodnosti pěstuje narcisismus, který vede k nepřijímání a ztrátě úcty 

k existenci druhých lidských bytostí. Jsou-li tyto příliš bezbranné, nejmenší z nás, 

nezastaví narcistu ani zákaz zničit nevinný život.7 

1.2 Lidský plod se stává osobou až nějaký čas po narození 

Toto pojetí vychází z předpokladu nutnosti vědomí sama sebe v daném okamžiku 

jako nezbytné podmínky pro určení lidské osoby. Jinými slovy, aby člověk mohl být 

považován za lidskou osobu, musí aktuálně disponovat lidským vědomím. Lidský 

plod, novorozenec, člověk v kómatu anebo „osoba“ trpící vážnou duševní poruchou 

lidské vědomí nemá. Dle tohoto tvrzení takové jedince nelze považovat za lidské 

osoby. Herring uvádí, že toto pojetí získává rostoucí podporu patrně pro svoji sro-

zumitelnost a cituje jako jeho zastánce Kushe a Singera: „Zabijeme-li novorozené 

dítě, není zde žádná osoba, jejíž život by započal“ [Kushe, H., Singer, P., Should the 

baby live? Cit. dle [13, s. 289, pozn. 335]]. Tedy, není zde žádná osoba, jež by byla 

zabita. Pro některé je takový závěr sám o sobě dostatečně absurdním k tomu, aby 

jeho předpoklady zavrhli. Ovšem z úsudku k tomuto závěru absurdita rozhodně 

neplyne, jeví se spíš logickým důsledkem jeho premis. Herring souhlasí a dodává:  

                                                                 
7 Nemalou roli ve formaci k erotické narcisistní agresivitě hraje také pornografie či „sexuální 

obezita“. Důsledky jejího rozšíření nastiňuje Mary Eberstadt v článku The Weight of Smut 
publikovaném v internetovém magazínu First Things (2010, 06/07), dostupný online:  

http://www.firstthings.com/article/2010/05/the-weight-of-smut, navštíveno 8.10.2012. 
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Jestliže hledáme, co činí bytost jednoznačně lidskou, tradiční, na náboženství založená 

odpověď by byla: lidská duše. Avšak pokud je tento pohled odmítnut, je obtížné nedo-

spět k závěru, že schopnosti jako myšlení a vědomí sebe sama jsou ty nejzjevnější 
známky lidství [13, s. 289].  

Dle Harrise si musíme umět vážit své vlastní existence, abychom mohli být považo-

váni za osoby [Harris, J., The concept of the person and the value of life. Cit. dle [13, 

s. 289, pozn. 337]]. Jestliže tedy novorozené děti nemají tyto nejzjevnější znaky 

lidství, Herring se dále táže, zda je naše radikální odmítnutí k dovolení jejich zabí-

jení založeno na neschopnosti jasného myšlení, na sentimentální náklonnosti k 

dětem anebo je pouze logika zastánců tohoto pojetí dovedena do extrému [13, s. 

289]. Co však znamená „logika dovedená do extrému“ jiného než pokus o precizní 

argumentaci?  

Při hledání odpovědi Herring vychází z názorů Anne Maclean, dle níž se k dětech 

obvykle chováme nikoli tak, jako bychom disponovali jejich životy, avšak pokud se 

ptáme proč, žádný důvod neexistuje – že jsou dětmi, je „jediným důvodem na celém 

světě“ [13, s. 289, pozn. 338]. Ptáme-li se, proč určitým způsobem zacházíme s 

dětmi, zdůvodnění „protože jsou dětmi“ není příliš uspokojivé. Herringovi tedy 

nezbývá, než celou problematiku uzavřít poukazem na nebezpečnou blízkost disku-

tovaného postoje k „rasismu a zhoubnému nacionalismu“ [Kittay, F. E., At the mar-

gins of moral personhood. Cit. dle [13, s. 289, pozn. 340]]. To je zvláštní závěr, 

patrně nikoli věcný, neboť jeho předpokladem přece nebyla specifická biologická či 

socio-politická kvalita lidských jedinců, např. rasa nebo národnost, nýbrž nejobec-

nější znak Homo sapiens sapiens, člověka chápajícího, jímž má být činnost jeho 

rozumu a aktuální vědomí sebe sama.  

1.3 Lidský plod má morální nároky plynoucí z jeho potenciálu 

Tato výpověď je dle Herringa založená na argumentu, že ačkoli lidský plod není 

osobou již v okamžiku početí, má potenciál se takovou osobou stát. Musíme tedy 

uznávat lidský plod nikoli proto, čím je, nýbrž proto, čím má potenciál být [13, s. 

285]. Dále Herring uvádí dvě verze argumentace na tuto tezi navazující. Dle první je 

zabitím lidský plod zbaven budoucího života, který by jinak měl.  

Zbavení budoucího života je to, co je podstatně nesprávného na zabití. Proto musíme 

nakládat s lidským plodem jako s osobou [Wilkins, R.: Does the foetus have a right to 

live? Cit. dle [13, s. 285, pozn. 310]].8  

Není to však spíše zničení již uskutečněného, existujícícho života, než zbavení 

budoucího života, který ještě neexistuje, co je na zabití podstatně nesprávného? 

Pokud zabití plodu v současnosti by jej zbavovalo pouze budoucího života, kterého 

je schopen, avšak nikoli jeho života v daném okamžiku, nejednalo by se pojmově o 

zabití. Postoj výše Herringem citovaný se proto nejeví jako konzistentní. Jinou 

výpovědí dle Herringa může být případ páru, který poskytl pohlavní buňky k oplod-

                                                                 
8 Cf. Lee, P., Abortion and Unborn Human Life. Ibid., Substantial identity and the right to life: 

a rejoinder to Dean Stretton. In: Bioethics, 1993, 23. 



JAN BEDNÁŘ: CO ČINÍ PRÁVNÍ OCHRANU OSOB PŘED NAROZENÍM (NE)MOŽNOU?  

17. ŘÍJNA 2013, BRNO 

18 

nění in vitro a rozhodl se nepoužít získané pohlavní buňky k vytvoření embrya či 

dokonce páru, který se rozhodl nežít sexuálně po čas plodnosti ženy. Takové páry 

údajně rovněž zbavují někoho budoucnosti. Z tohoto argumentu však není vůbec 

zřejmé, kdo je budoucnosti zbaven.  

Druhá verze argumentace uvádí, že čím větší je pravděpodobnost, že se lidský 

plod stane osobou, tím větší má hodnotu. Embryo je proto spojeno s menší hodnotou 

oproti větší hodnotě lidského plodu právě před porodem [Nobbs, C., Probability 

Potentiality. Cit. dle [13, s. 285, pozn. 311, 312]]. Takové tvrzení uznává schopnost 

plodu stát se osobou, avšak neuznává jej jako osobu. Argument tedy spojuje hodnotu 

bytosti se schopnostmi vlastními lidské osobě. Základní kritika teze potenciality dle 

Herringa spočívá v tom, že obvykle nezacházíme s tím, kdo má potenciál být ně-

kým, jako kdyby takové postavení již získal. Jako triviální příklad uvádí, že někdo 

může mít potenciál získat kvalifikaci lékaře, to ovšem neznamená, že bychom s 

takovým člověkem měli zacházet jako s lékařem [13, s 285]. Herring uznává rozli-

šení spočívající v tom, že lidský plod se za obvyklých okolností přirozeně vyvine v 

osobu, což o uvedeném příkladu lékaře říci nelze. Herring z toho žádný závěr nevy-

vozuje, avšak nelze se mu vyhnout. Příklad lékaře je totiž zcela zavádějící. Kdo ještě 

kvalifikaci lékaře formálně nezískal, lékařem není, a to ani potenciálně. Splní-li však 

potřebné formální podmínky, skutečně je lékařem. Potenciálně je od tohoto oka-

mžiku např. „kvalifikovaným lékařem s praxí.“ Obdobně můžeme rozlišovat u 

embrya, odkdy vykonává rozumové a volní činnosti. Patrně až v nějaké době po 

narození. Je však možné, že by veškerý potenciál lidské osoby nevznikl již při po-

četí? Můžeme tedy tvrdit, že ještě v nějaké době po početí tu není lidská osoba, která 

by byla nositelem práva na život? Odpověď se pokusíme nalézt v kapitole 2.2. 

1.4 Nároky plynoucí z lidské důstojnosti 

Při výkladu práva na život a hledání jeho nositele se často argumentuje lidskou 

důstojností. Právo na život a jemu odpovídající povinnost ochrany života každého 

člověka nepochybně plyne z mravního zákona. Jsou-li však požadavky mravního 

zákona zprostředkovány v ústavě a zákonech společnosti v určitém rozsahu výlučně 

závazkem k ochraně lidské důstojnosti, interpretací pojmu důstojnost je možné 

nároky mravního zákona podstatně oslabit. Důstojnost se v křesťanském myšlení 

odvozuje od pojetí člověka jako bytosti stvořené k Božímu obrazu. Počínaje rene-

sanční filosofií však začala být chápána jako nástroj pro ochranu člověka před 

transcendentními morálními požadavky. Jedněmi ze základních prvků utvářejících 

lidskou důstojnost v moderním světě jsou dle Kurta Bayertze vědomí sebe sama a 

schopnost myšlení, avšak tyto jsou přibližně od časů Descarta chápány omezeněji 

vůči transcendentnu a metafyzice. Rozum již nepřináší jistou znalost cíle a účelu 

lidské existence, avšak vztahuje se více a více výlučně ke zkoumání a ovládání 

přírody – a  člověka [2, s. 75]. Druhým konstitutivním prvkem lidské důstojnosti se 

dle Bayertze stává svoboda rozhodování o vlastním způsobu pozemského života. 

Etika povinností a cíle vlastní lidské bytosti jsou zavrženy, esence odlišující lidi od 

zvířat je Rousseauem definována jako schopnost pokroku [2, s. 76]. David Hume 

následně formuluje tezi axiologického odtržení lidské vůle od veškeré skutečnosti. 

Třetí komponentou lidské důstojnosti je dle Bayertze schopnost člověka být sám 
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sobě stvořitelem hodnot a norem. A protože vztahy mezi lidskými bytostmi nejsou 

charakterizovány pouze láskou, nýbrž i rozdílnými zájmy, lidská důstojnost se v této 

situaci sama stává nástrojem ochrany jednotlivce před zásahy druhých lidí i sociál-

ních institucí, jež se stávají pro izolované „Já“ zdrojem ohrožení [2, s 77].  

Pro ochranu zvláště před biotechnologickými zásahy do lidské osoby ve jménu 

vylepšení jejího osudu je nezbytné uznání určité podstaty lidské osoby, kterou není 

možno změnit. Hledání této podstaty se však příčí modernímu pojetí lidské důstoj-

nosti, které popírá existenci normativní povahy lidské osoby ve jménu neomezené 

seberealizace. Lidská bytost se tak stává obětí své vlastní subjektivity. Moderní 

pojetí lidské důstojnosti činí člověka objektem vlastní moci a tím nejen vyprazdňuje 

samo sebe, ale zároveň ponižuje lidskou osobu na úroveň jiných objektů přírodních 

věd a technologie [2, s. 90]. Opuštění prázdného pojmu důstojnosti a přijetí vlastní 

podstaty lidské osoby, která by člověku určovala jeho hodnoty a normy chování se 

dnes jeví jako zcela neuskutečnitelné z hlediska sociální reality a zároveň zcela 

nevyhnutelné z hlediska morálních požadavků kladených na spravedlnost lidského 

jednání realistickou etikou. 

2 KONVERGENTNÍ VYMEZENÍ ZNAKŮ NOSITELE PRÁVA NA ŽIVOT 

1.5 První přiblížení k subjektu „já“ 

Názor považující aktuální vědomí a činnost rozumu jako znaky nezbytné pro určení 

existence lidské osoby není dostatečně vnímavý k tělesnosti lidské bytosti. Člověk 

není totiž pouhým vědomím a (nebo) rozumem obývajícím tělo, i když rozum i 

vědomí jsou našimi druhově typickými schopnostmi. Veškeré lidské myšlení a 

vědomí nutně předpokládá smyslové vnímání. Vnímání je tělesnou činností a jako 

takové není prováděné pouze vědomím nebo rozumem, nýbrž celým tělem. Člověk 

je vždy subjektem vlastních tělesných činností. Tělo je proto nutnou podmínkou 

existence lidské osoby. Je však i podmínkou dostatečnou? 

Za lidskou osobu dle Georga a Lee obvykle považujeme bytosti, které označujeme 

osobními zájmeny „Vy“, „já“ a dalšími. Nechybí zde tedy ani prvek vztahu k dalším 

lidským bytostem, přesto však je lidská osoba 

odlišený subjekt s jemu vlastní schopností uvažování a činění svobodné volby. Tento 
subjekt, v případě lidských bytostí, je shodný s lidským organismem a proto tento 

subjekt vzniká [v okamžiku], kdy vzniká lidský organismus. [A]čkoli uskutečnění při-

rozených schopností uvažovat a činit svobodné volby bude jemu nebo jí trvat nejméně 
několik měsíců, přirozené schopnosti jsou přítomny (byť v prvotní podobě) již od po-

čátku. [...] Zničení lidského organismu, kterým Vy nebo já jste, i na začátku života, by 

zabilo Vás nebo mne [10, s. 133].  

K souhlasu s tímto názorem je však třeba vnímat i psychické kontinuum vývoje 

lidské bytosti. Dnes se pochopitelně cítíme zcela jinak, než jsme se cítili před dva-

ceti lety. Můžeme se pokoušet tvrdit, že dnes jsme i jiní, než jsme byli a v tomto 

smyslu, že to nejsem já nebo Vy, kdo zde byli před x lety. Může se proto zdát naivní 

tvrdit, že jsem to byl opravdu „já“ v lůně mateřském. Zde je však třeba rozlišit, že 

to, od čeho se ve skutečnosti distancujeme, je naše vnitřní zakoušení určité skuteč-
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nosti, nikoli naše podstata lidské osoby, neboť tu nedokážeme intelektem zcela 

uchopit. Popírání sebe samého mohu činit pouze v rozsahu vědomí sebe sama. Na-

víc, vědomí sebe sama ani není nutnou podmínkou k existenci vlastní osoby. 

Chceme-li činit výroky o existenci vlastní osoby v době před narozením, kdy jsme si 

vlastní existence vědomi nebyli, musíme se obrátit k empirickému zkoumání, které 

ve sledovaném případě na úrovni vědy nabízí evoluční biologie a embryologie. K 

poznatkům těchto věd se ještě vrátíme, na tomto místě postačí připomenout, že ani 

tyto vědy se nemohou z důvodu své metodologické abstrakce vyjadřovat k existenci 

osoby, nýbrž pouze k jejímu hmotného projevu, jímž je lidské tělo. 

Ačkoli lidské embryo či plod nemůže okamžitě uskutečnit volní rozhodnutí nebo 

myslet v obecných pojmech, je nutno rozlišit jeho vnitřní vztah k takovému úkonu 

od embrya, řekněme, psa nebo koně. Anebo i šimpanze či delfína. Lidská embrya 

náleží k druhu, jehož bytosti jsou takových činností schopny. Volní rozhodnutí či 

pojmové myšlení nebylo u jiných druhů popsáno a ani učení se komplexním psy-

chomotorickým reakcím stále nenasvědčuje jeho existenci. To  neznamená, že by-

chom neměli morální povinnosti ke slušnému nakládání se zvířaty, avšak těmto 

povinnostem neodpovídá na straně zvířat žádné právo. Známým argumentem pro 

takový závěr je, že připsat práva zvířatům by patrně v zájmu spravedlnosti mělo vést 

i k přiznání povinností. Ukládat zvířatům povinnosti se jeví prima facie absurdní. 

Někteří autoři však uvažují pouze o přiznání práv, nikoli povinností.9 Lze s takovým 

pojetím nesouhlasit? 

Jak uvádí Tollesfen, nejhlubšími morálními důvody našeho jednání je naplnění 

nás samých spolu s osobami, se kterými jsme ve společenství [Lee, P., Germain 

Grisez’s Christian Humanism. Cit. dle [28, s. 82]]. Takové společenství nemůžeme 

vytvořit se zvířaty. Důvodem je právě sama skutečnost, že zvířata nejsou lidskými 

bytostmi.  

Jakákoli tendence k předmětu, který by tím nebo oním způsobem nebyl mým naplně-
ním, nepřišla by ze mne samotného, to je z povahy mé bytosti,10 která je právě 

zaměřením k uskutečnění v nějakém směru spíše než v jiném. Kdybych měl z povahy 

své bytosti sklon k naplnění něčeho zcela mimo mne, potom by mne takový sklon 
učinil vnějším nástrojem něčeho mimo mne – a nic nemůže být pouze vnějším ná-

strojem, neboť [vše] musí mít nějakou neodmyslitelnou povahu samo o sobě11 [Lee, 

P., Germain Grisez’s Christian Humanism. Cit. dle [28, s. 82]].  

Sklon k naplnění něčeho zcela cizího podstatě lidské osoby proto nemůže z lidské 

osoby pocházet. Chování se podle takového sklonu proto ani nemůže být morálním 

                                                                 
9 Cf. např. Šimáčková, K.: Myšlenky o rozšíření subjektu přirozených práv v Čechách. In: 
Deset let Listiny základních práv a svobod v právním řádu České republiky a Slovenské 

republiky. Brno 2001, s.183 et seq. a další autoři tam citovaní. 
10 Výraz „povaha“ jsem na tomto místě zvolil pro co nejlepší srozumitelnost překladu 
anglického výrazu „nature“ ve smyslu fysis. V češtině se obvykle používá jeden z výrazů 

„přirozenost“, „povaha“ anebo „princip činnosti“. 
11 “Were I naturally inclined toward the fulfillment of something completely outside me, then 
that inclination would make me naturally an extrinsic instrument of something else—and 

nothing can be just an extrinsic instrument, since it must have some inherent nature of its own.” 
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dobrem lidské osoby.12 Jinými slovy, je to jedinečná esence lidských bytostí, která je 

činí jedinečnými i v morálním, a proto i v právním ř ádu. Být nositelem právní subjek-

tivity znamená být schopen morálního jednání, protože právo předpokládá schopnost 

uvést vlastní jednání do souladu s požadavky vlastní bytosti svobodnou vůlí. Zvířata 

ovšem nedovedou rozlišovat dobro a zlo, přesněji jednání jako takové dobré či zlé. I 

když mohou být v různé míře schopna poznat užitek, který jim nějaká činnost při-

náší, jednání v souladu s takovým poznáním nemá morální charakter. 

Základním důvodem pro nemožnost společenství s jednotlivci jiného než lidského 

druhu proto je, že spolu nesdílíme žádná morální dobra. Z téhož důvodu práva zvířat 

postrádají morální důvod platnosti, který je konstitutivní pro skutečnou platnost 

práva.13 Osobně mám za to, že dnes již dost rozšířená podpora práv zvířat má základ 

v projekci skutečných morálních závazků lidí chovat se ke zvířatům dobře do před-

stav vyjádřených jakousi formou politické korektnosti, která se projevuje nadužívá-

ním pojmu subjektivního práva a nechutí hovořit o povinnostech lidské osoby. 

Přiznáním práv zvířatům je naopak pojem práva vyprazdňován. Závěr, který by bylo 

možno poněkud hrubě parafrázovat jako „čím více práv pro zvířata, tím méně práv 

pro lidi,“ je snad jen jakýmsi příkladem k obecnějšímu závěru uvedenému výše o 

morální exkluzivitě lidského druhu. Bez protimluvu však naprosto uznávám morální 

povinnost lidí pečovat o zvířata a rostliny, v nikoli neomezeném rozsahu i možnost 

vzájemného soucitu mezi lidmi a zvířaty a především povinnost chránit před zbyteč-

ným utrpením ta zvířata, která nám slouží k přežití. 

1.6 Potencialita jako schopnost k uskutečnění 

Pojem potencialita je v běžné řeči i v právním jazyku často používán v posunutém 

významu pouhé možnosti nějakého jevu, oproti jeho původnímu významu v ontolo-

gii, jemuž by snad lépe odpovídal výraz „schopnost“. K objasnění pojmu potencia-

lity ve vztahu k lidskému plodu snad může být užitečné uvést několik axiomů ze 

základní lekce ontologie. 

α) Potencialita nemůže existovat sama o sobě, bez jakéhokoli aktu bytí. [...] Jelikož 
existence je aktem [bytí], potencialita může existovat pouze v takových jsoucnech, 

která jsou v nějakém jiném vztahu již v aktu [22, s. 161, kurzíva J.M.]. 

Akt bytí znamená činnost bytí, kvůli které existuje každá věc.  

Nikoli: být, potom působit, nýbrž: být znamená „být činný“. A první věc, kterou „být“ 
dělá, je, že činí, aby jeho esence byla, to jest, „aby byla jsoucno“. To činí naráz, úplně 

a definitivně.[...] Ale další věc, kterou dělá „být,“ je, že začíná přivádět svou vlastní 

individuální esenci poněkud blíže její úplnosti [11, s. 212]. 

                                                                 
12 Morálními dobry pochopitelně nejsou složky fyzického světa, ač máme morální povinnost 

zachovávat jejich hodnotu, ale spíše činnost lidské osoby směřující k jejímu naplnění a 

zdokonalení. 
13 Cf. Alexy, R., Pojem a platnosť práva. Bratislava 2009, s. 122 et seq. Cf. Finnis, J., Natural 

Law and Natural Rights. New York 1980, s. 276 et seq. 
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V žádném skutečném smyslu by lidský plod nemohl být schopný rozvinout vlast-

nosti, které připisujeme lidské osobě, kdyby jako osoba aktuálně neexistovala. Tedy 

kdyby lidskou osobou již sám nebyl. 

β) Nic nemůže být přivedeno z potenciality do aktu, jedině bytím [které je již samo] v 

aktu. Je zřetelně nemožné, aby to, co je v potencialitě [a] co je [samo] schopné při-

jmout nějaké určení nebo dokonalost, avšak nemá ji, mohlo dát [samo] sobě to, co 
[mu potenciálně] chybí, nakolik to samo nemá, jinak řečeno, nakolik je v potencialitě 

[22, s. 161, kurzíva J.M.]. 

Kdyby lidský plod byl osobou pouze potenciálně, nemohl by se lidskou osobou stát. 

Není-li osobou, nemůže osobou učinit sám sebe. Nemůže jej učinit osobou matka či 

snad nějaký jiný zásah z vnějšího světa. 

γ) Akt předchází potencialitu. Důsledek předchozího axiomu [22, s. 161, kurzíva 

J.M.]. 

Lidský plod by svým vývojem v optimálním prostředí nikdy nemohl být schopen 

ničeho z toho, co přisuzujeme pouze lidské osobě, kdyby lidskou osobou již sám 

nebyl.  

δ) Potencialita je v esenciálním vztahu k aktu a o potencialitě se mluví ve vztahu 

k aktu (potentia dicitur ad actum). Pouze ve vztahu k [určitému] aktu může být [určitá] 

potencialita myšlena (pouze ve vztahu k bytí bílou můžeme myslet schopnost být bí-
lou); a [potencialitou] je také pouze pro [takové] určení nebo dokonalost, které [tak] 

určitelné nebo zdokonalitelné samy o sobě jsou [22, s. 161, kurzíva J.M.]. 

Pokusme se myslet potencialitu být určitou osobou ve vztahu k aktu bytí lidského 

plodu, který by byl pouhým „biologickým materiálem“. Jinak řečeno, pokusme se 

myslet schopnost „být osobou“ lidského plodu, který by lidskou osobou nebyl. Bez 

ohledu na spor s ostatními předpoklady se dostáváme do sporu i s předpokladem δ. 

Ponechán sám o sobě, „biologický materiál“ nemůže být sebou samým, určen k 

tomu, aby „se stal“ lidskou osobou, aby přešel z potenciality bytí lidskou osobou do 

aktu bytí lidskou osobou. Podobně lidský plod jako pouhý „biologický materiál“ se 

nemůže sebou samým, ponechán sám o sobě, zdokonalit k bytí lidskou osobou.14 

Péče, které by se  lidskému plodu jako „biologickému materiálu“ dostávalo ze strany 

těla matky anebo pokročilé lékařské technologie, nemůže na tomto závěru nic změ-

nit. „Biologický materiál s péčí zvnější“ se může stát „opečovávaným biologickým 

materiálem“, nikdy se však nestane lidskou osobou.15 

                                                                 
14 Jako biologický materiál, který ponechán sám sobě se za příhodných vnějších podmínek 
může zdokonalit k bytí lidskou osobou, se nabízí směs lidských pohlavních buněk. To však je 

již protipříklad k protipříkladu, jenž nevyvrací původní tezi, že lidský plod je osobou od 

okamžiku oplodnění. 
15 Cf. Kaczor, Ch., The Edge of Life. Human dignity and Contemporary Bioethics. Dordrecht 

2005, s. 105 et seq. 
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ε) Akt a potencialita náleží do stejného řádu; to značí, obě musí být v řádu substance, 

nebo obě v řádu akcidentu. Je totiž evidentní, že každý akt, který v témže čase dovr-

šuje a konkrétně určuje potencialitu, musí náležet do stejného řádu jako tato potencia-
lita. Myšlenková činnost, například, náleží do řádu akcidentu jako schopnost myšlení 

sama, ze které pochází a která je v potencialitě k takové činnosti [22, s. 162, kurzíva 

J.M.]. 

Lidský plod existuje, je jsoucnem v aktu bytí. Pokud má lidská osoba vlastní pod-

statu (substanci) a pokud je plod „pouze“ potenciální osobou, pak musí náležet do 

stejného řádu jako lidská osoba. Má svou vlastní podstatu. Pokud by plod měl jinou 

podstatu než lidská osoba, ta by nebyla jednotná, nýbrž složená ze dvou podstat. 

Pozorujeme však jednoduchost vlastní osoby, nikoli její složenost z více „já“. Pokud 

má plod stejnou podstatu jako lidská osoba, potom každý existující plod je již lid-

skou osobou. Pokud plod nemá vlastní podstatu, nemůže ji mít ani lidská osoba. 

Lidská osoba by v takovém případě již nebyla sama sebou, nýbrž pouze náhodným 

projevem podstaty cizí. Člověk by nevládl sám sobě, své „já“ by nemohl ovládat, 

neboť by již ani žádné neměl. Tvrdit o lidském plodu, že je pouze potenciální oso-

bou, v důsledku nutně popírá jednoduchou podstatu lidské osoby. Lidský plod proto 

musí být lidskou osobou v aktu bytí, existující lidskou osobou. 

ζ) Vše jedná podle své povahy činnosti16 v aktu. Jelikož činnost je akt (actus operatio-

nis), která je přiváděna k bytí subjektem, od něhož pochází, předpokládá (jak uvádí 

axiom β), že [subjekt] je v aktu v rozsahu, v němž působí tuto činnost. Ta samá sku-
tečnost, jinak artikulovaná, je vyjádřena dictem jednání nebo činnost projevuje bytí 

(operatio sequitur esse) [22, s. 162, kurzíva J.M.]. 

Kdyby lidský plod nebyl lidskou osobou, povaha jeho činnosti by nebyla povahou 

činnosti lidské osoby a nikdy by se jí nemohla stát. Lidský plod by zůstal „biologic-

kým materiálem“. Od okamžiku vzniku zygoty pozorujeme, že lidský plod rozvíjí 

schopnosti, určení a dokonalosti lidské osoby. Z fyziologického hlediska je jeho 

jednoznačné určení dáno jen jemu vlastním genomem. 

η) Spojení dvou jsoucen v aktu nemůže vytvořit nic, co by bylo jedním samo o sobě. 

Nazýváme jedním o sobě samým (unum per se) […] předmět utvářející jednoduché 
jsoucno a nikoli spojení jsoucen, jinými slovy předmět, který je jediným z důvodu 

principů činnosti, kterými existuje. Například, žijící organismus je [jednoduchým] 

útvarem o sobě samém, zatímco stroj anebo dům je útvarem [složeným z toho všeho,] 
co nepatří k podstatě. Zničíte-li jednotu stroje nebo domu, nepochybně zničíte stroj 

nebo dům, ale neničíte principy činnost jsoucen (nebo substanci), ze kterých je složen 

(ocel, železo, cihly). Zničíte-li, na druhou stranu, jednotu organismu, zničíte princip 

činnosti jsoucna (substance) [22, s. 162, kurzíva J.M.]. 

Kdyby lidský plod jako žijící organismus nebyl útvarem jednoduchým, nýbrž slože-

ným, rozvíjel by se ve více „já“ a byl by zásadně možný jeho rozpad v samostatně 

                                                                 
16 Výraz „povaha činnosti“ jsem zvolil pro co nejlepší srozumitelnost překladu anglického 
výrazu „nature“ ve smyslu fysis. V češtině se obvykle používá jeden z výrazů „přirozenost“, 

„povaha“ anebo „princip činnosti“. 
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existující „lidský plod“ a v samostatně existující „lidskou osobu“. Nic z toho však 

nepozorujeme, máme jediné „já“ a toto – nakolik můžeme pozorovat – zaniká smrtí. 

Výše uvedené axiomy lze shrnout tak, že ve vztahu k lidskému plodu nemá smysl 

hovořit o pouhé možnosti jeho vývoje v lidskou osobu, neboť již tím popíráme, čím 

plod skutečně je. Výraz „možnost“ se totiž vztahuje nikoli k lidskému plodu, nýbrž 

pouze k vnějším podmínkám jeho vývoje. Naproti tomu potencialita lidského plodu 

není pouhá logická možnost, nýbrž schopnost k uskutečnění, k rozvinutí esence 

lidské osoby skrývané na počátku v jediné buňce. Veškeré schopnosti a vlastnosti 

lidské osoby, byť pravidelně se objevující, jsou samy o sobě jejími náhodnými 

určeními, nikoli podstatou. Žádná vlastnost totiž nemůže existovat bez subjektu, 

jemuž náleží. Žádná schopnost nemůže existovat sama, bez toho, kdo je schopen.  

1.7 Lidský plod je nositelem práva na život od okamžiku početí 

Často bývá namítáno, že spojení vzniku lidské osoby s okamžikem početí je zalo-

ženo na náboženských dogmatech anebo víře v nesmrtelnou lidskou duši. Taková 

námitka se jeví jako nepatřičná. Vznik osoby při početí nepředpokládá počátek 

existence duše, nýbrž těla. Existenci lidské osoby totiž nezjišťujeme z existence 

duše, kterou za normálních okolností nevidí ani psychologové, ani ti, kteří v její 

existenci věří, nýbrž z existence tělesné bytosti, jejíž typické fyziologické znaky 

určujeme jako jedinečně lidské.  

Ve světle poznatků dnešní embryologie pohlavní buňky vždy zanikají bez ohledu 

na to, zda dojde k oplodnění. Z čistě fyziologického hlediska je nepochybné, že nová 

bytost vzniká okamžikem fúze oocytu a spermatozoonu. Lidská genetická informace 

ji zařazuje mezi bytosti druhu Homo sapiens. Od okamžiku svého vzniku je embryo 

jasně odlišené od buněk svých rodičů jedinečnou genetickou informací, jejíž je 

nositelem. Od těla jeho matky jej navíc odlišuje i vlastní cíl veškeré činnosti, kterým 

je přežití a dospělost nezávisle na jejím organismu. Pro tento cíl je samo embryo 

nadáno vším, co je nezbytné. Můžeme se ještě ubránit závěru, že je úplnou lidskou 

bytostí? 

Tomuto závěru bývá často odporováno s poukazem na vznik jednovaječných sou-

rozenců do 14 dnů od oplodnění z jediné zygoty.17 Zygota by tak nemohla být urči-

tým jednotlivcem ani lidskou bytostí. Avšak možnost zygoty rozdělit se ve dvě 

samostatné zygoty sama o sobě není dostatečným důvodem k závěru, že původní 

zygota před rozdělením nebyla jedinečnou lidskou bytostí. George a Lee popisují tři 

jediné logicky možné způsoby vzniku jednovaječných sourozenců, z nichž ani jeden 

nevylučuje existenci lidské individuality již před rozdělením zygoty. Nejpravděpo-

dobnější se dle nich jeví mechanismus odštěpení, kdy jedna z nových zygot je iden-

tická s původní a nový jedinec vznikne odštěpením z celku, jehož byl částí, podobně 

jako u množení rostlin řízkováním. Výjimkou může být vznik poloidentických 

jednovaječných dvojčat18 rozdělením souboru dvou geneticky odlišných jednotlivců. 

                                                                 
17 Zygota je buňka vznikající sloučením pohlavních buněk po oplodnění, je první fází 

embryonálního vývoje. Dle: [29, s. 191]. 
18 Poloidentická jednovaječná dvojčata vznikají rozdělením zygoty vzniklé fúzí oocytu se 
dvěma spermatozoony. Ani v takové situaci pochopitelně nedochází ke smíšení genetického 

materiálu všech tří buněk. Dle: [29, s. 172-173]. 
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V úvahu teoreticky přichází i zánik původní zygoty a vznik dvou nových jednotlivců 

se shodným genomem jako u běžného buněčného dělení.  Z empirického a klinic-

kého hlediska by při neexistenci lidské individuality již před rozdělením zygot nebyl 

vysvětlitelný vnitřně jednotný vývoj nového organismu probíhající již od vzniku 

zygoty a jednota vývoje původní zygoty a jedné z nových, avšak ne obou [10, s. 

123-124].19 

Dalším argumentem proti vzniku jedinečné lidské bytosti již při početí je totipo-

tence20 buněk v první fázi embryonálního vývoje. Takové embryonální buňky by 

mohly být považovány za pouhou tkáň drženou v prostoru pohromadě zona pellu-

cida21 anebo oddělenými organismy, které v tomto okamžiku nerostou ani spolu 

neinterreagují a nemají vlastní sjednocující mechanismy. Mnohobuněčným orga-

nismem by se zygota mohla stát až uplynutím 14-16 dnů, kdy se její buňky diferen-

cují v zárodečná pletiva [10, s. 126]. Takové argumenty však opomíjí skutečnost, že 

se zygota zásadně nerozpadá v jednotlivé buňky, nýbrž zůstává jednotná po celou 

dobu jejího pohybu do dělohy. George a Lee popisují vývoj embrya v tomto období 

následovně: Zona pellucida si zachovává elastičnost proti vnějším vlivům působícím 

na embryo po celou dobu tohoto tranzitu a právě ona je oním zygotě vlastním me-

chanismem, který drží buňky pohromadě. Podobně působí od druhého dne glyko-

protein vylučovaný buňkami zygoty, který určuje i jejich polaritu. Především však 

embryonální buňky této fáze nazývané blastomery koordinovaně vytvářejí blasto-

cyst. Tento útvar získává procesem kompakce pevnější vazby mezi sousedními 

buňkami na povrchu a procesem kavitace vzniká uvnitř něj dutinka s hmotou neroz-

lišených buněk. Mezi 5 a 6 dnem po oplodnění při vstupu do dělohy se embryo 

osvobodí od zona pellucida a připravuje se k zachycení v děloze vylučováním en-

zymu, který narušuje děložní výstelku a tím vytváří prostředí vhodné k implantaci. 

Při procesu kavitace dochází k odlišení buněk trofoblastu, buněčného pletiva, z nějž 

se později vyvine placenta. Po vstupu do dělohy se buňky trofoblastu dále rozlišují 

na cytotrofoblast a syncytiotrofoblast v přípravě na výměnu kyslíku z krve ženy a k 

vylučování odpadních látek. Okolo šestého dne trophoblast začne vylučovat imuno-

supresiva chránící embryo před útokem imunitního systému ženy na cizorodý orga-

nismus [10, s. 126-129].  

                                                                 
19 Je rovněž možné sloučení dvou zygot do jedné, ale ani to nenaznačuje, že by ona dvě 

existující embrya nebyly dvě jedinečné lidské bytosti, z nichž při sloučení zanikla nejspíše jen 

jedna a druhá „zdědila“ její buněčnou výbavu obdobně jako při transplantaci [Ibid., s. 125, 
pozn. č. 13]. Siamská dvojčata jsou jednotlivci, kterým nechybí vnitřní zaměření k 

samostatnému vývoji, avšak v důsledku fyziologické vady sdílejí některé své orgány. V 
rozsahu tohoto sdílení jsou organicky nerozlišení, avšak na rozdíl od běžných tělesných buněk 

či orgánů ty jejich nejsou částí pouze jednoho úplného organismu, nýbrž jsou částí dvou 

různých organismů [10, s. 121, pozn. č. 3]. Podobně by bylo možné funkční sdílení mnoha 
jejich orgánů provést pomocí pokročilé lékařské technologie. Siamská dvojčata jsou proto 

zároveň i odlišnými organismy a odlišnými osobami.  
20 Totipotence znamená, že kterákoli buňka embrya by mohla být oddělena a přivedena k 
vytvoření jiného embrya. Dle: [29, s. 159]. 
21 Zona pellucida je membrána vytvářející se okolo oocytu během jeho vývoje ve vaječnících. 

Při oplodnění musí spermatozoon membránou proniknout, aby mohlo dojít ke spojení 
chromozomů pohlavních buněk. Po oplodnění se zona pellucida postupně vytrácí, aby 

usnadnila zachycení oplodněného oocytu na výstelce dělohy. Dle: [29, s 191]. 
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Zygota má již od okamžiku spojení oocytu a spermatozoonu k těmto krokům 

všechny potřebné schopnosti a svou vlastní činnost přesně uspořádává k jejich pro-

vedení podle zobecnitelných pravidel obsažených v ní samé až k dospělosti jedince 

ex utero [10, s. 128]. V tom není nijak souměřitelná ani s pohlavními buňkami, ani s 

jinými tělesnými buňkami samotnými, které vždy zanikají jako takové buňky.  

Zkouškou, zda skupina buněk utváří jediný organismus, je, zda vytváří stabilní tělo a 
fungují jako části celistvé, sebezdokonalující, přizpůsobivé jednotky. Kompakce, ka-

vitace, změny nastávající dříve k usnadnění těchto aktivit a implantace – všechny tyto 

činnosti [...] jsou zjevně uspořádané k přežití a dozrávání celého embrya. To ukazuje, 
že vzájemná jednota blastomerů je substanciální (tj. společně vytvářejí jeden organis-

mus) spíše než incidentální (kdy jednotu získává mnoho celistvých organismů). Toto 

je závažný důkaz, že to, co existuje od prvního dne [...] není pouhé seskupení buněk, 
nýbrž mnohobuněčný organismus [10, s. 127-128]. 

Proti takovému závěru George staví protipříklad klonování, při kterém může vznik-

nout jedinečná lidská bytost z ne-embryonálních buněk. Zdá se, že uznání embrya 

jako individuální lidské bytosti musí vést k závěru, že každá tělesná buňka způsobilá 

k vytvoření nového jedince klonováním má právě takovou schopnost stát se lidskou 

bytostí jako samo embryo. Každá taková tělesná buňka je tedy lidskou bytostí jako 

embryo, což je absurdní [9, s. 211-212]. Je však možno lépe rozlišit účinnou příčinu 

působící vznik nové lidské bytosti z neembryonálních buněk. Tato příčina se nikdy 

nenachází v těchto buňkách samotných: je jím vždy lidský zásah zvenčí, který tako-

vou buňku slovy George „aktivuje“. Lidskou bytostí právě tak jako embryo proto 

není každá tělesná buňka způsobilá ke klonování, nýbrž pouze každá „aktivovaná“ 

tělesná buňka [9, s. 211-212].22 Vznik jedinečné lidské bytosti je aktem, kterého jiné 

než pohlavní buňky samy nikdy nemohou dosáhnout. Jejich genom je k tomu sám o 

sobě dostatečný, avšak zcela postrádají schopnost uskutečnit vznik nového jedince. 

Jejich vlastní rozmnožování v příhodném prostředí vždy vytváří pouze buňky stej-

ného druhu. Z hlediska kritérií George a Lee uvedených výše jednotlivé tělesné 

buňky nevytvářejí stabilní tělo samy o sobě, ale pouze všechny společně. Lidská 

bytost nezahyne, odumírají-li jeho jednotlivé tělesné buňky během jejich přirozené 

obnovy. Odumřou-li však všechny společně, ať už u dospělého jedince, u jedince 

vyvíjejícího se z „aktivované“ tělesné buňky anebo u lidského embrya, je mrtvá 

sama lidská bytost, které tyto tělesné buňky náležely. 

Konstatování vývoje jedince embryologií nepřináší žádné větší spory, děje-li se 

tak jako odpověď na otázky týkající se empirických skutečností. Neshody přináší až 

úsilí o realistické pojetí nositele práv, fyzické osoby. Tím je dle konzistentního 

přirozenoprávního pojetí lidská osoba sama. Základem argumentu existence lidské 

osoby od početí není, že její vývoj je postupný, „po stupních“ od sebe izolovaných a 

závislých na úrovni dosaženého vývoje či získaných schopností. Takové charakte-

ristiky jsou pro lidskou osobu pouze vedlejší. Určujícím znakem lidské osoby je 

existence lidského těla. Představa nespojitého vývoje lidského těla po okamžiku 

oplodnění neodpovídá poznatkům současné embryologie. Vývoj lidského těla je 

                                                                 
22 „Aktivací“ se rozumí implantace vhodné tělesné buňky do oocytu bez jádra a jeho 

elektronová stimulace. 
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jednotný, nepřetržitý a plynulý. Spolu s ním se vyvíjí i lidská osoba již od počátku 

embryonálního vývoje. Její vývoj nekončí dospělostí, nýbrž smrtí. Výrok „byl jsem 

v těle matky“ má smysl právě tak, jako říct „dnes jsem dospělým člověkem,“ neboť 

jsem to byl já, kdo byl lidským plodem či embryem. Naopak je nesmyslem tvrdit 

„byl jsem spermií“ či hypoteticky „byl jsem buňkou tlustého střeva“ v případě klo-

nování, neboť tyto buňky samy o sobě nejsou „někým“, nýbrž jen „něčím,“ „biolo-

gickým materiálem.“ K tomu, aby se staly „někým,“ musejí projít podstatnou změ-

nou. Tou je buď jejich „aktivace“ v případě klonování anebo fúze v případě oplod-

nění oocytu.  

Judith Thomson uznává, že za normálního vývoje se z embrya stane dítě, které 

bude mít práva. Z toho ale dle jejího názoru neplyne, že by embryo mělo mít práva 

již jako embryo, neboť je může nabýt později. Jako příklad uvádí nabytí aktivního 

volebního práva. Tvrdí, že dítě, které vyroste, získá v určitém okamžiku aktivní 

volební právo. To však neznamená, že by mělo mít aktivní volební právo již před 

tímto okamžikem. K přiznání práva na život embryu proto Judith Thomson požaduje 

ukázat fakta, která embryo činí nositelem práv již v přítomnosti, nikoli až v budouc-

nosti [27].  

Abychom mohli Judith Thomson odpovědět, musíme nejprve rozlišit různou kva-

litu různých práv. Pokud jde o právo na život jako nezrušitelné právo, jehož exis-

tence není podmíněna ničím jiným než samotnou existencí života, nelze je zcela 

srovnávat s právem volit. Volební právo se týká výlučně zvláštní činnosti lidské 

osoby, která k jeho výkonu musí být způsobilá získáním určitých schopností. Před-

mětem práva na život je samotná činnost vlastní lidské bytosti, totiž to, že žije. 

Nemůže být proto podmíněno jakoukoli další získanou schopností či vlastností. 

Cokoli získané totiž není vlastní lidské bytosti samé, je pouze jejím náhodným 

znakem. Je to proto samotný fakt života embrya, jenž Judith Thomson ani nepopírá, 

který embryo činí nositelem práva na život.  

S tvrzením, že lidská bytost se stává osobou a tedy nositelem práva na život, 

pouze pokud získala určité schopnosti, jmenovitě pokud je právě rozumově činná a 

aktuálně sebe-vědomá, jsme se setkali již výše v kapitole zabývající se názorem, že 

lidský plod se stává osobou až nějaký čas po narození. Někteří autoři navrhují, že 

pouze výkon těchto schopností je důvodem pro přiznání práva na život. Protiargu-

ment jiných je dle Herringa uznání práva na život novorozenců, kteří okamžitým 

výkonem těchto schopností rovněž nedisponují [13, s. 284]. Tento argument však 

nedbá na logickou konzistentnost, pročež může být mnohými zavržen. Dovolení 

zabíjení novorozenců se totiž zdá být nutným logickým důsledkem podmínění práva 

na život vedlejšími znaky lidské bytosti, které tato bytost získává až v pozdějších 

obdobích svého vývoje. Příkladem takového podmínění může být rozhodnutí Nej-

vyššího soudu Spojených států ve věci Roe v. Wade, ve kterém soud za dostatečně a 

zároveň i minimálně závažnou skutečnost z hlediska závazků státu k ochraně lid-

ského života považoval „schopnost smysluplného života mimo tělo matky“ [5, s. 5]. 

Soud odmítl argumenty státu Texas požadující ochranu nenarozeného života s tím, 

že se nemusí zabývat otázkou, kdy život začíná. I z hlediska liberální argumentace 

ovšem není úkolem státu určit smysluplnost života jedince. Úkolem státu je pouze 

chránit život jedince před neoprávněnými zásahy. Splnění takového úkolu však 

předpokládá, že stát dokáže život jedince identifikovat. 



JAN BEDNÁŘ: CO ČINÍ PRÁVNÍ OCHRANU OSOB PŘED NAROZENÍM (NE)MOŽNOU?  

17. ŘÍJNA 2013, BRNO 

28 

George a Lee se negativně vymezují proti takovému pojetí nositele práva na život. 

Dle nich rozdíl mezi bytostí, která zasluhuje veškerou morální úctu a která nezaslu-

huje žádnou, nemůže být pouze v kvantitativním rozdílu nějakého znaku [10, s. 

137]. Proti jejich názoru může být namítáno, že ve spojitém vývoji musí být učiněna 

arbitrární hranice.23 Avšak právě hranice nacházející se v okamžiku oplodnění není 

arbitrární oproti všem myslitelným hranicím stanoveným v průběhu pozdějšího 

vývoje lidského jedince. Mezi gametami jako tělesnými buňkami a lidským em-

bryem jako celým tělem lze nalézt rozdíl v druhu jsoucna, který v průběhu pozděj-

šího vývoje nového lidského jedince již nikde najít nelze.  

Když vznikne lidská bytost, je založena existence entity s vlastní podstatou, která je 
identická s entitou, která bude později myslet, činit svobodná rozhodnutí atd. Tedy ti, 

kdo navrhují nahodilé charakteristiky pro posouzení entity jako nositele práva na život 

(nebo jako „osoby“ nebo bytosti s „morální hodnotou“) ignorují rozhodný rozdíl mezi 
skupinami jsoucen (odlišnost v druhu, nikoli pouze odlišnost ve stupni) a [...] porušují 

nejzákladnější zákon spravedlnosti: s podobným má být zacházeno podobně [10, s. 

137-138]. 

Dalším důvodem proti požadavku okamžité schopnosti výkonu vyšších mentálních 

činností pro uznání práva na život je dle Georga a Lee nutné rozlišení existence 

jedinečné lidské bytosti. Žádné jsoucno nemůže existovat v nějakém přechodném 

stavu mezi existencí a neexistencí: buď je, anebo není.24 Pokud existuje, nemůže 

pouze některá lidská bytost být nositelem práva na život v důsledku svého dosaže-

ného vývoje, zatímco jiná, která takového vývoje ještě nedosáhla, nikoli. Lidské 

bytosti jsou hodnotné jako subjekty práv pro to, jakým druhem jsoucna jsou. Pouhé 

bytí osobou je dostatečné k tomu, aby lidská bytost, bez ohledu na dosažený stupeň 

vývoje, měla plnou morální hodnotu a důstojnost rovnou všem ostatním osobám. 

Proto je mylné přisuzovat lidskému plodu morální postavení teprve na základě 

budoucnosti, kterou očekáváme, že bude mít. Nositelem práva na život jsou všechny 

lidské bytosti od okamžiku svého vzniku.25 Náhodná určení, jako je budoucí exis-

tence, schopnosti anebo vlastnosti plodu samy o sobě naopak právo na život založit 

nemohou. 

3 ZÁVĚR 

Hledání nutných a zároveň dostatečných znaků nositele práva na život vede ke 

konvergentnímu závěru, že jím je každá živá lidská bytost. Takovou bytost pozná-

váme jako tělo lidského druhu, které funguje nikoli celé, nýbrž jako celek. Tělesnost 

je evoluční biologií jednoznačně určena po celou dobu spojitého vývoje lidské by-

tosti od okamžiku vzniku zygoty, kdy dochází ke změně v druhu jsoucna, z těles-

                                                                 
23 Tak J. White v Thornburgh v. American College of Obstetricians & Gynecologists, 476 U.S. 

792 (1986). Dle: [9, s. 211, pozn. 89]. 
24 Zákony kvantové mechaniky popisující jevy mikrosvěta pouze pravděpodobnostně pro 

makroskopické jevy neplatí, i kdyby tak však bylo, na výše uvedeném závěru nic nemění, 

neboť akt jako činnost, kterou pozorujeme jako daný jev, musí nutně předcházet schopnost k 
uskutečnění takového jevu. Viz axiomy potenciality uvedené pod body α – γ supra. 
25 Cf. [17, s. 41 et seq.] 
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ných buněk v nové tělo. Lidský druh je jednoznačně určen charakteristickou gene-

tickou informací. Činnost těla jako celku lze jednoznačně klinicky diagnostikovat. 

Základním kritériem je trvalost těla, jehož anatomické části plní svou funkci alespoň 

v té míře, že nepůsobí selhání všech ostatních částí. Činnost těla jako celku proto 

nemůže být výlučně podmíněna činností mozku.  

Lidská bytost se do všech vlastností lidské osoby sama plynule rozvíjí a obstarává 

si k tomu ve spolupráci s okolím vše potřebné. Potencialita bytí osobou jedinečné, 

živé, lidské bytosti již od okamžiku oplodnění není pouhá logická možnost, nýbrž 

schopnost k uskutečnění. Uznáváme-li existenci práva na život náležejícího lidské 

osobě z důvodu její vlastní existence, musíme uznat právo na život každé živé lidské 

bytosti od okamžiku početí. Za výjimečných okolností lze ospravedlnit odepření 

výkonu tohoto práva s následky smrti jeho nositele. Nenalézáme však důvody k 

ospravedlnění popření existence tohoto práva. Popření existence nositele za účelem 

popření existence jeho práva na život je konstrukcí právní fikce, jejíž ospravedlnění 

si lze představit ještě nesnadněji. 

Znaky nositele práva na život jsou rozlišitelné lidskými smysly v prostoru a čase. 

Nevyžadují proto víru v existenci nesmrtelné duše, křesťanskou věrouku či jakýkoli 

jiný religiózní postoj. Jak uvádějí George a Lee, popírání vzniku nositele práva na 

život při oplodnění může být výrazem odtažitosti od tělesnosti lidské osoby [10, s. 

118-119]. Podobnou odtažitost je možno vnímat ve vztahu k umírajícímu tělu při 

stanovení kritérií zániku nositele práva na život. Popírání tělesnosti lidské osoby, jež 

se v obou těchto hraničních situacích lidské existence projevuje, je naopak stanovis-

kem, k němuž nelze najít racionální důvody. Uznáváme-li přirozené právo lidské 

osoby na život a přijmeme-li obecnou definici religia,26 může se jevit paradoxně 

popírání existence nositele práva na život ve vztahu k existenci živé lidské bytosti 

jako religiózní postoj.27 Mlčení majority společnosti ve většině zemí západního světa 

se navíc zdá být podporováno iracionálním laicistickým předsudkem, snahou vy-

hnout se jakémukoli náznaku souhlasu s křesťanským myšlením.28 A to i za cenu 

vzdání se jednoduché obrany nejzákladnějšího lidského práva, na němž stojí exis-

tence celé společnosti.29 

                                                                 
26 „Stanoviska týkající se metafyzické reality a víra a praxe vycházející z těchto stanovisek, 
přičemž tato stanoviska nemohou být ověřena právními prostředky, zvláště pokud jsou mimo 

rozum či poznání.“ Edge, P. W., Religion and Law: An Introduction. Cit. dle [16]. 
27 Náboženské systémy dualismu mezi hmotou reprezentovanou tělem jako principem zla a 

duchem reprezentovaným myslí a subjektem „já“ jako principem dobra byly široce rozšířeny v 

oblasti Persie a Indie již několik století před vznikem křesťanství, které radikální odmítání 
hmoty a tělesnosti od počátku považovalo za nepřijatelné. Mezi nejznámější z těchto systémů 

patří chronologicky zoroastrismus, gnosticismus a manicheismus. Mnohem pozdější odmítání 

tělesnosti obvykle spojované s křesťanstvím bylo patrně do značné míry společensky 
podmíněné a kulturně relativní. Iluminativní dílo ohledně mnohých laicistických předsudků 

napsal Hart, D. B., Atheist Delusion. Christian revolution and its fashionable enemies, New 

Haven & London 2009. Ke zdejšímu tématu např. s. 143 et seq.  
28 Cf. Guiton, R., Ces chrétiens qu’on assassine. Paris 2009. 
29 Cf. 2 BvF 2/90, 148. 



JAN BEDNÁŘ: CO ČINÍ PRÁVNÍ OCHRANU OSOB PŘED NAROZENÍM (NE)MOŽNOU?  

17. ŘÍJNA 2013, BRNO 

30 

4 EPILOG 

Nezbytná je změna osobního postoje a smýšlení. K tomu je prostředkem i právo, 

neboť je-li jeho skutečným předmětem spravedlnost, je silným lékem společnosti, 

pokud tato dokáže spravedlnost přijmout. Spravedlnost však může být ničena, ztrácí-

li svoboda člověka vnitřní zaměření k dobru anebo je-li pojem práva oddělen od 

požadavků mravního zákona. Jinak řečeno může být spravedlnost ničena popřením 

mravního zákona jednotlivcem či rozhodnou částí společnosti. Obecně použitelné 

právní normy tak jsou v mezních situacích existence lidské bytosti prolomeny ve 

prospěch chtěných důsledků určité situace. 

Dle kritiků je pojem lidské důstojnosti jejím nadužíváním vyprázdněn.30 Příkla-

dem mohou být pokusy o ospravedlnění zabití člověka, když jeho život je z různých 

důvodů považován za morálně bezcenný. Typickým případem je potrat odůvodněný 

důstojností ženy. Hovoří se v této souvislosti i o „právu na důstojnou smrt.“ Lidská 

důstojnost, pojem označující určité pojetí existence lidské osoby, se tak používá k 

ospravedlnění jednání, které je ve vztahu k povaze lidské osoby zásadně nepřija-

telné. Takto používané pojetí důstojnosti se stává hluboce rozporným. Proto dle 

Kurta Bayertze  

není možné udržet moderní pojetí lidské důstojnosti bez jeho zničení a zároveň není 
možné se tohoto pojetí vzdát bez jeho potvrzení [2, s. 90]  

Je však třeba změnit pojetí lidské důstojnosti, nikoli pouze používaný výraz. Sa-

motná změna výrazu situaci spíše zhorší, jak lze ukázat na příkladu tzv. „politického 

newspeaku.“31  

Ačkoli „právo a spravedlnost nejsou zákonodárci k dispozici,“32 víme, že může 

stanovit zákony, které „protiřečí základním principům spravedlnosti tak zjevně, že 

soudce, který by chtěl je nebo jejich právní následky uznat, nalézal by neprávo 

namísto práva.“33 Rozpor se základními principy spravedlnosti zároveň devalvuje 

samotný pojem práva a pojetí rule of law, neboť požadavek spravedlnosti je jejich 

esencí. Z tohoto hlediska je problematika práva na život jen jednou instancí pro-

blému moderního pojmu práva, který si nedostatečně klade nárok na spravedlnost. 

Ve stejné chvíli je však i projevem ztráty vztahu svobody jednotlivce k dobru. Mo-

rální napětí ve vymezení nositele práva na život se tak patrně nedá zmírnit bez osob-

ního obrácení mnohem hlubšího, než pouhé změny smýšlení. Teprve tehdy, když 

budeme mít vůli přijmout na sebe z mravního zákona nejen práva, ale i povinnosti, 

se právo může skutečně stát výrazem spravedlnosti.34 Pro úzký vztah jednotlivců a 

společnosti nelze oddělovat možnost právní ochrany osob před narozením od vědo-

mostí a praktik uspořádaných jedinců dané jurisdikce [24, s. 110-111]. 

                                                                 
30 Za tuto poznámku děkuji Dr. Kateřině Šimáčkové. 
31 Cf. Šimíček, V., Slovník newspeaku pro začínající politiky (a něco navíc k Valentýnu), 
31.8.2013, http://jinepravo.blogspot.com/2008/02/slovnk-newspeaku-pro-zanajc-politiky.html 
32 BVerfGE 23, 98. Cit. dle [1, s. 28]. 
33 BVerfGE 3, 58 (119); BVerfGE 6, 132 (198). Cit. dle: [Ibid.] 
34 Radbruch, G., Rechtsphilosophie. Studienausgabe. Heidelberg 2003, s. 209. Cit. dle [12, s. 

579]. 
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WHAT MAKES LEGAL PROTECTION OF PERSONS BEFORE BIRTH 

(IM)POSSIBLE? 

ABSTRACT 

 

This article deals with the theoretical foundation of the right to life in an 

extent applicable in constitutional law of various jurisdictions. The main 

thesis explains that widespread arguments concerning the right to life in 

prenatal issues are insufficient in law, because they are based on mis-

leading assupmtions about human beings and scientifically established 

facts are not taken into account. The most typical example of such an as-

sumption can be found in the separation of the personal and legal exis-

tence on one side, and the physical bodily existence on the other. The ex-

istence of an individual human being since conception has been clearly 

proven by contemporary embryology. Therefore, it is not clear why an 

individual human being's right to life since conception is being ques-

tionned. Suggested explanations refer to, e. g., a lack of freedom in sex-

ual relationships, errors in philosophy, and laicist prejudices. Legal rea-

soning on these grounds results in a breach of a rule of law and a de-

clared ideological neutrality of a state, among other consequences.  
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EVROPSKÁ OBČANSKÁ INICIATIVA JEDEN Z NÁS A JEJÍ 

PŘEDPOKLÁDANÝ VLIV NA TVORBU EVROPSKÝCH PRÁVNÍCH 

PŘEDPISŮ 

Květoslav Šipr 

************ 

Recenzoval PhDr. Jiří Stodola 

ÚVOD 

V České republice se o evropské občanské iniciativě Jeden z nás začalo v širší ve-

řejnosti hovořit teprve na jaře roku 2013, tedy téměř rok po jejím vyhlášení. Znalosti 

o iniciativě Jeden z nás se však šířily velmi pomalu a první zmínky o jejím obsahu 

se v médiích začaly objevovat teprve v prázdninových měsících. Do doby jednoho 

měsíce před termínem určeným pro ukončení sběru podpisů podpořila iniciativu 

sotva polovina počtu občanů, který byl pro Českou republiku stanoven jako mini-

mum. Do evropské občanské iniciativy Jeden z nás se přitom často vkládaly nerea-

listické naděje. 

EVROPSKÁ OBČANSKÁ INICIATIVA JAKO NÁSTROJ PŘÍMÉ DEMOKRACIE 

Zastupitelská demokracie, která je založena na vyjadřování občanů pouze volebním 

aktem, bývá stále častěji kritizována pro nedostatečné naplňování původního vý-

znamu slova demokracie (demos – lid, kratos – vláda). Širší zapojení občanů do 

politického a veřejného života má v zemích Evropské unie umožnit také právo 

vyzývat Evropskou komisi k předkládání návrhů právního aktu prostřednictvím 

evropské občanské iniciativy.   

Institut evropské občanské iniciativy byl zakotven Lisabonskou smlouvou jako 

nový prvek participativní (účastnické, aktivní) demokracie na evropské úrovni. 

Poprvé v historii Evropské unie umožňuje evropským občanům přímo ovlivňovat 

vytváření zákonů a v tomto směru je staví na úroveň evropských institucí. Občany 

Evropské unie může být využíván od 1. 4. 2012. Evropská komise je povinna se 
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obsahem evropské občanské iniciativy zabývat, jestliže ji podpoří nejméně jeden 

milion občanů alespoň ze sedmi členských států Evropské unie. Pro každý stát je 

přitom stanoven minimální počet signatářů, který byl vypočten vynásobením počtu 

členů Evropského parlamentu dané země koeficientem 750. Sběr podpisů musí být 

ukončen do jednoho roku od jejího předložení, při nutnosti řešit složité organizační 

problémy do 18 měsíců.  

Evropskou občanskou iniciativu mohou občané podpořit podpisem sběrných ar-

chů, anebo svou podporu vyjádří prostřednictvím internetu. Signatářem občanské 

iniciativy mohou být všichni občané států Evropské unie, kteří dosáhli věku, ve 

kterém jsou oprávněni zúčastnit se voleb do Evropského parlamentu. Organizátoři 

evropské občanské iniciativy musí být alespoň ze sedmi členských států Evropské 

unie. Po shromáždění potřebného počtu podpisů mohou organizátoři svou iniciativu 

veřejně předložit v Evropském parlamentu a Evropská komise je povinna se vyjád-

řit, zda a jaké kroky podnikne na základě podnětů iniciativy.  

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO SOUDNÍHO DVORA A VZNIK EVROPSKÉ OBČANSKÉ 

INICIATIVY JEDEN Z NÁS  

Mezi kontroverzní témata bioetických diskusí se řadí také otázku, odkdy je potřeba 

považovat embryo za lidskou bytost. Někteří představitelé bioetiky a lékařské etiky 

tuto otázku dokonce označují jako neřešitelnou. Významný posun v teoretic-

kých úvahách přinesl rozsudek Evropského soudního dvora v Luxemburgu C-34/10 

z 18. 10. 2011 v kauze Oliver Brüstle proti Greenpeace.  

Podle rozsudku je třeba  pojem lidské embryo vztahovat: a) na každé oplozené lid-

ské vajíčko; b) na každé vajíčko, které sice nebylo oplodněno, ale bylo do něho 

vloženo buněčné jádro ze zralé lidské buňky; c) na každé lidské vajíčko, které sice 

nebylo oplodněno, ale došlo ke vzniku nového jedince partenogeneticky, tedy bez 

oplodnění vajíčka spermií.  

Soudní dvůr vyloučil možnost, aby lidská embrya byla patentována, ať již vznikla 

kterýmkoli ze zmiňovaných způsobů. Lidská embrya přitom nelze patentovat ani pro 

účely vědeckého výzkumu. Bylo by možno patentovat pouze léčebné a diagnostické 

postupy, které by byly prospěšné pro samo lidské embryo. Nelze proto patentovat 

ani žádný vynález, který by vyžadoval předchozí zničení lidských embryí, a to bez 

ohledu na to, v kterém stádiu by ke zničení lidského embrya došlo.  

Rozhodnutí Soudního dvora v Luxemburgu přineslo významnou podporu všem, 

kteří požadují ochranu lidského embrya od okamžiku početí. Proto skupina vědců, 

především právníků a bioetiků, se rozhodla připravit dokument, který požaduje 

přizpůsobit evropskou legislativu rozsudku Soudního dvora a předložit jej formou 

evropské občanské iniciativy. Označili ji názvem Jeden z nás.  Evropská občanská 

iniciativa Jeden z nás byla registrována 11. 5. 2012, tedy přibližně měsíc po termínu, 

od kterého bylo možno návrhy evropské občanské iniciativy vůbec předkládat.  

CÍLE EVROPSKÉ OBČANSKÉ INICIATIVY JEDEN Z NÁS 

Název evropské občanské iniciativy Jeden z nás (One of us) zdůrazňuje, že každé 

lidské embryo je lidskou bytostí, tedy jedním z nás. Předmětem iniciativy Jeden 
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z nás je legislativní ochrana důstojnosti každé lidské bytosti od početí, a to včetně 

práva na život a na uchování celistvosti, integrity.  

Text iniciativy zdůrazňuje, že lidské embryo si zaslouží úctu již pro svou inte-

gritu. Odvolává se také na rozhodnutí Evropského soudního dvora z případu Brüstle 

proti Greenpeace, podle kterého je třeba lidské embryo považovat za začátek lidské 

bytosti. Text požaduje, aby Evropská komise přijala rozhodnutí o zákazu a zastavení 

finanční podpory aktivitám, které předpokládají zničení lidských embryí. Požaduje 

se, aby zastavení finanční podpory se týkalo nejen výzkumu, ale také rozvoje spolu-

práce a veřejného zdraví. 

ZÁVĚR 

Institut evropské občanské iniciativy má umožnit občanům zemí Evropské unie 

bezprostředně ovlivňovat politické dění, včetně tvorby evropské legislativy. Jde o 

nástroj účastnické demokracie zavedený Lisabonskou smlouvou, tedy docela ne-

dávno. Evropská komise není povinna požadavky iniciativy se řídit, musí se však 

předloženou iniciativou vážně zabývat a umožnit, aby podněty obsažené v úspěšné 

občanské iniciativě byly veřejně projednány.   

Představy o tom, že by snad úspěch iniciativy Jeden z nás vedl bezprostředně 

k zákazu umělých potratů, jsou ovšem liché. Je však možno očekávat snahu Evrop-

ské komise, aby se nově vytvořený nástroj přímé demokracie nezdiskreditoval. 

Úspěšná iniciativa Jeden z nás poskytne cennou podporu těm poslancům Evrop-

ského parlamentu, kteří usilují o ochranu lidského života v situacích jeho ohrožení. 
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1 ÚVOD 

V příspěvku sledujeme proces rozhodování Ústavního soudu Slovenské republiky 

(dále „ústavní soud“) při projednávání návrhu na zrušení části zákona (dále „zrušení 

zákona“) o umělém přerušení těhotenství a části příslušné prováděcí vyhlášky. 

Ústavní soud nevyhověl (v poměru 7:5) žádosti skupiny 31 poslanců o zrušení zá-

kona o umělém přerušení těhotenství, zrušil však ustanovení vyhlášky k tomuto 

zákonu, které praeter legem omezovalo provádění potratů z eugenických důvodů do 

24 týdnů těhotenství. Zdůvodnění, které uvádí ústavní soud, a vůbec celé jednání 

týkající se napadnutého ustanovení vyhlášky ponecháváme stranou,2 všimneme si 

pouze argumentace vztahující se k zákonu o umělém přerušení těhotenství. Posou-

díme validitu argumentů zdůvodnění nálezu ústavního soudu. 

2 STRUKTURA NÁLEZU 

Celý nález ústavního soudu je tvořen téměř stem normostran (viz Tab. 1), z nichž 

čtvrtinu tvoří vyžádaná stanoviska účastníků řízení, další čtvrtinu rozdílná stano-

                                                                 
1 Text nálezu (bez disentních stanovisek) je dostupný online na adrese 
http://www.concourt.sk/rozhod.do?urlpage=dokument&id_spisu=111774, text i s disentními 

stanovisky je dostupný na adrese http://www.concourt.sk/Zbierka/2007/07_1s.pdf. Budeme-li 

v příspěvku odkazovat na text nálezu, budeme tak činit odkazem v kulatých závorkách na 
stranu pdf souboru z druhé adresy. 
2 Argumenty ústavního soudu odůvodňující tento závěr považujeme za správné. 
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viska pěti soudců, kteří se neztotožnili s většinovým rozhodnutím pléna ústavního 

soudu.   

 
Rozhodnutí 1,24 NS3 

Předmět řízení 3,73 NS 

Stanoviska 23,85 NS 

Úvod 2,27 NS 

Právo na život 11,70 NS (0,67 NS) 

Právo na soukromí 5,18 NS 

Mezinárodní závazky 7,28 NS 

Právní úprava v jiných státech 3,52 NS 

Závěry 8,22 NS 

Posouzení vyhlášky 5,10 NS 

Závěrečné ustanovení 0,70 NS 

Disentní stanoviska 24,76 NS 

Tab. 1: Struktura nálezu 

V úvodu posuzování ústavnosti napadnutých ustanovení ústavní soud vymezuje 

svou roli při jednání, totiž, že jeho úkolem je pouze rozhodnout, zda ústava zabra-

ňuje zákonodárci upravit zákonem umělé ukončení těhotenství tak, jak to vyplývá z 

napadnutých ustanovení. Dále ústavní soud představuje základní východiska inter-

pretace práva na život a ochrany lidského života před narozením podle příslušného 

článku ústavy a dochází k závěru, že nasciturus není subjektem práva na život. 

Klíčové tvrzení podporující tento závěr je obsažen v jednom odstavci o rozsahu 0,67 

normostrany. Po východiscích interpretace práva na život uvádí východiska inter-

pretace práva na soukromí, kterého se také z podstaty zákona o umělém přerušení 

věc dotýká. Po zhodnocení ústavních předpokladů ústavní soud analyzuje napadnutá 

ustanovení zákona s příslušnými ustanoveními mezinárodních dohod (Úmluva o 

ochraně lidských práv a základních svobod, Mezinárodní pakt o občanských a poli-

tických právech, Úmluva o právech dítěte, Úmluva o odstranění všech forem dis-

kriminace žen) a rovněž dochází k závěru, že napadnutá ustanovení zákona nejsou v 

rozporu s mezinárodními dohodami, kterými je Slovenská republika vázána. Před 

samotným závěrem přidává přehled právní úpravy interrupcí v jiných státech a 

relevantní judikaturu ústavních soudů. Odůvodňuje to těmito slovy: 

Vzhľadom na mimoriadnu závažnosť a citlivosť problematiky, ktorá tvorí predmet 

návrhu navrhovateľov, ústavný súd považoval za potrebné aspoň stručne analyzovať 
aj právnu úpravu umelého prerušenia tehotenstva v iných štátoch, ako aj postoje nie-

ktorých zahraničných ústavných súdov k problematike umelého prerušenia tehoten-

stva v nadväznosti na ochranu práva na život tak, ako vyplývajú z ich judikatúry. (s. 

22) 

Po analýze ustanovení práva na život, práva na soukromí, mezinárodních úmluv a 

právních úprav interrupcí jiných států ústavní soud v závěru shrnuje, že ústava nas-

citurovi přiznává pouze ochranu nikoliv právo na život a že tato ochrana je v práv-

                                                                 
3 NS = normostrana 
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ním řádu realizována rozličnými ustanoveními (např. ochranou těhotné v pracovním 

právu) a že ani při vymezení této ochrany se zákonodárce nedopustil excesu. 

Dříve než se budeme podrobněji zabývat samotnou argumentací ústavního soudu, 

ve zkratce si představíme postoje účastníků řízení k předloženému návrhu na zrušení 

zákona. 

3 STANOVISKA ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ 

Ústavní soud si vyžádal písemné stanovisko k podání navrhovatele od dalších účast-

níků řízení, a to: Národní rady SR (současně vyjádřilo své stanovisko Ministerstvo 

zdravotnictví SR), Nejvyššího soudu SR a Generální prokuratury SR.  Svá stano-

viska mohli účastníci doplnit ještě při následných třech ústních jednáních. 

Ústavní soud ve svém odůvodnění shrnuje návrhy a stanoviska účastníků řízení, 

nejvyššího soudu a generální prokuratury. 

3.1 Stanovisko navrhovatele 

Zástupce navrhovatele uvádí, že právo na život je základním právem a podmínkou 

existence všech ostatních práv. Právo na život působí erga omnes (s. 8). Všímá si (s. 

8), že i v občanskoprávní oblasti je postavení nascitura upravováno podobně jako v 

pracovním právu a nepřímo v trestněprávní oblasti. Na článek 154 odst. 1 ústavy 

uplatňuje historický výklad (s. 9), totiž, protože znění článku bylo doslovně převzato 

z Listiny základních práv a svobod (dále „Listina“) a protože předmětná úprava byla 

do Listiny přijata s cílem chránit život od početí, je nutné účel druhé věty odst. 1 čl. 

15 ústavy interpretovat stejně. Argumentační podporu navrhovatel hledá i v judika-

tuře Spolkového ústavního soudu v Německu, Ústavního tribunálu v Polsku a Špa-

nělského ústavního soudu (s. 9). Obecně se svou argumentaci snaží vést směrem 

ukazujícím, že zákon o umělém přerušení těhotenství negarantuje dostatečnou 

ochranu nenarozenému životu, která by měla podle navrhovatele být na základě 

druhé věty garantována. Rovněž ale uvádí, že v zásadě omezení práva na život 

nenarozených lidí je možné, avšak pod podmínkou, že bude formulován alespoň 

minimální legitimní důvod tohoto omezení, který je vyžadován relativně striktním 

principem proporcionality (s. 10, 18). Nakonec navrhovatel poukazuje na vývoj 

právní úpravy v posledních letech, který znamenal větší ochranu práva na soukromí 

v souvislosti s těhotenstvím a vychováváním dítěte, ale na druhou stranu nebyla ani 

v nejmenším zvýšena ochrana nenarozeného člověka kupříkladu ani požadavkem 

informovaného souhlasu, konzultací či čekacích lhůt (s. 20).5 

                                                                 
4 Znění předmětného článku viz níže oddíl 4.1. 
5 Pozice navrhovatelů je podle našeho názoru zbytečně otřesena stanoviskem prozrazující 

přílišnou opatrnost navrhovatelů, určitou nedůslednost v argumentaci, čehož využívá i ústavní 
soud, aby kritikou pozice navrhovatelů byla alespoň verbálně posílena pozice ústavního soudu. 

Viz oddíl 4.5. 
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3.2 Stanovisko Národní rady SR 

Zástupce národní rady zastává názor (s. 11), že druhá věta čl. 15 odst. 1 ústavy je 

interpretačním pravidlem k některým dalším článkům ústavy a základním pravidlem 

regulace vztahů postavení těhotné ženy, a tedy i lidského plodu. Podle jeho názoru 

ústava v článku 15 odst. 1 nepřiznává ochranu lidského života od početí. Zastává 

názor, že ani z mezinárodních dohod, kterými je Slovenská republika vázána, nevy-

plývá, že by měl být člověk chráněn před narozením (resp. tvrdí, že lidský život 

začíná až narozením). Hájí stanovisko, že zákon o umělém přerušení těhotenství 

(potratový zákon) je v souladu s ústavou, resp. zajišťuje ochranu ženských práv, a 

zrušením potratového zákona by došlo k porušení práv žen, garantovaných ústavou a 

mezinárodními dohodami, kterými je Slovensko vázáno. Poznamenává (s. 12), že 

vyvolaná interrupce je legální ve 193 zemích světa.6 Poukazuje na stupňovitý vývoj 

lidské bytosti a výslovně tvrdí, že plod se stane lidským později, že neexistuje od 

početí.7 Navrhuje tedy, aby byl návrh zamítnut. 

3.3 Stanovisko Ministerstva zdravotnictví SR 

Ministerstvo zdravotnictví zastává názor (s. 12, 13, 15), že zákon o umělém přeru-

šení těhotenství se vypořádává s čl. 15 odst. 4 ústavy, tedy že jednoduše stanovuje 

podmínky, za kterých může být někdo zbaven života.8 Necítí se však oprávněné 

rozhodnout, zda je umělé přerušení těhotenství z jiných než zdravotních důvodů v 

souladu s ústavou (s. 13). Nicméně při následných ústních jednáních tuto poměrně 

rezervovanou pozici opouští a již předkládá argumenty, proč si myslí, že interrupční 

zákon je ve svém celku s ústavou v souladu. Zajímavé je tvrzení ministerstva zdra-

votnictví, ve kterém se dovolává víry. Stojí za to ocitovat ho celé, tak jak je uvedeno 

v odůvodnění ústavního soudu: 

Podľa ministra zdravotníctva „tá hranica 12 týždňov nie je hranica ani administratívna 

ani magická. Filogenetický vývoj a ontogenetický vývoj, teda vývoj človeka, (...) jeho 

transformácia z nižších stupňov vývojového stupňa sa v skrátenej verzii opakuje v 
rámci vývoja každého plodu a následne človeka. To znamená, pokiaľ nie sú vytvorené 

všetky orgány, ktoré sú charakteristické a zlučiteľné so životom, srdce, pľúca, obličky, 

mozog atď. stále je len potenciál, že život môže vzniknúť 12. týždňom preukázateľne 
(...) je tento vývoj orgánov a všetkého zavŕšený. (...) Ale naozaj akokoľvek to znie 

možno nezmyselne, nemôže nikto dnes spoľahlivo prehlásiť, že keď dôjde k spojeniu 

dvoch zárodočných buniek mužskej spermie s polovičnou zostavou chromozómov a 

                                                                 
6 Argument ad populum. 
7 Pozici národní rady před rozplynutím v kontradikci (lidský plod se stane lidským později) lze 

zachránit pouze, pokud by predikát „lidský“ přináležející plodu měl jiný význam, než plyne z 
významu pojmu „lidský“, jehož obsah se aktualizuje „později“. Snad tím zástupce Národní 

rady myslí „psí plod“ nebo „plod stromu“? 
8 To je nicméně protiústavní výklad. Jestliže ministerstvo považuje nascitura za subjekt práva 
na život (a to jej považuje, neboť jeho usmrcení obhajuje aplikací 4. odstavec, který se vztahuje 

na usmrcení subjektů práva), nelze tolerovat zákon upravující umělé přerušení těhotenství. 

Neboť jestliže je nepřípustné, aby stát stanovil zákonnou proceduru, která by upravovala 
usmrcování zločinců a fortiori je nepřípustné, aby stát stanovil zákonnou proceduru, která bude 

upravovat usmrcování lidí nevinných. 
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ženského vajíčka s polovičnou zostavou chromozómov, keď dôjde ku kombinácii, ni-

kto so stopercentnou istotou nemôže prehlásiť, iba ak prehlási z titulu svojej viery, ale 

nie racionálneho poznania vývoja, že z tohto určite vznikne človek. Môžem len pre-
hlásiť s vysokou pravdepodobnosťou, bude človek. Lebo inak by som musel poprieť 

Darwina, lebo keby to bola pravda, človek je nemenný.“9 (s. 17) 

3.4 Stanovisko Nejvyššího soudu SR 

Nejvyšší soud navrhuje (s. 13), aby bylo návrhu poslanců vyhověno a zákon s jeho 

vyhláškou ústavní soud zrušil pro nesoulad s ústavou. 

3.5 Stanovisko Generálního prokurátora SR 

Generální prokurátor zastává názor (s. 13), že lidský život se stane lidským životem 

až po vytvoření základního atributu lidského života odlišující lidský život od ja-

kýchkoliv jiných forem života. Zastává názor, že tímto atributem je lidské vědomí.10 

4 PRÁVO NA ŽIVOT PODLE ÚSTAVY SLOVENSKÉ REPUBLIKY 

4.1 Předmětný článek ústavy 

Článek, který se v Ústavě Slovenské republiky primárně vztahuje k právu na život, 

je článek 15. Článek tvoří 4 číslované odstavce. První odstavec je tvořen dvěmi 

větami. První věta odst. 1 čl. 15 (dále „první věta“) zní „Každý má právo na život.“, 

druhá věta odst. 1 čl. 15 (dále „druhá věta“)  „Ľudský život je hodný ochrany už 

pred narodením.“. Druhý odstavec zní „Nikto nesmie byť pozbavený života.“, třetí 

odstavec „Trest smrti sa nepripúšťa.“, poslední odstavec, odst. 4  „Podľa tohto 

článku nie je porušením práv, ak bol niekto pozbavený života v súvislosti s konaním, 

ktoré podľa zákona nie je trestné.“. 

4.2 Východiska ústavního soudu 

Ústavní soud zdůrazňuje (s. 21), že jeho úlohou je pouze odpovědět na otázku, jaké 

jsou ústavní mantinely, které ústava ve vztahu k právní úpravě umělého přerušení 

těhotenství klade zákonodárci. Jinak řečeno, zda ústava znemožňuje zákonodárci 

právní úpravu umělého přerušení těhotenství způsobem, jaký vyplývá z napadnutých 

ustanovení zákona o umělém přerušení těhotenství. 

Správně ústavní soud chápe, že odpověď na danou otázku vyžaduje odpověď na 

jinou otázku, a to, zda nositelem (subjektem) práva na život je nasciturus (plod) 

anebo až narozený člověk (s. 22). 

                                                                 
9 Nehledě k tomu, že není zřejmé, jak skutečnost, že lidský zárodek je aktuálním člověkem, 
vede k tomu, že člověk je neměnný, což údajně popírá Darwina, samotné dovolávání se 

Darwina, vědce, který neměl například ponětí o genetice, tu má pro svoji dogmatičnost stejnou 

argumentační hodnotu jako dovolávání se Bible, ba co víc – jde o argument ad verecundiam. 
10 Generální prokurátor stejně jako ministerstvo zdravotnictví zastává kontradiktorní, tedy 

nesmyslnou, pozici. 
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Ústavní soud hledá odpověď na tuto otázku tak, že se ptá po interpretaci druhé 

věty článku 15 odst. 1. Konstatuje, že lze tuto větu interpretovat jednak dvěma 

krajními způsoby, jednak způsobem, který stojí mezi těmito krajními interpretacemi.  

4.3 Možné interpretace druhé věty odst. 1 čl. 15 slovenské ústavy 

Prvním krajním vysvětlením je podle ústavního soudu názor (s. 22, 23), že druhá 

věta je právně irelevantní, že se nejedná o právní normu, ale maximálně o etickou 

normu, z které nelze vyvozovat příkaz, zákaz či dovolení. Druhou možností je podle 

ústavního soudu přiznat nasciturovi („nenarozenému lidskému životu“, jak říká 

ústavní soud) právo na život, tj. kvalitu základního práva. Druhá věta by tak byla 

chápána jako specifikace první věty, odstraňovala by tedy jakékoliv pochybnosti o 

tom, že pod pojmem „každý“ ve smyslu čl. 15 odst. 1 první věty ústavy je nutné 

rozumět též nascitura (s. 23). 

Obě krajní interpretace ústavní soud odmítá, druhou možnost odmítá bez přímé 

argumentace, která by takovou interpretaci mohla zpochybnit, a místo toho ukazuje 

způsob, jakým se dobral ke svému stanovisku.  

Zastavme se podrobněji u možných interpretací druhé věty. Vyčerpal ústavní soud 

všechny možnosti interpretace druhé věty? A je vůbec interpretace druhé věty tak 

klíčová k zodpovězení otázky, zda je nenarozený člověk subjektem práva? Jsme 

přesvědčeni, že ústavní soud opomněl při výčtu interpretací na minimálně další 

jednu interpretaci, jejíž pouhé vzetí do úvahy by mohlo ústavnímu soudu vyjevit 

některé nedostatky v jeho argumentaci. Rovněž při pečlivém výčtu těchto možností 

se ukáže, v jakém že smyslu je tato interpretace klíčová. V tabulce Tab. 2 uvádíme 

přehled všech možných interpretací druhé věty ve vztahu k první větě. 

Z možností uvedených v tabulce je patrné, že klíčovost druhé věty spočívá v tom, 

že může (ale nutně nemusí) poradit, napovědět, jak rozumět první větě. Totiž zda 

„každý člověk“ znamená pouze člověk, který se narodil, nebo zda „každý člověk“ 

znamená každý člověk, tedy narozený i nenarozený člověk. 

Vraťme se k samotné argumentaci ústavního soudu. Ústavní soud se táže: plyne z 

formulace druhé věty článku 15 odst. 1 rozdíl mezi právním statusem nascitura od 

právního statusu narozeného člověka? Ústavní soud tam rozdíl spatřuje a z toho 

vyvozuje, že nasciturus subjektem práva na život není. 

 
Každý má 

právo na 

život. 

Lidský život je 

hoden ochrany již 

před narozením. 

Argumenty „pro“ a „proti“ předložené ústav-

ním soudem  

1a) Nasciturus 
má právo na 

život 

Druhá věta je 
právně irelevantní. 

Pro můžeme navrhnout takovýto argument: pro 
hovoří historie vzniku ústavy, kdy druhá věta 

byla do ústavy včleněna, aby se umlčeli ti čle-

nové ústavodárného shromáždění, kteří požado-
vali ústavou garantovaná práva i pro nenarozené 

lidi, ostatní členové na tuto formulaci přistoupili, 

protože věděli, že nemá žádnou právní sílu. 
Proti hovoří, a to již hovoří ústavní soud, do-

slovný výklad, který jednoduše má známky 

1b) Nasciturus 
nemá právo na 

život 

Druhá věta je 
právně irelevantní. 

1c) Nasciturus 

má právo na 
život 

Druhá věta je pouze 

etickou normou. 
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1d) Nasciturus 
nemá právo na 

život 

Druhá věta je pouze 
etickou normou. 

minimálně etické normy. Bylo by absurdní se 
domnívat, že ústavodárce vkládá do ústavy 

právně irelevantní formulace. 

2) Nasciturus 
má právo na 

život 

Druhá věta je 
specifikací první 

věty, odstraňuje 

jakoukoliv pochyb-
nost, že pod po-

jmem „každý“ se 

myslí i nenarozený 
člověk. 

Ústavní soud neuvádí žádný argument, který by 
tuto tezi podpořil.  

Proti uvádí tvrzení, že pokud by nasciturus měl 

právo na život, nebyla by interrupce možná ani 
při ohrožení života ženy. V tom má ústavní soud 

pravdu, v žádném případě to ale není argument 

proti. Jde o logický kruh korumpující důkaz: 
ústavní soud dokazuje to, co předpokládá. Před-

pokládá, že interrupce ze zdravotních důvodů 

jsou přípustné a z toho dovozuje, že nenarozený 
člověk nemá právo na život. Že jsou ale in-

terrupce v některých případech přípustné předpo-

kládá, že nenarozený člověk právo na život nemá. 

3) Nascituru 
má právo na 

život 

Druhá věta navíc 
požaduje speciální 

ochranu pro nena-

rozené lidi, 
z důvodu jejich 

specificky zranitel-

ného postavení. 

Nad touto možnou interpretací se ústavní soud 
vůbec nepozastavil, neví o ní. 

4) Nasciturus 

nemá právo na 

život 

Druhá věta nicméně 

poskytuje určitou 

úroveň ochrany 
nenarozeným lidem, 

především pokud si 

to jejich matka 

přeje. 

Proti tomuto tvrzení ústavní soud neuvádí žádný 

argument. Pro uvádí dva argumenty. Jednak 

ústavní soud na základě toho, že ústava obsahuje 
v první větě „právo na život“ a v druhé větě se 

vyskytuje „je hoden ochrany“ dovozuje, že 

ústavodárce rozlišuje mezi právním statusem 

nenarozeného člověka s právním statusem naro-

zeného člověka. Pokud by byl ústavní soud 

pečlivý při výčtu možných interpretací druhé 
věty, možná by jej napadlo, že se dá druhá věta 

interpretovat tak, jak jsme uvedli pod bodem 3). 

Druhým argumentem je argument vycházející ze 
systematického výkladu normy. Protože celý 

článek ústavy je v oddílu, který začíná článkem 

„Každý je způsobilý mít práva.“ a je „bez jaké-
koliv pochybnosti“ že slovem každý se musí 

rozumět každý, kdo se narodil. Tak i „každým“ 

v čl. 15 se musí rozumět každý, kdo se narodil. 

Tab. 2: Možné interpretace druhé věty odst. 1 čl. 15 slovenské ústavy 

Kde se ústavní soud ve své argumentaci mohl dopustit chyb? Které jeho úvahy 

musíme prověřit, aby bylo možné zhodnotit, zda se ústavní soud neunáhlil? Předně 

prozkoumáme důvody, které ústavní soud uvádí pro svůj závěr, že článek tak, jak je 

formulovaný, vyjadřuje zjevný ústavodárcův záměr rozlišit mezi právním statusem 

nenarozeného člověka od právního statusu narozeného člověka.  Dále se zamyslíme 

nad tím, zda prosté konstatování rozdílného právního statusu nenarozeného člověka 

od právního statusu narozeného člověka nás opravňuje k závěru, že nasciturus (ne-

narozený člověk) není subjektem práva na život. 
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4.4 Právní status nenarozeného člověka 

Podle ústavního soudu z ústavy „zřetelně vyplývá“ (s. 22), že ústavodárce rozlišuje 

mezi  

právom každého na život (prvá veta) a ochranou nenarodeného ľudského života 

(druhá veta). Toto rozlíšenie naznačuje rozdiel medzi právom na život ako osobným, 

subjektívnym nárokom a ochranou nenarodeného ľudského života ako objektívnou 
hodnotou [...]. (s. 22)   

Čím ústavní soud podkládá své tvrzení, že z ústavy zřetelně vyplývá ústavodárcovo 

rozlišení mezi právem každého na život (první věta) a ochranou nenarozeného lid-

ského života (druhá věta)? 

Podstata celého rozhodnutí je obsažena v tomto jednom odstavci (s. 23): 

Z porovnania doslovného výkladu prvej a druhej vety čl. 15 ods. 1 ústavy, najmä 
spojenia „má právo na život“ v. „hodný ochrany“ vyplýva, že ústavodarca v čl. 15 

ústavy celkom zjavne rozlišuje medzi právnym statusom nascitura a právnym statu-

som narodenej osoby. Tento jazykový výklad je podporovaný tiež systematickým vý-
kladom. Katalóg základných ľudských práv a slobôd v druhom oddiele druhej hlavy 

ústavy je uvedený ustanovením čl. 14, podľa ktorého každý má spôsobilosť na práva. 

Je pritom bez akýchkoľvek pochybností, že pod pojmom každý, použitom v tomto 
(ale i v ďalších) ustanovení ústavy, treba rozumieť každého, kto sa narodí (pozri napr. 

Čič, M. a kol. Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Martin: Matica Slovenská, 

197711. 82 s., alebo Prusák, J. Teória práva. Bratislava: UK, 1995. 279 s.), t. j. 
spôsobilosť na práva vzniká narodením a končí smrťou, prípadne vyhlásením za mŕt-

veho. Ústava teda zásadne spája vznik subjektívnych práv až s okamihom narodenia 

človeka, nie už s jeho počatím. V kontexte s problematikou, ktorá je predmetom tohto 

konania, sa javí vhodné podporne poukázať napr. na čl. 41 ods. 3 ústavy, podľa kto-

rého deti narodené v manželstve i mimo neho majú rovnaké práva. 

Ústavní soud k podpoře svého tvrzení užil jazykový a systematický výklad. 

4.4.1 K jazykovému výkladu 

Předně musíme říci, že ústavodárce ve zmíněném článku hovoří jednak o „každém“ 

a dále o „životu“, tedy nehovoří o nenarozeném člověku, ale mluví o ochraně jeho 

života. Což však neznamená, jak ukážeme v zápětí, že by tato ochrana, byť je 

„pouze“ „hodna“, implikovala rozdílný status nenarozeného a narozeného člověka 

(tedy v tom smyslu, že protože je hoden ochrany, není subjektem práva). Neboť z 

formulace druhé věty plyne (z jazykového výkladu), že stejné ochrany je hoden 

život i po narození. Ústavodárce nehovoří, že „lidský život před narozením je hoden 

ochrany“, nýbrž že „lidský život je hoden ochrany již před narozením“. Predikát 

„hoden ochrany“ se vztahuje k celému lidskému životu, nikoliv jen k lidskému 

životu před narozením.  

                                                                 
11 Správný rok vydání je rok 1997, nikoliv 1977. 
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Jsou v zásadě myslitelné dvě pozice, které by mohla druhá věta článku vyjadřovat: 

a) Lidský život je hoden ochrany po narození i před narozením; b) Lidský život po 

narození se musí chránit, lidský život před narozením je pouze hoden ochrany. 

Věta „Lidský život je hoden ochrany již před narozením“ jednoznačně korespon-

duje s první pozicí. Můžeme tedy na základě gramatického, stylistického a logického 

výkladu konstatovat, že druhá věta je buď specifikací věty první a věta druhá tedy 

musí být vykládána ve smyslu „Lidský život je hoden ochrany také před narozením 

(tak, jako po narození)”, přičemž výraz „je hoden“ má stejný právní význam jako 

výraz „musí být“, rozdíl je pouze stylistický, nebo druhá věta rozšiřuje ochranu 

lidského života před narozením tím, že žádá kromě toho, že nesmí být lidé usmrco-

váni např. na základě zákona o umělém přerušení těhotenství, o specifické zacházení 

s nenarozenými lidmi pro jejich zranitelné postavení, žádá zvláštní péči. Článek 41 

odst. 212 poskytující ochranu těhotným by pak byl lex specialis druhé věty vůči 

nenarozeným, stejně jako článek 3913 ústavy by byl lex specialis druhé věty vůči 

narozeným, podobně odst. 1 čl. 4414 můžeme pak chápat, jako lex specialis druhé 

věty vůči nenarozeným i narozeným. 

V žádném případě nelze z porovnání první a druhé věty článku dovodit, že ústa-

vodárce vyjímá nenarozeného člověka z ochrany jeho práva na život. Pokud měl 

zájem ústavodárce nenarozenému člověku upřít právo na život, mohl a měl to v 

ústavě vyjádřit lépe.  

Contra eum, qui legem dimere potuit apertius, est interpretatio facienda.15 (De reguli 

iuris, Reg. LVII.)16 

4.4.2 K systematickému výkladu 

Ústavní soud uvádí, že „Je pritom bez akýchkoľvek pochybností, že pod pojmom 

každý, použitom v tomto (ale i v ďalších) ustanovení ústavy, treba rozumieť každého, 

kto sa narodí“ (s. 23). Ano, pod pojmem každý je nutno rozumět každého, kdo se 

narodí. To však nevylučuje, aby byl pod pojem zahrnut i každý nenarozený člověk. 

Ústavní soud se dopustil logické chyby.  Z faktu A patří do B, neplyne, že C do B 

nepatří. Navíc jde bez dalšího o logický kruh. Tvrzení, že „termín ‚každý‘ označuje 

(pouze) toho, kdo se narodí“ je ekvivalentní s tvrzením „nasciturus není subjektem 

práva na život“. Ústavní soud tedy říká: nasciturus není subjektem práva na život, 

protože je bez jakýchkoliv pochybností, že nasciturus není subjektem práva. 

                                                                 
12 Odstavec 2 článku 41 slovenské ústavy zní: Žene v tehotenstve sa zaručuje osobitná 

starostlivosť, ochrana v pracovných vzťahoch a zodpovedajúce pracovné podmienky. 
13 Článek 39 slovenské ústavy zní: (1) Občania majú právo na primerané hmotné zabezpečenie 
v starobe a pri nespôsobilosti na prácu, ako aj pri strate živiteľa. (2) Každý, kto je v hmotnej 

núdzi, má právo na takú pomoc, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie základných životných 

podmienok. (3) Podrobnosti o právach podľa odsekov 1 a 2 ustanoví zákon. 
14 Odstavec 1 článku 44 slovenské ústavy zní: Každý má právo na priaznivé životné prostredie. 
15 Zákon je třeba vykládat v neprospěch toho, kdo jej mohl formulovat jasněji. 
16 De reguli iuris je 88 právních pravidel převážně římskoprávního původu, sepsaných 
boloňským profesorem římského práva Dinem Mugellanem, jenž byly připojeny na závěr 

sbírky Liber sextus zpracované roku 1298 z podnětu papeže Bonifáce VIII. Citováno z [2]. 
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Pod pojmem „každý“ musíme rozumět i nenarozené lidi. Ústavodárce pojmem 

„každý“ jasně vyjadřuje jeho vůli zamezit tomu, aby bylo někomu upíráno základní 

lidské právo, proto záměrně volí pojem nejobecnější, jehož jakékoli upřesňování (v 

tom smyslu, že „každý“ znamená „tito lidé, ale ne už tito“) je nepřípustné. Lidská 

práva mají povahu práv přirozených a absolutních. Co to znamená? Znamená to, že 

lidská práva náleží každému člověku jakožto člověku.  

Pokud byla vůle ústavodárce některým skupinám lidí odejmout právní subjektivitu 

na lidská práva, mohl a měl to vyjádřit explicitně (podobně jako odnímá občanská 

práva lidem, kteří nejsou občany státu). To ale zřejmě nechtěl.17 

Že naopak chtěl, aby lidská práva nebyla žádnému člověku upírána, vyjádřil mimo 

to, že použil obecný, všeobsáhlý pojem „každý“, i explicitně v článku 12, odst. 1 a 2 

ústavy: 

Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú ne-

odňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné. 

Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez 
ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné 

zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej 

skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. [...] 

Odkaz ústavního soudu na učebnici teorie práva, z kterého má plynout právní ne-

subjektivita nenarozených lidí, je nedostačující, neboť analýza příslušného textu 

spíše potvrzuje právní subjektivitu nenarozeného člověka. Prusák píše [3, s. 279]: 

Subjektmi práva sú fyzické osoby a právnické osoby, ktoré právo uznáva za osoby v 

právnom zmysle. Osobu v právnom zmysle nie je možné stotožňovať s chápaním člo-
veka v biológii, sociológii či psychológii. Latinským ekvivalentom osoby je výraz 

persona, ktoré povodne znamenala masku, vytvorenú z oprávnení a právnych povin-

ností subjektu. Právo sa nezaoberá fyzickou osobou ale právnickou osobou v ich úpl-
nosti, ale len z hľadiska ich reflexie v práve, z hľadiska súhrnu oprávnení a právnych 

povinností, ktoré im priznáva. 

Zaprvé, prezentované vysvětlení termínu persona nevytváří žádný rozdíl mezi nena-

rozeným dítětem a narozeným dítětem. Novorozenec nemá o nic více právních 

povinností ani oprávnění (způsobilosti k právním úkonům) než nasciturus. Není 

tedy žádný důvod, proč by neměl mít nenarozený člověk právní subjektivitu, jestliže 

ji má i novorozenec.  

Zadruhé, osobu opravdu nekonstituují sociologické či psychologické aspekty či 

schopnosti člověka. Byla by to nepřípustná diskriminace odporující ústavě. Vyja-

dřuje-li to Prusák slovy „nie je možné stotožňovať s chápaním človeka v“, nevzná-

šíme námitku. Méně jasné je to ale s vyjádřením odkazujícím na osobu jakožto 

člověka v biologii. Souhlasíme s tím, že osobu nekonstituují orgány, končetiny 

                                                                 
17 Pokud by to tedy explicitně vyjádřil, byl by to nejspíše světový unikát. Totalitní systémy v 
zásadě verbálně základní práva garantovaly, teď by to bylo poprvé, co by národ formálně se 

hlásící k humanistickým ideálům jedné skupině lidí otevřeně základní práva upíral. 
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apod. Tedy, že není pravda, že by osobou byl jen člověk, který má všechny 

končetiny, orgány apod. Byla by to na základě ústavy rovněž nepřípustná 

diskriminace. Osobu konstituuje člověk jakožto člověk – lidská bytost, jedinec 

druhu homo sapiens, která však je jednoznačně identifikovatelná biologií.  

Jistě lze v civilistickém pojetí definovat osobu jako toho, kdo se narodí, pokud se 

tím ale zároveň neupírá obecná způsobilost k právům těm, kdo se ještě nenarodili a 

komukoli dalšímu. S pojmem „právní způsobilost“, „způsobilost k právům“ je nutné 

ve smyslu ústavy zacházet opatrně a nepropadat civilistickému chápání této způso-

bilosti [1, s. 65]. Každý člověk je z hlediska práva „osobou“, má právní subjektivitu 

a tohoto svého charakteru nemůže být zbaven.  

Zákonům nutno rozumět podle vlastního významu slov v textu a kontextu. Není 

žádná důvodná pochybnost, že slovem „každý“ se v ústavě rozumí každý člověk, 

tedy i nenarozený. 

Odia restringi, et favores convenit ampliari.18 (De reguli iuris, Reg. XV.) 

Vidíme tedy, že i systematický výklad ústavního soudu je chybný. Přestože na jiném 

místě nálezu (s. 27, 37) ústavní soud upozorňuje, že druhou větu je třeba chápat 

v kontextu celého právního pořádku, opomenul, že druhou větu nemožno interpreto-

vat izolovaně především od zbylých vět příslušného článku. Podíváme-li se na člá-

nek tímto pohledem, pak vidíme, že to, že nasciturus má právo na život, lze odvodit 

za pomoci systematického výkladu takto: struktura článku 15 ústavy, podobně jako 

některých dalších článků, je tvořena úvodním obecným, deklaratorním, abstraktním 

odstavcem základního práva, dalšími specifikujícími, konkrétními, aplikačními 

odstavci a nakonec odstavci či odstavcem stanovujícími výjimky či omezení základ-

ního práva [1, s. 67]. Vedle článku 15 se tedy jedná např. o čl. 17 ((1) Osobná slo-

boda sa zaručuje.), čl. 23 ((1) Sloboda pohybu a pobytu sa zaručuje.), čl. 26 ((1) 

Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.). Jak se tato práva na svobodu 

zaručují, je specifikováno v dalších odstavcích. Viz Tab. 3. 

První i druhá věta článku 15 odst. 1 tvoří jeden celek vyjadřující obecnou dekla-

raci základního práva, jehož vysvětlení je obsaženo v druhém a třetím odstavci: 

nikdo nesmí být zbaven života a trest smrti se nepřipouští.   

Pokud se na článek 15 Ústavy díváme komplexně, můžeme konstatovat, že druhá 

věta prvního odstavce vyjadřuje etickou normu, vyjadřující přesvědčení, že indivi-

duální lidský život je dobrý v celém svém rozsahu. Rozdíl od první věty prvního 

odstavce je ten, že zatímco první věta vyjadřuje stejnou etickou normu o hodnotě 

individuálního života před i po narození implicitně, druhá věta to vyjadřuje expli-

citně (zdůrazňuje to s ohledem na časté nedorozumění). Jak se má tato etická norma 

promítat v právní normu specifikuje druhý a třetí odstavec: nikdo (žádný člověk) pro 

svou hodnotu člověka nesmí být zbaven života. Trest smrti se nepřipouští, a fortiori 

je nepřípustné mít legální proceduru k usmrcování lidí nevinných. 

 

 

                                                                 
18 Práva je třeba poskytovat štědře, omezovat v co nejmenší míře. Omezující normy se mají 

vykládat restriktivně, opravňující normy extenzivně. 
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Čl. 15 Čl. 26 

(1) Každý má právo na život. Ľudský 

život je hodný ochrany už pred naro-

dením. 

(1) Sloboda prejavu a právo na infor-

mácie sú zaručené. 

(2) Nikto nesmie byť pozbavený ži-

vota. 

(2) Každý má právo vyjadrovať svoje 

názory slovom, písmom, tlačou, obra-

zom alebo iným spôsobom, ako aj 

slobodne vyhľadávať, prijímať a rozši-

rovať idey a informácie bez ohľadu na 

hranice štátu. Vydávanie tlače nepod-

lieha povoľovaciemu konaniu. Podni-

kanie v odbore rozhlasu a televízie sa 

môže viazať na povolenie štátu. Pod-

mienky ustanoví zákon. 

(3) Trest smrti sa nepripúšťa. (3) Cenzúra sa zakazuje. 

(4) Podľa tohto článku nie je poruše-

ním práv, ak bol niekto pozbavený 

života v súvislosti s konaním, ktoré 

podľa zákona nie je trestné. 

(4) Slobodu prejavu a právo vyhľadá-

vať a šíriť informácie možno obmedziť 

zákonom, ak ide o opatrenia v demo-

kratickej spoločnosti nevyhnutné na 

ochranu práv a slobôd iných, bezpeč-

nosť štátu, verejného poriadku, 

ochranu verejného zdravia a mrav-

nosti. 

 (5) Orgány verejnej moci majú povin-

nosť primeraným spôsobom poskyto-

vať informácie o svojej činnosti v 

štátnom jazyku. Podmienky a spôsob 

vykonania ustanoví zákon. 

Tab. 3: Struktura některých článků ústavy 

4.5 Dodatky 

Poté, co ústavní soud odmítl právní subjektivitu nascitura, a jak jsme viděli neodů-

vodněně, se snaží poukázat na údajné rozpory v návrhu navrhovatelů.  

Ústavní soud vysvětluje (s. 24), že pokud by bylo nenarozenému dítěti přiznáno 

právo na život, vyloučilo by to provádění interrupcí i v případě ochrany zdraví 

těhotné ženy, z genetických důvodů anebo z důvodu těhotenství vzniklého v dů-

sledku trestné činnosti (znásilnění, incestu), což by bylo, podle mínění ústavního 

soudu, v rozporu s požadavky navrhovatelů. 

Navrhovatelé však nepožadují, aby byly interrupce zachovány i v případech výše 

zmíněných výjimečných situacích. Navrhovatelé požadují zrušit určitá ustanovení 

U1, U2, mezi kterými se opravdu nevyskytuje ustanovení U3 povolující provedení 

interrupcí v těchto případech, z toho ale nijak neplyne, že by bezpodmínečně poža-

dovali zachování těchto ustanovení U3. Dále podle ústavního soudu, pokud by byl 

přiznán druhé větě odst. 1 čl. 15 ústavní statut zvláštního základního práva sui gene-

sis, což prý požaduje navrhovatel, bylo by to  
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v rozpore s ústavným postulátom rovnosti ľudí v právach. Súčasne by také dotváranie 

ústavy malo potencionálne nevypočítateľné následky vytvárania rozličných kategórií 

základných práv, obsah ktorých by bol určovaný v závislosti na nositeľoch týchto 
práv. (s. 25) 

Opět je nutné zdůraznit, že pokud by i implicitně něco takového plynulo z vyjádření 

navrhovatele (totiž aby bylo nasciturovi přiděleno zvláštní právo sui generis a niko-

liv typické základní právo), není nic jednoduššího, než aby ústavní soud deklaroval, 

že druhou větu je nutné vykládat jako typické základní právo.  

Dále ústavní soud konstatuje (s. 26), že nasciturus není subjektem práva, ale může 

se stát subjektem práva ex tunc i nositelem základních práv, avšak pod podmínkou, 

že se narodí živý. 

Takové uvažování je z několika důvodů chybné. Jednak podmiňuje přiznání zá-

kladních práv, ale to ústava nepřipouští – základní práva a svobody se zaručují všem 

lidem bez rozdílu, lidé jsou si rovní v právech bezpodmínečně. Základní lidská 

práva se nepřidělují, ta lze pouze uznat a chránit. Jednak takováto konstrukce není 

nic jiného než právní fikce, ale ústavodárce jistě neměl svými požadavky včleně-

nými v ústavě zájem pouze o verbální ochranu práv, nýbrž faktickou, což právní 

fikce nezajišťují.  

Pro svůj závěr ústavní soud rovněž uvádí následující: 

Ústavný súd zastáva názor, že nenarodený ľudský život má charakter objektívnej hod-
noty, a zároveň zdôrazňuje, že popri objektívnej hodnote nascitura sú v ústave vyjad-

rené, a teda aj ústavou chránené, mnohé iné objektívne hodnoty […] 

Z dikcie čl. 15 ods. 1 druhej vety ústavy („Ľudský život je hodný ochrany aj pred na-

rodením“) možno nesporne vyvodiť aj záväzok štátu chrániť hodnotu nenarodeného 

ľudského života (nascitura), ale z textu zjavne vyplýva, v porovnaní s ostatnými spo-

menutými objektívnymi hodnotami, jednak nižšia miera konkrétnosti tohto záväzku („ 
je hodný ochrany“), ako aj iná miera intenzity jej ústavnej ochrany. 

Jak už jsme uvedli v části 4.4.1, Ústava nikde nehovoří o „nenarozeném lidském 

životě“, nýbrž mluví o lidském životě. Dodává, že lidský život je hoden ochrany i 

před narozením přinejmenším stejně jako život po narození. Pokud se tedy zdá, že 

míra intenzity ústavní ochrany lidského života je nižší než míra ochrany jiných 

objektivních ústavních hodnot, nijak z toho neplyne, že by nasciturus neměl být 

subjektem práva na život. V opačném případě bychom tvrdili, že ani narozený člo-

věk není subjektem práva na život. 

Když tedy ústavní soud odmítl interpretovat druhou větu jako právně irelevantní i 

jako větu poskytující nasciturovi právo na život, klade si další klíčovou otázku (s. 

26), jaký normativní význam toto ustanovení má. Podle jeho názoru vyjadřuje druhá 

věta povinnost chránit „nenarozený lidský život“ např. prostřednictvím práva těhot-

ných na osobní péči, ochranu v pracovních vztazích a práva na odpovídající pra-

covní podmínky. A dodává:  

Táto povinnosť nie je závislá na tom, či nasciturus má alebo nemá postavenie subjektu 

práva; v podstate jeho predpokladom je práve to, že nasciturus samostatným subjek-
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tom práva bez ďalšieho nie je (inak by samozrejme disponoval základným právom na 

život). (s. 27) 

Vidíme, že ústavní soud v první části věty tvrdí, že A nezávisí na B (zde povinnost 

nezávisí na tom, že nemá nasiciturus postavení subjektu práva) a v druhé části věty 

tvrdí, že v podstatě A závisí na B. Ergo. 

4.6 Terminologické a jazykové poznámky 

Ústavní soud v nálezu užívá termín „nenarozený lidský život“, který se sice objevuje 

v komentářích ústavy, nemá ale oporu v ústavě ani v jiném právním předpisu. Ústa-

vodárce v ústavě hovoří o lidském životu a o jeho ochraně, nikoliv o ochraně „nena-

rozeného lidského života“. 

Otázka tedy je, co přesně tímto termínem ústavní soud myslí. Myslí se tím nena-

rozené dítě nebo samotný život nenarozeného dítěte? Analogicky lze pak komple-

mentární termín „narozený lidský život“ chápat buď jako narozené dítě, nebo sa-

motný život narozeného dítěte.  

Ústavní soud hovoří o ústavní ochraně nenarozeného lidského života (s. 22), za-

tímco ústava mluví o ochraně lidského života. Mluví-li se tedy o ústavní ochraně, 

mohla by vzniknout tendence myslet život. Ústavní soud hovoří (s. 23, 26) o nena-

rozeném lidském životu explicitně jako o nasciturovi, tedy hovoří o dítěti. Nenaro-

zený lidský život má podle ústavního soudu (s. 25) charakter objektivní hodnoty a 

staví ho vedle jiných objektivních hodnot, jako jsou svoboda, rovnost, lidská důstoj-

nost, manželství, rodičovství, rodina, zdraví, příroda, životní prostředí, mravnost. 

Podle charakteru ústavním soudem vyjmenovaných objektivních hodnot se lze klonit 

k tomu, že se mluví o životě, který má rovněž nemateriální charakter, jako všechny z 

vyjmenovaných hodnot (kromě přírody). Ústavní soud dokonce hovoří o „transfor-

maci nenarozeného (a tedy zatím jen potencionálního) lidského života na narozený 

lidský život“: 

Je to preto predovšetkým zákonodarca, ktorý má rozhodnúť ako najlepšie dosiahnuť 
ústavný imperatív a prijať opatrenia zabraňujúce konaniu, ktoré je spôsobilé znemož-

niť transformáciu nenarodeného (a teda zatiaľ len potencionálneho) ľudského života 

na narodený ľudský život s výnimkou konania, záujem na ktorom presahuje spoločen-
ský záujem na ochrane nenarodeného ľudského života. (s. 28) 

Mimo to, že věta od slov „s výnimkou konania“ je nesmyslná, je zajímavá i z jiného 

pohledu. Vztahuje se predikát „zatím potenciální“ k životu, nebo se vztahuje k 

„nenarozenému lidskému životu“? Podle syntaxe vyjádření se vztahuje k životu, což 

ale vede ke kontradikci. Život, který je potencionální život, není život. Život je a 

zároveň není. Na druhou stranu, vztahuje-li se predikát „zatím potencionální“ k 

„nenarozenému lidskému životu“ a smyslem vyjádření má být tvrzení „nenarozený 

člověk je potencionálně narozený člověk“, pak nám ústavní soud sděluje banality, 

z nichž nijak neplyne, že by snad zákonodárce mohl povolovat interrupce. 

Ústavodárce v ústavě hovoří o lidském životu a o jeho ochraně, nikoliv o ochraně 

nascitura (plodu). Pokud bychom chtěli přeneseně uvažovat o ochraně lidského 

života před narozením jako o ochraně nenarozeného člověka, musíme mít na paměti, 



NEJMENŠÍ Z NÁS • 2013 

17. ŘÍJNA 2013, BRNO 

53 

že je to naše metafora, nikoliv slova ústavodárce. Ústava hovoří o ochraně lidského 

života.  

Lze se domnívat, že komentátoři ústavy, kteří tento pojem zavedli, ho zavedli (byť 

ne třeba vědomě), aby lépe zamaskovali svou argumentační slabost při obhajobě 

ústavnosti právní úpravy interrupcí.19 

Na jiném místě (str. 23) zase hovoří o tom, že se člověku přiznává kvalita základ-

ního práva. Člověku můžeme přiznat právo, které má kvalitu základního práva, 

nikoliv samotnou kvalitu.  

Ukázali jsme, v čem spočívá nedostatečnost argumentace ústavního soudu a že 

vývody ústavního soudu o právní (ne)subjektivitě nenarozených lidí nejsou pravdi-

vými. Tím se další argumentace ústavního soudu zabývající se otázkou možného 

excesu zákonodárce při vymezení ochrany života před narozením, stává bezpřed-

mětnou. Nicméně posoudíme některá další jeho tvrzení, kterými podpírá své závěry.  

5 MEZINÁRODNÍ ZÁVAZKY SOUVISÍCÍ S PRÁVEM NA ŽIVOT A OCHRANOU 

NENAROZENÉHO ČLOVĚKA 

Ústavní soud dále analyzoval napadnutá ustanovení zákona o umělém přerušení 

těhotenství s dotčenými ustanoveními Úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod, Mezinárodním paktem o občanských a politických právech, Úmluvou o 

právech dítěte a Úmluvou o odstranění všech forem diskriminace žen. Podívejme se 

na některé z nich. 

5.1 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 

K Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod ústavní soud uvádí (s. 31, 

32) tato slova: 

Z hľadiska posudzovania ústavnosti napadnutých ustanovení zákona o umelom preru-

šení tehotenstva je kľúčová odpoveď na otázku, či dikcia „právo každého na život“ 
obsiahnutá v čl. 2 ods. 1 dohovoru zahŕňa tiež nascitura.  

Komisia sa k tejto otázke vyjadrila napr. vo veci Paton v. Spojené kráľovstvo (roz-

hodnutie z roku 1980), keď okrem iného uviedla, že «Život plodu je úzko prepojený 
so životom tehotnej ženy a nemôže byť posudzovaný v izolácii od neho. Ak by článok 

2 mal zahŕňať plod a jeho ochrana podľa tohto článku by bola, bez žiadneho výslov-

ného obmedzenia, chápaná ako absolútna, interrupcia by musela byť považovaná za 
zakázanú dokonca vtedy, ak by pokračovanie tehotenstva predstavovalo vážne riziko 

pre život ženy. To by znamenalo, že „nenarodený život“ plodu by bol považovaný za 

majúci vyššiu hodnotu než život tehotnej ženy.» Obdobne Komisia, resp. Európsky 

súd pre ľudské práva nepriznal nasciturovi ochranu garantovanú podľa čl. 2 dohovoru 

aj vo veci X. v. Spojené kráľovstvo (rozhodnutie z roku 1980), H. v. Nórsko (rozhod-

nutie z roku 1992) a naposledy napr. Evans v. Spojené kráľovstvo (rozsudok z roku 
2006). 

                                                                 
19 K vyhýbání se označování počatého dítěte jako počatého dítěte v komentářích viz také [9, s. 

169-172] 
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K tomu ocitujeme z příspěvku Jana Bednáře předneseného na konferenci Nejmenší 

z nás 2012 pasáž, zabývající se rozsudkem Paton proti Spojenému království, roz-

sudkem, z něhož vychází ostatní uvedené rozsudky [8, s. 145]: 

Úvaha Komise je však chybná, neboť i kdyby bylo právo lidského plodu na život prá-

vem absolutním, nebylo by nadřazeno právu na život ženy, ale bylo by mu rovno. 

Nelze proto tak jednoduše dovodit, zda má byt dána přednost životu ženy nebo dítěte. 
Komise však uvedla, že za těchto okolnosti není vyzvána rozhodnout, zda se čl. 2 lid-

ského plodu vůbec nedotýká anebo zda mu zaručuje právo na život s implicitními 

omezeními. V dané věci své zkoumání omezila pouze na počáteční období těhotenství 
(10 týdnů, kdy byl potrat proveden), a to pouze ze zdravotních důvodů. Potrat Komise 

měla za souladný s první větou čl. 2 Úmluvy, neboť i za předpokladu, že by se čl. 2 v 

daném případě aplikoval, je uskutečněný potrat zahrnut v nevyjádřeném omezení 
práva na život lidského plodu z důvodu ochrany života a zdraví ženy. Tvrzené poru-

šení čl. 2, jakož i práva na respektování soukromého a rodinného života, Komise shle-
dala zjevně neopodstatněnými a stížnost jako celek nepřijatelnou ratione materiae. 

Hlubokou rozpornost celého odůvodnění lze ilustrovat na třech příkladech: 

1. Jedním z předpokladů argumentace Komise je, že čl. 2 obsahuje implicitní omezení 
práva na život, a to v neprospěch lidského plodu. Přitom je její rozhodnutí založeno 

právě na negaci implicitních omezení práva na život, pokud jde o život matky poča-

tého dítěte. Vzniklý rozpor činí odůvodnění nesmyslným. 

2. Další rozpor spočívá v tom, že rozhodnutí o určení rozsahu ochrany lidského plodu 

dle čl. 2 Komise vylučuje, avšak přesto dovozuje obsahové omezení jeho účinků vůči 

lidskému plodu. 

3. Nadto ve výjimkách z aplikovatelnosti čl. 2 období před narozením zahrnuto není. 

Jak lze tedy z toho, že Úmluva neobsahuje omezení práva na život lidských embryí a 

plodů, dospět k podpoře závěru, že nenarozeným právo na život nesvědčí? 

Ústavní soud nakonec uzavírá (s. 32): 

Ustanovenie čl. 2 ods. 2 dohovoru sa preto na plod, a teda právnu úpravu umelého 
prerušenia tehotenstva neaplikuje, pretože takýto výklad by v podstate popieral akú-

koľvek možnosť interrupcie, a to aj z dôvodov ochrany života a zdravia matky (teda z 

dôvodu, ústavnosť ktorého nespochybňujú ani navrhovatelia). 

Na tomto místě se zdá, že ústavní soud dokazuje to, co předpokládá. Ústavní soud 

předpokládá, že lze provádět interrupce z důvodu ochrany života matky, provádět je 

lze ale pouze pokud není nasciturus subjektem práva na život, což má ale ústavní 

soud teprve zkoumat. Navíc se tím ústavní soud dostává do sporu se svým vyhláše-

ním, že  

[ú]lohou ústavného súdu v tomto konaní nie je odpovedať na filozofickú, morálnu či 
etickú otázku, kedy začína ľudský život, ani na otázku správnosti či morálnosti ume-

lého prerušenia tehotenstva […]. (s. 21) 
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Zde zmíněným předpokladem bezpochyby hodnotí potraty z důvodu ohrožení života 

matky jako správné, nebo minimálně jako méně špatné. 

5.2 Úmluva o právech dítěte 

K Úmluvě o právech dítěte ústavní soud uvádí (s. 33): 

Podľa čl. 1 Dohovoru o právach dieťaťa sa za dieťa považuje každá ľudská bytosť 

mladšia ako 18 rokov, ak podľa právneho poriadku, ktorý sa vzťahuje na dieťa, nie je 

dospelosť dosiahnutá skôr.  

Podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o právach dieťaťa štáty, ktoré sú zmluvnými štátmi do-

hovoru, uznávajú, že každé dieťa má prirodzené právo na život, a podľa čl. 6 ods. 2 

dohovoru štáty, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, budú zabezpečovať v maxi-

málnej miere zachovanie života a rozvoj dieťaťa. Dohovor o právach dieťaťa teda 

ustanovuje neodňateľné právo na život a záväzok štátu zabezpečiť prežitie a rozvoj 

dieťaťa.  

V kontexte čl. 1 Dohovoru o právach dieťaťa (definícia dieťaťa) je potrebné vykladať 

čl. 6 Dohovoru o právach dieťaťa ako právo narodeného, a nie počatého dieťaťa, aj 

keď to Dohovor o právach dieťaťa explicitne nevyjadruje. Vyplýva to však z definície 
dieťaťa, podľa ktorej sa za dieťa považuje každá ľudská bytosť, t. j. fyzická osoba 

schopná samostatnej ľudskej existencie. Korešponduje to aj s čl. 7 Dohovoru o prá-

vach dieťaťa, podľa ktorého každé dieťa je ihneď po narodení zaregistrované, t. j. za 
dieťa sa považuje ľudská bytosť po narodení. 

Odkud ústavní soud čerpá definici lidské bytosti, není jasné. Taktéž není jasné, na 

základě čeho ústavní soud dovozuje, že fyzická osoba schopná samostatné lidské 

existence je pouze člověk, který se narodí. Každopádně je takové pojetí chybné. 

Současné biologické a medicínské znalosti jednoznačně svědčí o tom, že samostat-

ným lidským jedincem, samostatnou lidskou bytostí je už i lidské embryo, a to od 

počátku své existence [10].20  

Probatio vincit praesumtionem.21 

Takové pojímání dítěte, totiž dítěte jakožto lidské bytosti i před narozením, také 

koresponduje s článkem požadujícím dítě ihned po narození zaregistrovat. 

Ústavní soud pokračuje (s. 33): 

Tento záver neoslabuje/nespochybňuje ani preambula Dohovoru o právach dieťaťa, 

podľa ktorej „ako sa uvádza v deklarácii práv dieťaťa, dieťa pre svoju telesnú a du-
ševnú nezrelosť potrebuje osobitné záruky, starostlivosť a zodpovedajúcu právnu 

ochranu pred narodením a po ňom“. Skupina navrhovateľov tohto textu Dohovoru o 

právach dieťaťa podčiarkla v osobitnom vyhlásení, že pojem „ľudská bytosť“ sa vzťa-

                                                                 
20 Další informace viz např. [4], [5]. 
21 Důkaz vítězí nad domněnkou. 
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huje len na narodené osoby, čo je v súlade s dlhodobým ponímaním zakotveným vo 

Všeobecnej deklarácii ľudských práv. 

Všimněme si, v preambuli Úmluvy o právech dítěte se explicitně o dítěti hovoří jako 

o dítěti i před narozením.  Ústavní soud náhle zapomíná na zásadu, že není podstatné 

to, co jednotliví členové navrhovatelů určitým ustanovením zamýšleli, ale to, jaký 

text po probíhající diskuzi celé zákonodárné shromáždění, zde valné shromáždění 

OSN, přijalo, a odvolává se na neexistující stanovisko skupiny navrhovatelů –  

neexistující vyhlášení, neboť žádné stanovisko obsahující pasáž pojem „lidská 

bytost“ se vztahuje jen na narozené osoby neexistuje.  

Jediné stanovisko, které má ústavní soud pravděpodobně na mysli, je následující 

stanovisko, které bylo zaneseno na žádost přípravné skupiny připravující návrh 

úmluvy předsedou přípravné skupiny do travaux préparatoires [7, s. 110]: 

In adopting this preambular parafraph, the Working Group does not intend to preju-

dice the interpretation of article 1 or any other provision of the Convention by States 

Parties.22 

Je bez jakékoliv pochybnosti, že interpretační pomůcka, je-li správně užita, stěží 

může nepříznivě ovlivnit výklad. 

Jak se vykládají zákony, resp. mezinárodní smlouvy? Smlouvám nutno rozumět 

podle vlastního významu slov v textu v jejich celkové souvislosti, kterou se rozumí 

mimo jiné samotný text smlouvy včetně preambule a příloh. Pokud po tom stále není 

smysl zákona jasný, lze využít dalších interpretačních pravidel. Na to upozorňuje i 

právní poradce Úřadu právní pomoci při Spojených národech v odpovědi na otázku, 

zda může předseda pracovní skupiny, když připravuje návrh úmluvy jménem celé 

pracovní skupiny, vložit výše citované vyhlášení do travaux préparatoires. V odpo-

vědi se píše [7, s. 113]: 

The preamble to a treaty serves to set out the general considerations which motivate 
the adoption of the treaty. Therefore, it is at first sight strange that a text is sought to 

be included in the travaux préparatoires for the purpose of depreving a particular pre-

ambular paragraph of its usual purpose, i.e. to form part of the basis for the interpreta-
tion of the treaty. Also, it is not easy to assess what conclusions States may later draw, 

when interpreting the treaty, from the inclusion of such a text in the travaux 

préparatoires. Furthermore, seeking to establish the meaning of particular provision 
of a treaty, through an inclusion in the travaux préparatoires may not optimally fulfil 

the intended purpose, because, as you know, under article 32 of the Vienna 

Convention on the Law of the Treaties, travaux préparatoires constitute a 
"supplementary means of interpretation" and hence recourse to travaux préparatoires 

may only be had if the relevant treaty provision are in fact found by those interpreting 

the treaty to be unclear.23  

                                                                 
22 Tím, že pracovní skupina přijala tento paragraf preambule, nezamýšlí nepříznivě ovlivnit 

interpretaci článku 1 nebo jakéhokoli jiného ustanovení Úmluvy stranami. 
23 Preambule smlouvy slouží k nastínění obecných úvah, které motivují přijetí smlouvy. Je tudíž 

na první pohled podivné, že nějaký text má být zahrnut do travaux préparatoires za tím účelem, 
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Zůstává po jazykové a logické analýze článku 1 úmluvy v kontextu preambule 

úmluvy nějaká pozitivní pochybnost, že by neměl být za dítě považován i člověk 

před narozením? Žádná pochybnost se zde nevyskytuje.  Jedná se snad o nesmyslný 

výklad, který by měl být korigován pomocí doplňkového výkladu? Ani o nesmyslný 

výklad se nejedná. Vidíme tedy, že i podle Úmluvy o právech dítěte lze dovodit, že 

nasciturus má právo na život. Kdyby snad ale někdo přece jen měl pochybnost a 

chtěl použít k výkladu i výše uvedené prohlášení, nijak výrazně si tím nepomůže. 

Náš závěr o subjektivitě nenarozeného člověka plyne již z článku 1 ve spojení s 

článkem 6 Úmluvy o právech dítěte.  Nenarozený člověk je lidskou bytostí, je i 

mladší 18 let. Tento výklad není nijak zpochybněn, i kdybychom nepoužili k inter-

pretaci Úmluvy o právech dítěte její preambuli. 

Jak je možné, že se ústavní soud dopustil takové konfuze? Pravděpodobně se 

spolehl na publikaci Interrupcie a právo [6] vydanou pro Spoločnost pre plánované 

rodičovstvo, kde se na straně 18 vyskytuje názor autorů právního rozboru: „Pream-

bula je tak v súlade s dlho trvajúcim ponímaním zakotveným vo VDLP, že pojem 

‚ludská bytost‘ odkazuje len narodené osoby.“, který ústavní soud nerozlišil od citací 

a imputoval ho tak do dokumentu pracovní skupiny. 

6 PRÁVNÍ ÚPRAVA INTERRUPCÍ V JINÝCH STÁTECH A RELEVANTNÍ JUDIKATURU 

ÚSTAVNÍCH SOUDŮ 

Vzhľadom na mimoriadnu závažnosť a citlivosť problematiky, ktorá tvorí predmet 

návrhu navrhovateľov, ústavný súd považoval za potrebné aspoň stručne analyzovať 
aj právnu úpravu umelého prerušenia tehotenstva v iných štátoch, ako aj postoje nie-

ktorých zahraničných ústavných súdov k problematike umelého prerušenia tehoten-

stva v nadväznosti na ochranu práva na život tak, ako vyplývajú z ich judikatúry. (s. 

22) 

Zákony o interrupcii prijaté väčšinou európskych štátov rešpektujú voľbu žien počas 

prvého trimestra tehotenstva a chránia práva žien na život a zdravie počas tehotenstva. 
Tento prístup implicitne prisudzuje právam žien väčšiu hodnotu než akémukoľvek ná-

roku v mene plodu, charakterizovanému či už ako právo alebo ochrana. (s. 35) 

Všimněme si, ústavní soud sděluje, že většina evropských států porušuje princip 

rovnosti všech lidí. 

Čo sa týka judikatúry národných ústavných súdov, tieto sa dosiaľ pomerne často ve-

novali právnemu statusu plodu v kontexte zákonov o prístupe k interrupciám. Navrho-

vatelia sa síce odvolávajú na porovnávacie právo a judikatúru niektorých ústavných 

                                                                                                                                        
aby zbavil konkrétní paragraf/odstavec preambule svého obvyklého účelu, tj. tvořit část 

základu pro interpretaci smlouvy. Není také snadné odhadnout, jaké závěry státy později při 

interpretaci smlouvy vyvodí z toho, že takový text byl zahrnut do travaux préparatoires. Dále, 
snaha stanovit význam konkrétního ustanovení smlouvy začleněním do travaux préparatoires 

možná nesplní očekávaný účel, protože, jak víte, podle článku 32 Vídeňské úmluvy o právu 

smluvním představuje travaux préparatoires „doplňkové prostředky výkladu“, a tudíž uchýlit 
se k travaux préparatoires lze jedině v případě, že ti, kdo smlouvu interpretují, shledají, že 

příslušná ustanovení smlouvy jsou nejasná. 
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súdov (Nemecko, Poľsko, Španielsko), z ktorého má vyplývať údajný európsky kon-

senzus o relatívne striktnom prístupe k právnej úprave umelého prerušenia tehoten-

stva, avšak takáto argumentácia nie je prijateľná z viacerých dôvodov. Na jednej 
strane je pravdou, že právo na život patrí k základným právam, ktoré sú ústavne ga-

rantované naprieč celou euroatlantickou civilizáciou. Obsah tohto základného práva sa 

však v jednotlivých štátoch značne líši. Okrem početne malej skupiny štátov, kde 
usmrtenie nascitura patrí k najzávažnejším trestným činom a prerušenie tehotenstva sa 

prakticky nepripúšťa (Írsko alebo Malta), existujú naopak štáty, kde prerušenie teho-

tenstva nie je upravené trestným právom vôbec, je zákonom garantované vo veľmi ši-
rokej miere a je dokonca uhrádzané zdravotným poistením (typicky Švédsko). (s. 35, 

36) 

Oproti navrhovateľmi označeným štátom, v ktorých ústavné súdy dospeli k záveru, že 
prerušenie tehotenstva na žiadosť ženy bez akýchkoľvek obmedzení je protiústavné, 

možno uviesť celý rad štátov, kde ústavné súdy nenachádzali ani na veľmi široko kon-

cipovanej úprave prerušenia tehotenstva (úprave obdobnej tej slovenskej) ústavný 
problém (napr. Rakúsko, Holandsko alebo Francúzsko). (s. 36) 

Navrhovatelé skutečně uvádějí na podporu svého návrhu judikaturu ústavních soudů 

Německa, Polska a Španělska. Nicméně nikde neuvádějí (ústavní soud ve svém 

nálezu nikde necituje navrhovatele, kde by se takto vyjádřili), že by z toho měl 

vyplývat „evropský konsenzus o relativně striktním přístupu k právní úpravě umě-

lého přerušení těhotenství“ a že by snad toto měl být důkaz právní subjektivity 

nascitura. Navrhovatelé odkazují na tyto judikáty, domníváme se, s poměrně jasným 

cílem: zmíněné rozsudky docházejí k závěru, podporujícímu naši pozici. Ústavní 

soude, nahlédni do těchto rozsudků, zda argumentace v nich obsažená nemůže být 

použita i v případě Slovenska. 

V mnohých európskych štátoch úprava prerušenia tehotenstva, ktorá je obdobná slo-

venskej úprave, nevyvolala žiadne ústavné otázky (napr. škandinávske štáty, Holand-

sko alebo Česká republika). 

Vzhľadom na diferencovanú právnu úpravu interrupcií, ako aj ústavný rozsah garancií 

práva na život a práva na ochranu súkromia argumentácia porovnávaním právnych 

úprav a ústavným právom má viac-menej podpornú argumentačnú hodnotu. (s. 36) 

Non sequitur. Z rozdílné právní úpravy interrupcí neplyne ani jím není podporován 

závěr nesubjektivity nenarozených lidí. 

7 ZÁVĚRY ÚSTAVNÍHO SOUDU 

Ústavní soud v závěru mimo jiné konstatuje, že proti tvrzení navrhovatelů, že po 

dobu prvních 12 týdnů těhotenství lidský život nepožívá žádnou právní ochranu, lze 

připomenout ustanovení Zákoníku práce, směřující k ochraně těhotné ženy a tím i 

jejího dítěte (s. 37).  Dále připomíná občanskoprávní úpravu, podle které je nenaro-

zený člověk plně chráněný, a to ex tunc, i když v tomto případě je jeho ochrana 

podmíněná tím, že se narodí živý (s. 37). 
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Už v oddíle 4.5 jsme poukázali na tuto konstrukci jako na chybnou. Můžeme 

doplnit, jak uvádí rovněž Jan Bednář ve svém příspěvku [8, s. 136], je výklad ústav-

ního soudu převrácením smyslu a účelu zásady římského práva Nasciturus pro iam 

nato habetur, quotiens de commodis eius agitur.24 

Dále ústavní soud k prostředkům ochrany nenarozených lidí, kterými je dle ústav-

ního soudu naplňována druhá věta odst. 1 čl. 15 ústavy, připojuje i samotný zákon o 

umělém přerušení těhotenství: 

Ústavný súd sa predovšetkým nemôže stotožniť s tvrdením navrhovateľov, že zákon o 

umelom prerušení tehotenstva neposkytuje nenarodenému ľudskému životu v prie-

behu prvých 12 týždňov jeho vývoja žiadnu ochranu proti matke. Zákon totiž pred-
nostne ustanovuje mechanizmus (procedúru), na základe ktorého môže byť prerušenie 

tehotenstva vykonané, pričom v rámci tohto mechanizmu sa pamätá tiež na záujmy 

nenarodeného ľudského života. (s. 38) 

A následně popisuje zmíněnou proceduru. Úvaha ústavního soudu je však chybná. 

Abychom mohli určitý mechanizmus či proceduru nazvat ochranou, musí po její 

aplikaci být výskyt nežádoucího jevu, před nímž má chránit, nižší, než by byl bez 

této ochrany. Ochrana měřená vůlí a odhodláním, které musí žena vynaložit, aby 

ochranu překonala, je nesporně nižší, je-li zákon o umělém přerušení těhotenství v 

platnosti, než když by potraty byly zakázány a žena se musela tajně obracet na po-

koutné potratáře. To v případě, že by byly potraty zakázány, co ale v případě, že by 

zákon nijak neupravoval zabíjení nenarozených dětí? Není oproti situaci takového 

právního vakua přece jen potratový zákon určitou ochranou těchto dětí? Domníváme 

se, že spíše nikoliv. Podle našeho mínění nejde o ochranu, nýbrž o ohrožení. Jde o 

změnu ze stavu indiferentního (právní vakuum) ve stav nebezpečný. Ochrana by 

byla realizována, pokud by se přešlo z indiferentního stavu ke stavu zákazu potratů.  

Ústavní soud považoval též za potřebné připomenout (s. 39), 

že domáce trestné právo už takmer šesťdesiat rokov rozlišuje unikátny vzťah nascitura 

a jeho matky a nechráni plod proti matke ani vtedy, pokiaľ by táto svoje tehotenstvo 

sama umelo prerušila alebo požiadala o to iného, alebo mu to dovolila (dnes § 153 
Trestného zákona). Už samotné toto ustanovenie, ktorého ústavnosť nebola v priebehu 

konania pred ústavným súdom nikým spochybnená, je len ďalším argumentom k zá-

veru, že druhú vetu čl. 15 ods. 1 ústavy nemožno chápať ako zakladajúcu absolútne 
subjektívne právo pôsobiace erga omnes.  

Jedná se však o argument ad ignorantiam, čili rovněž nic nedokazující. 

8 ODLIŠNÁ STANOVISKA 

Lze konstatovat, že všech 5 ústavních soudců, kteří k nálezu připojili svá odlišná 

stanoviska, se více méně ztotožnili s interpretací práva na život podle čl. 15 odst. 1, 

pro kterou hlasovala zbylá většina pléna ústavního soudu. Dokonce, jeden ze soudců 

nás v úvodu svého disentního stanoviska upozorňuje, že  

                                                                 
24 Ten, kdo se má narodit, považuje se již za narozeného, kdykoliv se jedná o jeho prospěch. 
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[p]redmetom konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný 

súd“) nie je zákaz umelého prerušenia tehotenstva (ako je to nesprávne väčšinou ve-

rejnosti ponímané), čo významne ovplyvňuje výklad sporného ustanovenia zákona o 
umelom prerušení tehotenstva. (s. 46) 

Oponující soudci se tak neztotožnili pouze se závěrem, že ochrana „nenarozeného 

lidského života“ je dostatečná. Jejich argumentace se nám nezdá příliš přesvědčivou.      

9 ZÁVĚR 

V příspěvku jsme se zabývali nálezem Ústavního soudu Slovenské republiky, jehož 

stěžejním předmětem byl tzv. zákon o umělém přerušení těhotenství. Po stručném 

představení struktury nálezu jsme se seznámili s postoji jednotlivých účastníků 

řízení k předmětnému návrhu. Můžeme konstatovat, že poměrně opatrný postoj 

navrhovatelů spočívající v ponechání možnosti připuštění potratů např. z důvodu 

ohrožení života ženy je, jakožto nedůsledný, kontraproduktivní. Toho ústavní soud 

využil k posílení svého postoje. 

V rámci interpretace práva na život podle čl. 15 odst. 1 ústavy jsme ukázali, že 

jeho jazykový i systematický výklad podaný ústavním soudem je chybný. Představili 

jsme vlastní výklad, na základě kterého můžeme říci, že i nenarození lidé jsou sub-

jekty práva a jejich usmrcování např. na základě zákona o umělém přerušení těho-

tenství je protiústavní a musí být postihováno podobně jako stát postihuje násilné 

usmrcování jiných lidí. 

V části pojednávající o mezinárodních úmluvách jsme poukázali, že argumenty v 

judikátech Evropského soudu pro lidská práva týkající se práva na život nenaroze-

ných lidí uvedené ústavním soudem k podpoře svého závěru jsou chybné. Ukázali 

jsme, že i podle Úmluvy o právech dítěte je nasciturus subjektem práva na život. 

Zhodnotili jsme argumentaci ústavního soudu stojící na porovnání právních úprav 

interrupcí v jiných státech. Můžeme konstatovat, že se v případě ústavního soudu 

jedná o snahu odvést pozornost od podstaty věci, případně o argument ad populum, 

který nic nedokazuje. 
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ÚVOD 

Smrt dítěte je pro rodiče tou nejobtížnější životní zkušeností. Téměř pět set rodičů 

ročně je v České republice nuceno vyrovnat se s úmrtím svého očekávaného mi-

minka v děloze matky před termínem porodu. Ztrácejí nejen dítě, ale také část své 

budoucnosti, svých snů a plánů. Ztráta plodu mezi 12. - 26.  týdnem gestace je rodiči 

chápána a prožívána jako velmi divná. Jsou zmateni a nevědí, zda ji považovat za 

potrat nebo mrtvě narozené dítě. Plod byl malý a těhotenství ženy nebylo patrné. 

Porod mrtvého plodu je náročná situace v první řadě pro matku dítěte, ale i pro 

ošetřující personál, hlavně pro porodní asistentku, která je s rodičkou v nejužším 

kontaktu. Ostatní členové rodiny se se situací ztotožňují ještě hůře, protože mnohdy 

dítě ani neviděli. Jde pro ně tedy o ztrátu někoho, kdo tu „byl“ a zároveň ještě „ne-

byl“ [srov. 43]. K počatému dítěti si žena vytváří vztah už od prvního dne potvrze-

ného těhotenství. Má se tedy s mrtvorozeným dítětem zacházet pietně a důstojně 

jako s každým jiným mrtvým lidským tělem? A jak naložit s tělem opuštěného 

mrtvě narozeného dítěte? 

Porodníci ani porodní asistentky, provozovatelé pohřebních služeb a krematorií 

mi vlastně neuměli na tuto docela zásadní etickou otázku jejich povolání odpovědět. 

To mě velmi překvapilo. Není přeci náhodné, že slovo pochovat má v českém jazyce 

dvojí význam: vzít chlácholivě do náručí a pohřbít. Jak podrobněji uvedeme 

v kapitole Pohřebné, podle zákona o státní sociální podpoře vypravitel pohřbu mrtvě 

narozeného dítěte smí požádat stát o sociální dávku pohřebného (stejně jako fyzická 

osoba, která vypraví pohřeb nezaopatřenému dítěti do 26 let věku). V čem je tedy 

problém? Jeden z anonymních diskutujících v internetové verzi deníku Právo ne-

dávno uvedl, že jde o „chápání porodnice jako socialistického masokombinátu“ [40]. 
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Předmětem příspěvku je reflexe nad rozdíly mezi pohřbíváním nebo zpopelňová-

ním lidí a zahrabováním nebo spalováním odpadu. Jeho hlavním cílem je pak otevřít 

diskusi o tom, jak se v naší zemi nakládá s lidskými pozůstatky, zejména mrtvoroze-

nými lidskými plody. Otevřeme jedno z nejcitlivějších témat pohřebnictví: pohřbí-

vání dětí zemřelých před porodem, ke kterým se během zákonné 96 hodinové lhůty 

nikdo dobrovolně nehlásí.  

Případy mrtvorozených dětí a jejich právní rozbor je mnohem složitějšího cha-

rakteru, než nabízí  tato práce  nastiňující pouze základní problémy týkající se piety 

a důstojnosti těchto subjektů. Nejde jen o diskurs právněteoretický, ale i společen-

skovědní. Pokusíme se rovněž hledat odpovědi na otázku: jak a v čem mohou insti-

tuce v pohřebnictví pomoci pozůstalým rodičům zažívajícím perinatální ztrátu 

a s jakými legislativními obtížemi se v průběhu intervence setkávají? Pro zodpově-

zení takto široce formulované otázky je text rozdělen na dvě na sebe navazující 

části. Nejprve si ujasníme význam piety a důstojnosti dětí zemřelých před porodem a 

zachytíme specifika truchlení jejich rodičů. Poukážeme na význam smutečních 

obřadů a rituálu pohřbu, jehož absence může jejich truchlení značně komplikovat.  

Ve druhé části zmapujeme právní úpravu likvidace mrtvě narozených dětí 

a definujeme klíčové termíny. Pro doložení našich teoretických konceptů je závěr 

textu obohacen svědectvími samotných pozůstalých rodičů. Zazní zde případová 

studie rodičů z jara roku 2013, kteří v prvním trimestru spontánním potratem ztratili 

své čtvrté dítě. Díky občanským aktivitám, zejména občanskému sdružení Tobit a 

Dlouhá cesta, fungují projekty, jejichž cílem je podpora a pomoc rodičům dětí, které 

zemřely ještě před narozením nebo krátce po něm. 

1 PIETA 

Pieta vůči mrtvému tělu není normou, nýbrž postojem, který zaujímají pozůstalí vůči 

památce zemřelého. Nelze z něj sice odvodit pevné normy, avšak je možné defino-

vat, jaká jednání pietě odporují [58]. Podle ustanovení § 359 trestního zákoníku je to 

především otevření hrobu, hrobky nebo urny neoprávněnou osobou; svévolná exhu-

mace v tlecí době nájemníkem i oprávněným hrobníkem; spálení exhumovaných 

lidských ostatků mimo krematorium; zničení, vysypání či svévolné odnesení urny s 

popelem z pohřebiště; rozmetání kostí v hrobu, hrobce či po hřbitově. 

Mnohem více zarážející pro zajištění piety mrtvorozených dětí je absence trestně-

právní ochrany těla bezprostředně po smrti člověka před jeho uložením do hrobu 

nebo zpopelněním v krematoriu. Ústavní soud ČR nedávno potvrdil, že nejen na 

místo jejich posledního odpočinutí, ale i na mrtvá lidská těla samotná se vztahuje 

pietní ochrana, která je součástí práva na rodinný život [36]. 

I když definici piety musíme hledat mimo právní řád, do jisté míry je právním 

pojmem. Pojem pieta je v zákoně č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví použita v ustano-

vení § 2 písm. h) v souvislosti s úpravou lidských pozůstatků (zejména šití po pitvě, 

umývání, holení, stříhání, kosmetické úpravy, oblečení do šatů nebo do rubáše, 

uložení do rakve). Má být tělíčko mrtvě narozeného miminka také po pitvě zašito, 

omyto, oblečeno a uloženo do rakve? 

Na právní zajištění piety plodu po potratu nebo mrtvě narozeného dítěte je nahlí-

ženo prakticky výlučně v souvislosti s jeho ochranou v těle matky. Jedná se o kla-
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sickou právní otázku, zda se lze domnívat, že plod získává právo na  respektování 

piety odděleně od  práva své matky. Nahlédněme nyní o několik století zpět do 

historie. Zemřelo-li dítě ve vrcholném středověku v matčině lůně společně s  mat-

kou, mělo být uloženo do hrobu spolu s ní. Pokud naopak dítě vyšlo z  matčina lůna 

již mrtvé, bylo dle kanonisty Viléma Durantiho (kolem roku 1237–1296) pohřbeno 

vně hřbitova. Tento jeho názor nebyl už tehdy přijímán jednoznačně, neboť následně 

dodal: „Někteří nicméně prohlašují, že plod (partus) je považován za  součást 

útrob.“ [11, c. 60] 

V této oblasti se nabízí řada otázek. Ta nejzákladnější zní: lze mrtvý lidský plod 

nebo dítě, které se narodilo mrtvé, považovat za mrtvou osobu? Pokud ano, měla by 

na ně být aplikována všechna ustanovení týkající se pohřbení, včetně požadavku na 

pietní zacházení s tělem. Mrtvorozený lidský plod však nikdy osobou v právním ani 

ve společenském smyslu nebyl. Jeho lidská práva a právo na pietní zacházení s jeho 

neživým tělem je třeba postavit na jiných principech než těch, jež jsou kodifikovány 

v různých právních normách. Pokud by práva plodu po potratu nebo mrtvě naroze-

ného dítěte byla odvozena z práva na rodinný a soukromý život rodičů, pak je pone-

chání volby ohledně jeho zaopatření zcela správné. Dovodíme-li, že je osobou (ni-

koli zvířetem), vychází nárok tohoto plodu na důstojné zacházení s jeho tělem z jeho 

vlastní podstaty. Rozhodování rodičů je tak zásahem do jeho lidských práv. 

K tomu, zda lze nebo nelze přiznávat pietní ochranu osobnosti mrtvě narozeného 

dítěte asi neexistuje jednoznačné stanovisko. Výklad a aplikace porušení piety na 

nedonošeném tělíčku přísluší podle citovaného zákona o pohřebnictví přestupkovým 

komisím (správní soudy se pietou mohou teoreticky zabývat pouze na základě ža-

loby konkrétního rozhodnutí přestupkové komise, civilní soudy na základě post-

mortální ochrany osobnosti mrtvě narozeného dítěte v souladu s § 15 občanského 

zákoníku). Bez transcendentální složky lidské přirozenosti lze stěží dovodit pietu k 

něčemu, co se živě nenarodilo. Svědomité plnění všech mravních závazků, ať už ve 

vztahu k Bohu, k vlastním předkům, k národu nebo k hodnotám lidské důstojnosti, 

se stává základním východiskem kodifikace sekulárního práva na důstojné pohřbení 

každého mrtvého lidského těla. 

1.1 Res extra commercium 

Mrtvé tělo dospělého, dítěte nebo plodu není předmětem in iure obecně; není ani 

subjektem, vůči kterému mohou nebo mají být vykonávána práva a zvláště povin-

nosti jiných. Sjednat pohřbení pro zemřelého potomka zůstává od archaického řím-

ského práva dobrovolným právním aktem zahrnujícím (mimo svou zdravotně-hygi-

enickou funkci) i funkci pietní. Ve společenské diskusi se tak střetávají dva základní 

etické přístupy: pro-choice ve prospěch svobodného rozhodování rodičů nepohřbít 

mrtvě narozeného potomka vs. pro-life ve prospěch práv mrtvorozeného dítěte na 

pietní nakládání a důstojné pohřbení. Tělo mrtvorozeného dítěte před i po pohřbení 

je věc posvátná, res extra commercium, věc mimo dědictví a mimo obchod, a pro 

své zvláštní určení je vyňato ze soukromého vlastnictví [4, s. 119-134]. 

Právo na pietní zaopatření mrtvého lidského těla je také v právních systémech an-

gloamerické právní kultury jedním z důležitých práv mrtvých osob. Klíčovou otáz-

kou však zůstává, zda těla mrtvých osob a biologického materiálu chránit v rámci 
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vlastnických práv či z tzv. res extra commericum (no property principle), tedy prin-

cipu neexistence vlastnického práva k lidskému tělu [1, s. 61]. Zatímco jednotlivé 

části lidského těla (např. tkáně nebo krev) lze v určitých případech považovat za 

předmět vlastnictví a chránit je v rámci majetkových práv, právo na ochranu lid-

ského těla jako celku spadá pod práva na lidskou svobodu a důstojnost. 

1.2 Judikatura 

Mrtvorozené dítě je podle judikatury Evropského soudu pro lidská práva součástí 

partnerského vztahu od okamžiku svého narození a již jen touto skutečností.  Matka 

si může vytvořit silnou vazbu i k plodu, který téměř donosila a má právo vyjádřit 

přání dát mu jméno a pohřbít jej, což se dotýká nepochybně „soukromého života“, 

jehož respektování zaručuje čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod [9]. V posledním soudním procesu Hadri-Vionnetová proti Švýcarsku Ev-

ropský soud pro lidská práva ani na okamžik nezpochybnil otázku, zda je mrtvě 

narozené dítě mrtvým lidským tělem [31]. 

Česká judikatura narozdíl od evropské je ohledně zásady pietní ochrany osobnosti, 

podle které je tělo zemřelého integrální součástí osobnosti do doby, dokud jsou 

lidské pozůstatky člověka individualizovatelné, v tuto chvíli na počátku. Nejzásad-

nějším judikátem v této oblasti je prozatím rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 

2008 [37]. Přes smrt fyzické osoby pravidelně dále u osob jí nejbližších přetrvávají 

podle citovaného rozsudku vytvořená a prožívaná rodinná pouta ve formě piety, 

resp. kultu, přičemž jejich význam pro prakticky každou pozůstalou fyzickou osobu 

je nepopiratelný. Proto necitlivý neoprávněný zásah proti této chráněné sféře fyzické 

osoby představovaný znemožněním realizace práva na pietu je zásahem do sou-

kromí. Je-li pak takovým zásahem současně znevážena samotná zemřelá fyzická 

osoba, pak přistupuje i možnost postmortální ochrany této osoby podle § 15 odst. 1 

občanského zákoníku. „Je zřejmé, že tento neoprávněný zásah by byl jako závažný 

pociťován obecně,“ uzavírá své tvrzení Nejvyšší soud. Podle nového občanského 

zákoníku se po smrti člověka může ochrany jeho osobnosti domáhat nejen manžel, 

rodič nebo dítě zemřelého, ale kterákoli z osob jemu blízkých. 

2 DŮSTOJNOST 

Ani důstojnost jako pojem nemá svou legální reálnou definici, což, podobně jako 

např. u dobrých mravů, dává možnost obsahově tento pojem naplnit z kontextu 

konkrétních případů. Použití fyzického násilí vůči mrtvému lidskému tělu je objek-

tivním zásahem do lidské důstojnosti. Stejně tak využívání mrtvého lidského těla a 

jeho částí jako zdroje zisku. Je dostačující, jestliže jsou lidské pozůstatky potupeny 

pouze v očích osoby blízké? Zacházení s mrtvě narozeným lidským plodem jako s 

anatomicko-patologickým odpadem je všeobecně ponižující, neboť tohoto člena 

lidského rodu hrubě pokořuje před jinými. Takovéto pojetí důstojnosti patří mezi 

závazky, které České republice plynou z mezinárodního práva [38]. Zákonné neu-

znání hodnoty prenatálního života a práva na ochranu jeho piety považuje Evropský 

soud pro lidská práva za neplatné, protilidské a hrubě necitlivé vůči osobám zasaže-

ným tragédií, kterou narození mrtvého dítěte nepochybně představuje [30-35]. 
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Lidská důstojnost nezaniká ani po smrti fyzické osoby, nýbrž i posmrtně lze 

uplatňovat práva odvíjející se od lidské důstojnosti zemřelého. Jak hodnotí Petr 

Blažek na závěr své disertační práce, právní úprava institutu kryokonzervace embryí 

je u nás zcela nedostačující, včetně jejich likvidace (neboli, řečeno eufemismem 

lékařsko-právní terminologie z této oblasti, jejich „redukce“) [2, s. 168]. Dle výzvy a 

iniciativy Jiřího Karase s názvem „Deklarace práv počatého dítěte“ má dítě v pre-

natálním období následující přirozená práva: 

 

 právo na život; 

 právo vlastnické a dědické; 

 právo na dary (obdarování); 

 právo na náhradu škody v případě, že mu byla způsobena újma na zdraví před 

narozením; 

 právo na zachování lidské důstojnosti i po smrti (včetně práva na důstojný po-

hřeb v případě smrti potratem); 

 právo narodit se přirozeným způsobem v manželství jednoho muže a jedné ženy 

(zákaz obchodování s anonymními vajíčky a spermaty, zákaz, aby plod nosil někdo 

třetí, atd.); 

 další práva. 

 

Ačkoliv nemá Deklarace práv počatého dítěte právní závaznost, měla tři následující 

cíle: vnést nový impulz do debat ohledně práva plodu na život, navrácení úcty k 

životu na její místo v přirozeném žebříčku hodnot a především pak uvedení právního 

řádu do souladu s Listinou základních práv a svobod. Dle deklarace má být právo na 

zachování lidské důstojnosti i po smrti nenarozenému dítěti přiznáno již od početí 

[3].  

Naplnit beze zbytku takový požadavek skutečně znamená mrtvá embrya pochová-

vat nebo alespoň důstojně likvidovat. Podle doktríny soudobé římskokatolické 

církve se mají mrtvá embrya respektovat stejně jako lidské pozůstatky, přestože těla 

bez kostí nezanechají žádné materiální svědectví o svém krátkém životě [10]. 

Zákon o pohřebnictví řeší sice pojem důstojného zacházení s tělem zemřelého do-

konce i na námořním plavidle [srov. § 4 odst. 2)] a v ustanovení § 17 odst. 2 používá 

výraz „důstojnost veřejného pohřebiště“, avšak pro přestoupení těchto konkrétních 

norem žádné sankce nestanovuje. Důstojnost veřejného pohřebiště lze vykládat jako 

povinnost úcty a vážnosti pohřebiště a tedy zákaz jeho znevažování zahrabováním 

mršin nebo anatomicko-patologického odpadu, do něhož níže zmíněná zdravotnická 

legislativa zahrnuje též tělíčka plodů po potratu i mrtvorozené děti běžně vážící nad 

2000 g. V zájmu ochrany důstojnosti pohřebišť zavedl zákon o pohřebnictví do-

konce institut ochranných pásem, jenž má být veřejnoprávním nástrojem ochrany 

hřbitovů před negativními zásahy v místě, kde spočívají lidské ostatky. Něco analo-

gického přece jen v platné právní úpravě chybí pro dosud nepohřbené tělíčko ležící 

obnažené na chodbě prosektury nebo déle než rok pod září reflektorů bez rakve a 

rubáše (jako u opakující se výstavy The human body exhibition). 

Šestý pododdíl nového občanského zákoníku je přímo nazván „Ochrana lidského 

těla po smrti člověka“ a v § 92 shodně se zákonem o pohřebnictví jasně stanoví: 

„Naložit s lidskými pozůstatky a s lidskými ostatky způsobem pro zemřelého nedů-
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stojným se zakazuje.“ S ohledem na tuto zásadní změnu pohřebního práva vyvola-

nou rekoditifikací soukromého práva nelze jakkoli předem odhadovat, jak Nejvyšší 

soud jako sjednocovatel civilní judikatury bude výše citovaný princip aplikovat v 

praxi. 

2.1 Pohřbívání versus zahrabávání 

V posledních letech narůstá téměř geometrickou řadou počet pohřbů vypravovaných 

obcemi (tzv. „sociální pohřby“), neboť mnohdy žijící blízcí či vzdálení pozůstalí 

příbuzní o vypravení pohřbu nemají zájem, a to nejen z důvodu jejich svízelné fi-

nanční situace. Na druhé straně paradoxně sílí veřejná diskuse o nedostatku vhod-

ných míst určených pro zahrabávání kadáverů zvířat v zájmovém chovu (nejenom 

psů a koček), pro něž se vžilo označení zvířecí hřbitov. Péče o kadávery domácích 

mazlíčků funguje jako pseudolék na nenaplněnost vnitřního života a úpadek vztahů 

k zemřelým lidem (není na ně čas). Majitelé a chovatelé domácích mazlíčků mají na 

jednom z míst pro jejich zahrabování, v Jimlíně u Loun, dokonce vybudovanou i 

pojízdnou křesťanskou kapli.  

Na webových stránkách brněnské spalovny chovaných zvířat se lze dočíst: „Lidé 

mají ke svým zvířátkům mnohdy lepší vztah než sami k sobě, což potvrzuje i fakt, že 

nemáme ve zvířecím krematoriu žádnou nevyzvednutou urničku“ [42]. Navzdory 

původnímu významu českého slova pohřeb, kterým bylo „hrabati“, v praslovanštině 

„grabiti“ (hrabat mělký hrob), platí, že tělo zemřelého – věc mimo obchod – pohřbí-

vám (zákon o pohřebnictví), kadáver zvířete – věc pro obchod – pojídám, zahrabá-

vám nebo spaluji (veterinární zákon). Přesto existují na světě ještě v dnešní době 

kmeny, které své mrtvé nepohřbívají ani zahrabováním ani žehem. Uklizení mrtvého 

těla a jeho návrat do přírodního koloběhu ponechávají na divé zvěři.  

Kosti psů jakožto prvních zdomácnělých společníků příslušníka rodu Homo sapi-

ens se mísí s lidskými v hrobech starých nejméně 12 000 let. Doktrína monoteistic-

kých náboženství (judaismu, křesťanství a islámu) však již tisíce let tomuto pravě-

kému obyčeji brání. Domnívám se tedy, že zákonným zákazem pohřbívat na veřej-

ném pohřebišti nebo zpopelňovat v krematoriu kadáver zvířete v zájmovém chovu je 

do práva vnášen konkrétní etický systém, náboženské či jiné světonázorové přesvěd-

čení. Stejně jako u spalování plodů po potratu a mrtvě narozených dětí, jejichž popel 

se pravděpodobně nemá v krematoriu mísit s popelem živě narozených dětí zemře-

lých o pár minut později. 

2.2 Zpopelňování versus spalování 

Spalování je používáno u anatomicko-patologického odpadu, včetně plodů po po-

tratu a mrtvorozených dětí. Jedná se o proces suché oxidace při vysokých teplotách, 

kterým se organický a hořlavý odpad mění na anorganickou nehořlavou hmotu. 

Moderní proces spalování sestává z následujících fází: sušení (převážně při teplotě 

50–200 °C), odplynění (převážně při 250–400 °C), zplyňování (převážně při 400–

600 °C) a hoření (převážně při teplotě > 600 °C). Veřejnost v celosvětovém měřítku 

lépe přijímá nespalovací technologie než spalovny. Dokládá to rozsáhlá řada kam-

paní proti spalovnám vedených různými občanskými iniciativami a nevládními 

organizacemi včetně organizací působících v oblasti zdravotní péče a rovněž fakt, že 
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tyto iniciativy požadují též zákaz spalování zdravotnického odpadu. Zbytky lidského 

těla spáleného ve spalovně nelze uložit do urny [4, s. 21]. 

Zpopelňování je primárně používáno pouze pro lidské pozůstatky, sekundárně pro 

lidské ostatky a anatomicko-patologický odpad. Jedná se o proces žehu při vysokých 

teplotách 850–1100 °C v kremační peci v uspořádání jednoúrovňovém nebo dvou-

úrovňovém s odtahem spalin za přítomnosti sekundárního a terciárního vzduchu do 

boku pece nebo do podzemního kanálu při použití dvou plynových hořáků průmys-

lového typu (hlavní hořák a hořák dopalovací komory s celkovým instalovaným 

výkonem většinou okolo 640 kW). Jeden cyklus zpopelnění trvá u moderních pecí 

okolo 60 minut (dle hmotnosti těla a typu rakve), chlazení popela 10 až 20 minut, 

které probíhá během další kremace. Popel se dále drtí a zpracovává 10 až 20 minut 

mimo pec. Spaliny vzniklé při kremaci v hlavní komoře jsou odtahovány přes boční 

směšovací komory s přívody sekundárního vzduchu do dopalovacích komor. Kom-

pletní propojení systému kremační technologie, rekuperace a kotelny zaručuje plně 

automatický proces temperace celého objektu krematoria včetně obřadní síně. Nej-

kratší kouřová cesta je z bočního vyústění pece přímo do 6,5 m vysokého komína v 

těsné návaznosti na kremační technologii. Množství spalin uvádějí někteří výrobci 

při teplotě 800 °C při východu z pece 3442,8 m3/hod, při 300 °C v komíně 5652,53 

m3/hod. [4, s. 21].  

Spalovny spalují, krematoria zpopelňují. Rozdíl mezi spalovnou anatomicko-pa-

tologického odpadu ze zdravotnictví a zpopelnění lidských pozůstatků v krematoriu 

je podobný rozdílu mezi kafilérií a spalováním kadáverů zvířat v zájmovém chovu 

nebo rozdílu mezi hranicí dřeva a kremační pecí (od lidu popelnicových polí k lidu 

rozptylových louček). 

3 POHŘEBNICTVÍ 

Pohřebnictví se stalo moderním fenoménem, který v jiné struktuře reprodukuje 

požadavky piety. Pohřební rituály nad mrtvě narozenými jsou naopak rozvíjeny již 

tisíce let. Pohřebnictví ve 20. století začaly upravovat na území českého státu vy-

hlášky ministerstva zdravotnictví. Ustanovení § 24 odst. 1 nařízení ministra zdravot-

nictví č. 8/1955 Sb., o pohřebnictví pojem mrtvě narozené dítě vyložilo jednoduše 

takto: „Mrtvolou se rozumí i mrtvola dítěte, které bylo porozeno mrtvé.“ Tím byl u 

nás schválen první sekulární zákon upravující právo na pohřbení mrtvě narozeného 

bez stanovení jeho gestačního stáří. 

Vraťme se však do současnosti. V zákoně o pohřebnictví pojem mrtvě narozené 

dítě není zahrnut mezi mrtvé lidské tělo. Původní vládní návrh ustanovení § 2 zá-

kona o pohřebnictví se měl stát úhelným kamenem nových pohřebních praktik při 

porodu mrtvého dítěte. Poprvé v moderních dějinách českého státu se stanovilo 

nejen obligatorní pohřbení mrtvě narozeného těla nebo potracených plodů vážících 

alespoň 1000 g (zajišťovat měla obec), ale i povinnost minimální thanatopraktické 

úpravy ze strany poskytovatele zdravotních služeb (po pitvě zašití a umytí) a poté, v 

případě zájmu, zajištění bezplatné a vhodné místnosti pro pozůstalé (včetně jejich 

nezbytné hygienické očisty) k uložení tělíčka v rubáši (čechelu) do rakve pod dohle-

dem pověřeného zdravotníka nebo sociálního pracovníka. Tento první zákonný 

model managamentu perinatální ztráty nikdy nenabyl účinnost [4, s. 119-134].  
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Zákon o pohřebnictví od 1. 1. 2002 nakonec pouze stanovil, že pohřbení všeho, co 

není mrtvé lidské tělo, tj. pohřbení mrtvě narozeného dítěte, je přestupek nebo 

správní delikt pod sankcí ve výši 50 000 Kč. Do roku 2002 pohřbení mrtvě naroze-

ného dítěte nic nebránilo, protože žádný zákon neupravoval obecnou definici mrt-

vého lidského těla. Dnes se na důstojný odchod ze zdejšího světa nemá nárok hotový 

člověk, mrtvě narozený třeba ve 40. týdnu gestace. Ve stále platném stanovisku 

ministerstva místního rozvoje (MMR) je totiž mrtvě narozené dítě označeno jako 

biologický odpad určený k likvidaci společně s amputáty a dalším biologickým 

odpadem [29]. 

Výše citovaná právní domněnka MMR nereflektuje biologickou a společenskou 

realitu a nepřihlíží ke skutečnostem a přáním dotyčných rodičů a jejich prospěchu. 

Není přijatelná i s přihlédnutím k míře uvážení, kterou má stát při povinnosti zajistit 

účinné respektování důstojnosti těla zemřelého, a tím i soukromého a rodinného 

života pozůstalých. V současném pohřebnictví často převládá názor, který lze cha-

rakterizovat takto: člověk netruchlí, ale je „dělán truchlícím“. Není zde zájem o 

člověka s jeho základními potřebami – tělesnou, duševní a sociální, ale o vypravení 

pohřbu a pronájem hrobového místa. Pohřebnictví je trh s truchlením, nikoli péče o 

truchlící. Zabývá se pouze překonáváním deficitů, v lepším případě odbornou péčí o 

tělo živě narozeného zemřelého, a nikoli podporou odpovědnosti pozůstalých vůči 

svému zemřelému potomku, živou osobou, strukturálními a kontextovými okol-

nostmi, které truchlení zkomplikovaly. Rovněž se nezohledňuje lidský faktor služby 

spočívající ve skutečnosti, že sami provozovatelé pohřebních služeb potřebují čas od 

času psychologickou supervizi. 

Na základě závěrů z pracovního setkání Petry Hartové (občanské sdružení Dlouhá 

cesta), Michaely Kepkové (Ministerstvo práce a sociálních věcí) a Tomáše Kotrlého 

(MMR) proto vznikla dne 10. února 2012 pracovní verze návrhu novely ustanovení 

§ 2 zákona o pohřebnictví, která je zdůvodněna také evropskou judikaturou. Byla 

osobně předána několika poslancům ochotným ke spolupráci, ale dodnes nebyla jako 

poslanecká iniciativa vládě předložena k projednání. 

3.1 Povinnost pohřbít 

Některé lidské pozůstatky (plody po potratu, mrtvě narozené děti) musíme v České 

republice spálit bez rakve, tj. nelze je legálně pohřbít v rakvi do hrobu na veřejném 

pohřebišti, i když by to mohlo být ekonomicky výhodnější než spalování ve spalov-

nách odpadů ze zdravotnických zařízení (pohřební útraty hradí rodina, spalování 

odpadu jde na účet zdravotní pojišťovny). Naproti tomu jiné lidské pozůstatky (ci-

zinců, mrtvých lidských těl a jejich částí bez zjištěné totožnosti) musí obec pohřbít v 

rakvi do země, tj. nelze je legálně zavézt v rakvi do žároviště krematoria, i když by 

to mohlo být pro obecní pokladnu ekonomicky výhodnější než pohřbení do hrobu 

(možnost pozdější exhumace za účelem repatriace nebo identifikace má přednost 

před zvýšenými finančními náklady). Ze zákona není možnost volby – viz následu-

jící tabulka. 
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 Subjekt Místo uložení 

Lidské pozůstatky Cizinec Do hrobu 

Část těla ex mortuo 

Tělo bez totožnosti 

Odpad 

 

Část těla ex vivo Do pece 

 Mrtvě narozené 

Plod po potratu 

Tab. 1. Povinnost pohřbít v zákoně o pohřebnictví a o zdravotních službách 

Pokud nemají o pohřbení mrtvorozeného zájem rodiče, měla by zajistit pohřbení 

jeho těla (země/žeh) obec, která by měla mít současně právo na úhradu účelně vy-

naložených nákladů  na pohřbení vůči státu (po mrtvě narozeném dítěti nejsou dědi-

cové). Obec pohřbení zpravidla přímo neprovádí; hrobník sice může pohřbít mrtvé 

lidské tělo do hrobu nebo hrobky, ale v případě převozu mrtvého těla po pozemních 

komunikacích musí mít uzavřenou přepravní smlouvu s provozovatelem pohřební 

služby a dopravní prostředek musí odpovídat požadavkům § 9 odst. 1 zákona o 

pohřebnictví pod sankcí pokuty v přestupkovém řízení ve výši až 50 tis. Kč. 

Nový občanský zákoník přidává k současné platné úpravě obci další základní po-

vinnost: rozhodnout o způsobu pohřbu (není-li žádná z osob blízkých zemřelému 

dítěti). Obec tedy kromě zajištění pohřbení rozhodne také o slušném způsobu pohřbu 

a o opatření pohřebiště podle místních zvyklostí (srov. § 114 odst. 2). Návrh nového 

občanského zákoníku ve svých ustanoveních záměrně používá pojem pohřeb a 

opatření pohřebiště ve smyslu pietního aktu, nikoli jen jako zdravotně-hygienického 

způsobu pohřbení. 

Zákonodárci se postavili proti kdysi vzrůstající tendenci pořádat nákladné pohřby 

a zastávají názor, že z pozůstalosti je možné odečíst jen přiměřené náklady na po-

hřeb. Nestačí-li pozůstalost ke krytí nákladu pohřbu, jaký si zemřelý přál za svého 

života, jsou hrazeny maximálně do výše desetinásobku pohřebného – do 50 tis. Kč 

(srov. § 26 zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců). Soudobá praxe na obecních 

úřadech ukazuje, že požádat o pohřebné na mrtvé novorozeně je efektivní. Částka 

5000 Kč zpravidla pokrývá všechny náklady účtované pohřební službou. Pokud je 

vypravitelem pohřbu mrvě narozeného dítěte právnická osoba (obec, poskytovatel 

zdravotní služby, občanské sdružení) o pohřebné požádat nemůže. Není ale zaká-

záno, aby jakákoli fyzická osoba tomuto dítěti pohřeb vypravila a o pohřebné požá-

dala svým jménem [4, s. 122].  

3.2 Provozovatel krematoria 

Nemá-li poskytovatel zdravotní služby vlastní spalovnu ani spalovnu jiného posky-

tovatele, musí si smluvně zajistit zpopelnění v krematoriu. Kdyby všichni provozo-

vatelé spaloven přestali mrtvě narozené děti přijímat k odpadové likvidaci a provo-

zovatelé krematorií se zachovali vůči poskytovatelům zdravotní péče v otázce zpo-

pelňování mrtvorozených dětí stejně jako v Klatovech, nebylo by nutné zákon o 

zdravotních službách a o pohřebnictví novelizovat. 

Nový řád krematoria v Klatovech, účinný od 1. 1. 2013, totiž ve své preambuli 

stanovil, že mrtvě narozené děti o váze 500 g a více musí provozovatel krematoria 
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zpopelňovat v rakvi každé zvlášť, stejně jako při nebo po porodu zemřelé novoro-

zence [27]. Rakev musí být vyrobena dle ČSN na rakve č. 49 3160, tj. nesmí být 

plastová či papírová, ale dřevěná. To je logické, protože pokud je tělíčko téměř ještě 

bez kostí zpopelněno ve schránce z papíru nebo plastu, nevznikne žádný popel nutný 

pro uložení do úřední urny. Největší výrobce rakví u nás nabízí dětské dřevěné rakve 

pro tyto účely vyrobené ze zbytků vzniklých při výrobě standardních rakví. 

Fakultní nemocnice v Plzni, která v klatovském krematoriu mrtvě narozené děti 

dosud zpopelňovala, musí od roku 2013 respektovat, že těla mrtvě narozených dětí 

nebudou ke zpopelnění přijímána hromadně jako v předchozích letech v plastovém 

kontejneru spolu s dalšími amputáty. Oddělení patologie plzeňské fakultní nemoc-

nice vypisuje List o prohlídce zemřelého [srov. 23] takto: příjmení matky a jako 

druhé jméno uvádí „nepojmenovaný“ (tedy např. Novák Nepojmenovaný). Podrob-

něji k pojmenování mrtvě narozeného dítěte viz kapitolu Matrika. 

3.3 Matky-cizinky 

Monitoruji oprávněné požadavky některých národnostních menšin, pravoslavných 

církví a semitských náboženství, které odmítají spalování lidských pozůstatků 

obecně (nejen ve spalovnách nemocnic). Je nutné si v této souvislosti uvědomit, že 

kvůli zvyšující se imigraci cizinců do České republiky roste počet dětí, které se rodí 

mrtvé cizinkám. Často z důvodu nedostatečné lékařské péče, kterou u nás budoucí 

matky-cizinky zanedbávají. Zatímco na východě republiky se mrtvorozenost týkala 

hlavně žen z východní Evropy, ve zbytku republiky to byly hlavně matky z asij-

ských zemí [76]. V roce 2012 byla nejvyšší mrtvorozenost v Královéhradeckém 

kraji a v Hlavním městě Praze, naopak nejnižší hodnoty byly zaznamenány v Jiho-

českém kraji a Moravskoslezském kraji [5]. 

Je ovšem třeba konstatovat, že prožívání traumatu z narození mrtvého dítěte sa-

mozřejmě nemusí být vázáno národnostně, kulturně, nábožensky, ani nemusí přímo 

souviset s kvalitou přijímané lékařské péče. Touto tragickou životní zkušeností jsou 

ohroženi všichni rodiče. Jde v nejširším slova smyslu o antropologickou konstantu, 

tedy něco, co je člověku vlastní právě jako člověku. Provozovatelé pohřebních 

služeb by však každopádně měli být obeznámeni s rituály, které doprovázejí umírání 

a smrt lidí pocházejících z jiného kulturního prostředí [69]. 

3.4 Pohřeb 

V soudobém českém jazyce je nutno rozlišit dva nejčastější významy pojmu pohřeb. 

Za prvé pohřeb ve významu exequiae, tj. náboženského obřadu a přechodového 

rituálu. Za druhé pohřeb ve významu sekulárního pietního aktu doprovázející pro-

fánní uložení lidských pozůstatků do hrobu nebo jejich zpopelnění v krematoriu.  

Pohřeb je vždy dědictvím minulosti, lidové zbožnosti, mateřského jazyka, vztahu 

k sousedům, s nimiž sdílíme zemi, kusem nějakého společného příběhu. Obsáhne 

všechno, s čím se člověk nerodí, čemu se musí učit, co přejímá od starších, co je 

anonymním dílem generací. Takový pojem pohřbu nese sdílené symboly, způsoby 

truchlení, jež vytvářejí společný rámec, podporující důvěru a dialog. Nic nedodává 

takový pocit stability jako návštěva upraveného hřbitova a udržovaného hrobu. 

Zatímco k pietnímu uložení rakve do hrobu na hřbitově je potřeba uzavřít nájemní 
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smlouvu a sehnat minimálně čtyři páry rukou, k závozu rakve do žároviště stačí ruka 

jedna. Pohřeb žehem stačil vyprázdnit každý veřejný rituál beze zbytku, ať církevní 

nebo občanský. Nikoli hřbitovy, ale krematoria učinily pohřbívání nedostupným. 

3.4.1 Církevní pohřební obřad 

Civilní a kanonické právní předpisy Římskokatolické církve, včetně vybraných 

technických a morálních norem rámujících pohřbívání v českých zemích, tkví svými 

kořeny v církevní tradici. Pohřební praxe u nás není určována pouhou minulostí, ale 

tradicí zahrnující jak minulost a přítomnost, tak i jejich filozoficko-teologickou 

reflexi. Chceme-li porozumět celému spektru starobylých obyčejů a praktik souvi-

sejících s pohřbíváním (s přihlédnutím k právním úpravám v rámci evropské západní 

kultury), musíme vzít v úvahu celkem tři kategorie definovatelné těmito veřejnými 

úkony: bohoslužebnými, které jsou vnitřní záležitostí církve, normativně sekulár-

ními, které jsou vnitřní záležitostí státu, a pietními, vycházejícími z lidové zbožnosti. 

Nepokřtěné mrtvě narozené děti nebo novorozenci (tzv. nekřtěňátka) museli být 

ve středověku pohřbeni bez obřadu mimo církevní hřbitov. Po sedmi stech letech 

opakuje česká společnost onu středověkou normu tím, že její výkonná moc nařizuje 

spalování mrtvých lidských plodů v nemocničních spalovnách, tj. mimo kremato-

rium.  

Ve chvíli, kdy držíme v rukou devatenáctitýdenní potracený plod nebo asistujeme 

u jeho pohřbu, se rozumné myšlenky ztrácejí a my obtížně hledáme vhodná slova, 

která bychom mohli vyslovit. Mnohdy nepomůže ani česká liturgická kniha Řím-

skokatolické církve, která nemá ke smutečním obřadům nad plodem po potratu 

žádné vhodné texty. Stejná církev na Slovensku by nás však inspirovat mohla. Po-

hřební modlitbu za děti, které ještě nebyly narozené, publikovala v liturgické knize 

Pohrebné obrady [13, s. 139]:  

 

Kňaz: Pane Ježišu Kriste, 

    prosíme Ťa za toto dieťa, 

    ktoré ešte nemalo svoj domov na tejto zemi, 

    daruj mu vo svojej láske večný príbytok 

    a domov u Teba, 

    kde sa každý žiaľ premieňa na radosť. 

    Lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. 

Ľud: Amen. 

 

Oltář by se mohl stát místem, kam si duše mrtvorozených přicházejí hrát. A nejen 

oltář. V roce 2012 bylo na slovenském hřbitově v obci Nevoľné posvěceno první 

Diecézní hrobové místo pro pochovávání potracených dětí. Jedná se o hrob, u něhož 

rodiče mohou vzdát jak poslední úctu svému dítěti, které nemohlo přijít na svět, tak 

jej tam i bezplatně pohřbít [81].  

3.4.2 Význam občanského pohřbu 

Psycholožka Špatenková varuje před hluboce zakořeněným mýtem, jenž tvrdí, že 

pohřbívat mrtvě narozené dítě nemá smysl [80]. Rituál pohřbu má i v tomto případě 
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svůj význam. Podle psycholožky Yvonny Lucké potřebuje matka ocenění za to, že 

přivedla na svět dítě, i když zemřelo. Potřebuje pomoc, aby se vyrovnala s pocitem 

viny, že je špatná nebo něco špatně udělala. A potřebuje alespoň v úzkém rodinném 

kruhu slyšet, že má právo na všechny pocity, které právě prožívá, a že je to normální 

[6, s. 75-76]. Tuto tezi potvrzuje Borůvková tvrdíc, že naše společnost přisuzuje 

ženě roli matky až po porodu dítěte, a proto bývá pro ženy s perinatální ztrátou 

bolestné společenské přehlížení jejich ztráty [53]. 

Není-li pohřeb vypraven, matka si s odstupem času klade otázky typu: co se stalo 

s mým dítětem? Kde je moje dítě? A právě na tuto skutečnost upozorňují autoři 

otevřeného dopisu „Žádost o novelu zákona o pohřebnictví“ adresovanou poslankyni 

Evropského parlamentu Zuzaně Roithové, kteří se často setkávají s rodiči usilujícími 

o důstojné zacházení se svým zesnulým dítětem a toužícími mít pro něj hrobové 

místo, které požívá ochranu ze zákona proti hanobení [53]. K tomuto názoru se 

připojuji a ve shodě s citovanou tezí Špatenkové tvrdím, že právě pohřeb je vý-

znamných mezníkem v procesu truchlení, veřejným rozloučením s někým, koho 

jsme milovali a koho jsme ztratili [80]. „Je to příliš důležitý rituál na to, abychom jej 

ignorovali.“ [80, s. 144]. Říčan v této souvislosti připomíná, že k úměrnému a kul-

turnímu truchlení může dopomoci právě pohřební rituál [75] a Reiss [77] dodává, že 

k ustálení nové identity rodiny po životních změnách slouží právě různé rituály. 

Důraz je kladen na pozůstalé maminky, neboť ztrátou dítěte před jeho narozením 

jsou podle mé vlastní zkušenosti hlouběji zasaženy právě ženy.  

V západní společnosti je běžně rozšířený předpoklad, že zármutek matky je hlubší 

než zármutek otce [66]. V případě, že dojde ke skonu dítěte ještě před narozením, 

dítě „zná“ pouze jeho matka, která s ním byla v těsném spojení díky těhotenství. 

Ostatní mohou tedy smrt bagatelizovat a tvářit se, že vlastně o nic nejde, že ztráta 

dítěte zase není tak velká, když rodinu s dítětem nepojí žádné společné vzpomínky. 

Ostatní členové rodiny se tedy se situací těžko ztotožňují, protože mnohdy dítě ani 

neviděli. Jde pro ně tedy o ztrátu někoho, kdo tu „byl“ a zároveň ještě „nebyl“ [50, s. 

23]. Domníváme se, že úkolem pomáhajících pracovníků by mělo být informování 

zástupců odborné i laické veřejnosti o tragickém rozměru ztráty dítěte ještě před 

jeho narozením.  

3.4.3 Postfunerální akty 

Kremace nabízí ještě jednu možnost, a tou je uspořádání pietního aktu při konečném 

rozptylu popela nebo uložení urny s popelem. Takový rituál zpravidla bývá jediným 

konaným smutečním obřadem ze strany rodiny mrtvě narozeného. Obec jako vypra-

vitel pohřbu mrtvě narozeného dítěte není povinna urnu se zpopelněnými ostatky 

mrtvě narozeného vydat pozůstalým [60]. Činí tak zpravidla až poté, co pozůstalí 

náklady na sociální pohřeb obci uhradí. Společný rozptyl zpopelněných mrtvých 

lidských plodů by se mohl konat čtvrtletně. K takovému pietnímu aktu se v září 

2001 v některých německých porodnicích dostavilo mnoho rodičů, jejichž děti se 

narodily mrtvé již před léty [67]. 

Jak vyplývá z vlastní analýzy 2000 článků monitoringu českého celostátního i re-

gionálního tisku z let 2008-2013, který je archivován na autorových webových 

stránkách www.pohrebiste.cz, přibývá výrazně v posledních letech v českých kre-

matoriích počet nevyzvednutých uren i přes uskutečněný smuteční obřad. Zaměst-



NEJMENŠÍ Z NÁS • 2013 

17. ŘÍJNA 2013, BRNO 

75 

naní lidé podle prováděcí vyhlášky platného zákoníku práce smí čerpat na pohřeb 

svého potomka pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu, nikoli však na uložení 

své urny, ať už doma nebo na hřbitově [59]. 

4 ZDRAVOTNICTVÍ 

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách v § 82 zakazuje použít mrtvé plody 

při léčbě příjemce lidských tkání a buněk, pro potřeby transplantací nebo pro výrobu 

léčiv. Proč tedy o pár paragrafů dále je v ustanovení § 91 uvedeného zákona plod po 

potratu zařazen mezi odpad? A kam patří mrtvě narozené děti, o kterých se v citova-

ném zákoně mlčí zcela? 

Právo mrtvorozených na pohřbení zrušil zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví 

lidu, který nakládání s mrtvorozenými nijak neupravil. Po novele v roce 2008 v § 26 

odst. 12 tento zákon zkráceně stanovil, že části lidského těla odebrané v souvislosti s 

léčebně preventivní péčí, části těla zemřelého, plod po potratu, které se nepoužijí pro 

lékařské potřeby, a to jen není-li podezření na trestný čin nebo sebevraždu, se zpo-

pelňují ve spalovně zdravotnického zařízení nebo v krematoriu na základě dohody 

mezi zdravotnickým zařízením a provozovatelem krematoria. Dnes je toto ustano-

vení beze změn převzato v citovaném § 91 zákona o zdravotních službách.  

O pochopitelně vysoké míře emocionality dané problematiky svědčí i kontro-

verzní otázka, kterou členové Dlouhé cesty směřují našim zákonodárcům: „To 

máme všichni v České republice raději rodit doma, aby nám mrtvé novorozeně 

zůstalo v náručí?“ [53]. V podtextu této otázky jasně zaznívá pocit zoufalství nad 

tím, že rodiče nemají právo pohřbít nejen lidský plod po potratu, ale i mrtvě naro-

zené dítě. 

Změna citovaného § 91 zákona o zdravotních službách je v době přípravy tohoto 

příspěvku ve vnitřním připomínkovém řízení na Ministerstvu zdravotnictví. Po-

zůstalá matka po potraceném dítěti Jana Hynková, předsedkyně občanského sdru-

žení Tobit, navrhla ve svém dopise na jaře 2013 ombudsmanovi, aby mrtvě narozené 

dítě nesmělo být spáleno v nemocniční spalovně, tj. aby se na něj nevztahovalo 

ustanovení § 91 zmíněného zákona a aby měla matka právo volby. Dále ve svém 

dopise uvádí, že mrtvě narozené dítě má být vydáno k pohřbení, ať už si to rodiče 

vyžádají nebo ne a rovněž potracený plod nesmí být spálen v nemocniční spalovně, 

pokud rodiče požádají o vydání plodu k pohřbení (tato právní úprava je platná např. 

na Slovensku). 

Odpověď ombudsmana ze dne 7. června 2013 mimo jiné zněla takto [39]:  

Osobně nevidím žádný rozumný důvod pro to, aby rodiče dětí, které zemřely ještě 
před porodem, nemohli požádat o vydání svého mrtvě narozeného dítěte za účelem 

jeho pietního pohřbení dle svého přání. Právní úprava s právem rodičů na vydání 

mrtvě narozených dětí, včetně plodů po potratu, za účelem jejich pohřbení musí počí-
tat. Pokud zákon o pohřebnictví vychází z principu zajištění pietního a důstojného za-

cházení s lidskými pozůstatky a ostatky, není žádný důvod takovou pietní ochranu 

odepřít mrtvě narozeným dětem. 
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4.1 Postup poskytovatele zdravotních služeb 

Oznámení o narození mrtvého dítěte rodičům sděluje lékař nejen osobně při kontrole 

na gynekologii nebo v průběhu samotného porodu, ale i prostřednictvím Listu o 

prohlídce zemřelého. Čas předání Listu o prohlídce zemřelého zapíše do zdravot-

nické dokumentace matky a od té chvíle začíná rodičům běžet zákonná 96 hodinová 

lhůta k vypravení pohřbu. Pokud rodiče mrtvě narozeného dítěte v této lhůtě nevy-

praví pohřeb dobrovolně, rozhodne o způsobu jeho likvidace zdravotnické zařízení 

(zpravidla podle vlastního provozního řádu). Nechci dávat za každou druhou větu 

vykřičník, ale patřily by tam. 

4.2 Zdravotnický odpad 

Pokud nebude mrtvě narozené dítě vyžádáno k pohřbení, má být podle metodických, 

tj. nikoli právních (!), pokynů Ministerstva životního prostředí (MŽP) v nemocniční 

spalovně spáleno jen za určitých podmínek zaručujících důstojnost a pietu (tj. pře-

devším nikoliv s jiným biologickým odpadem). Vymáhání slušnosti, důstojnosti a 

piety je v tomto případě nikoli na rodičích, kteří do spalovny nesmí být vpuštěni, ale 

na kontrolních orgánech v oblasti životního prostředí nebo na místně příslušné kraj-

ské hygienické stanici. Metodické doporučení MŽP k nakládání s odpady ze zdra-

votnictví (červenec 2007) [24] a dále pak Návrh metodického pokynu MŽP a mi-

nisterstva zdravotnictví (MZ) k nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení a jim 

podobných zařízení (prosinec 2009) [25], obsahuje kapitolu nakládání s patologicko-

anatomickým odpadem. V katalogu odpadů pod ev. č. 18 01 02 je jako příklad uvá-

děn drobný anatomický odpad typu produktu potratu do ukončeného 12. týdne 

těhotenství, absentuje ovšem výslovně upravená evidence produktů potratu po 12. 

týdnu gestace, přestože uvedená kapitola je jako odpad označuje [24-25]. 

Plody po potratu nelze na základě citovaného ustanovení § 91 zákona o zdravot-

ních službách nezpopelnit, tj. uložit do rakve a v rakvi do hrobu. Fakt, že se tak 

občas v praxi děje, připomíná Sofoklovu Antigonu, která věděla, že když pohřbí 

svého bratra, překročí sice lidský zákon a  vydá se tak v  jeho trestající moc, ale 

poslechne lepší příkaz, neboť – jak říká – tyto nepsané zákony se nezrodily z  libo-

vůle dnešního a  zítřejšího dne, „jdou z  hlubin času, do  nichž nikdo nedozří.“ [84] 

Vymezení možnosti spálit plod po potratu ve spalovně poskytovatele nebo v kre-

matoriu není vymezení možnosti plod pohřbít. Ustanovení řeší situaci, kdy poskyto-

vatel nemá vlastní spalovnu. Přijetím nového zákona o zdravotních službách, nedo-

šlo k žádnému posunu ke kodifikaci práva na vydání potracených plodů a mrtvoro-

zených dětí k pohřbení. Zákon v citovaném ustanovení obdobně se starou právní 

úpravou stanoví, že s odebranou částí těla a s plodem po potratu nakládají v souvis-

losti s poskytováním zdravotních služeb pouze poskytovatelé zdravotní služby tak, 

že jej zpopelňují ve vlastní spalovně. 

Závozem potraceného nebo mrtvě narozeného dítěte do žároviště spalovny po-

skytovatele zdravotní služby ztrácí matka definitivně možnost pohřbít své dítě dů-

stojně a pietně na hřbitově nebo v kremačním zařízení, které je výlučně určeno pro 

zpopelňování lidských pozůstatků (nikoli odpadů). Popel vyjmutý z pece nemoc-

niční spalovny není s mrtvým tělem dítěte identifikovatelný. Spalování mrtvě naro-

zených dětí a plodů po potratu není zpopelněním lidských pozůstatků. 
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Záznam o spálení plodu po potratu se podle citovaného zákona č. 20/1966 Sb. o 

péči o zdraví lidu zakládal do zdravotnické dokumentace matky. Od účinnosti zá-

kona o zdravotních službách byla zrušena i tato administrativní povinnost. Záznam o 

spálení plodu po potratu se již nemusí vést vůbec. V evidenci provozovatele krema-

toria záznam o zpopelnění mrtvě narozeného dítěte nalezneme v záznamu o spálení 

anatomicko-patologického odpadu zpravidla pod pojmem „histologické zbytky“. 

4.3 Věda a výzkum 

Rozsáhlý výzkum mezi rodiči s perinatální ztrátou provedli v USA na počátku 90. 

let 20. stol. [55]. Z dotazníkového šetření, které se nevyhýbalo otázkám týkajících se 

pohřbu mrtvorozených, vyplynulo, že 22 % respondentů uvedlo nad rámec odpovědi 

v poznámce, že by uvítali možnost výběru způsobu pohřbu nebo nakládání s ostatky 

mrtvorozeného dítěte nezávisle na instituci. Více než polovinou respondentů nebylo 

považováno za podstatné uspořádat nějakou vzpomínkovou slavnost. Nedostatek 

zájmu o postfunerální smuteční obřad může odrážet skutečnost, že většina rodičů 

dávala přednost samotnému pohřbu. 

Cílem pětiletého výzkumu Ratislavové bylo zjistit využívání a způsob nabízení 

rituálů rozloučení s dítětem u žen po perinatální ztrátě v České republice [44, 45, 72, 

83]. Jedná se o jeden z prvních vědeckých pokusů zjistit postoj žen ke smutečním 

rituálům nad mrtvě narozenými dětmi, vlastnění upomínek na takové dítě a využí-

vání laické nebo odborné pomoci. Soubor tvořilo 83 žen, které prožily perinatální 

ztrátu v letech 2007 až 2012 v České republice. Většina žen po porodu mrtvého 

plodu své dítě neviděla a 69 % těchto žen toho lituje. Na rozdíl od žen po perinatální 

ztrátě, které své dítě viděly, a které byly ve 100 % rády, že tak učinily. Zásadním 

zjištěním bylo, že ženám možnost jakéhokoli rozloučení s dítětem nebyla často 

vůbec nabízena, což může vypovídat o paternalistickém přístupu zdravotníků v této 

oblasti. Upomínku na své dítě má jen 17,5 % žen po porodu mrtvého plodu, 52 % 

žen ze souboru využilo podporu stejně postižených žen, 44,5 % vyhledalo odbornou 

pomoc psychologa nebo psychiatra. 

V této nelehké situaci by mělo být samozřejmostí poskytnout rodičům psychoso-

ciální podporu a krizovou intervenci matkám a otcům zasaženým tragickou ztrátou. 

Zdravotníci v naší zemi však zatím nejsou dle jejich povinného kurikula soustavně 

připravováni na práci s člověkem v krizi. Přesto se již i v našem zdravotnictví začíná 

klást důraz na tento aspekt jejich práce. Důkazem je skutečnost, že na Katedře ošet-

řovatelství a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií Západočeské univer-

zity v Plzni se již v kurzech věnují problematice doprovodu rodičů po perinatální 

ztrátě a mimo jiné zde proběhla beseda s pozůstalými maminkami ze sdružení 

Dlouhá cesta [43]. V článku Ratislavové a Kašové popisuje jedna z účastnic těchto 

kurzů a besed, jak využila získané poznatky v praxi [73]. Také na Ústavu ošetřova-

telství a porodní asistence LF OU v Ostravě je již zaveden kurz krizové intervence 

pro budoucí zdravotníky [43]. 

I přesto však porodní asistentky a lékaři často nevědí, jak se k matce/rodičům 

mrtvě narozených dětí chovat a neznají způsoby, jak při této tragédii nejlépe emoci-

onálně pomoci. Lenka Černá ve své bakalářské práci uvádí analýzu osmi rozhovorů 

uskutečněných v roce 2012 s porodními asistentkami z pěti porodnic [7, s. 65]. 
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Možnost rozloučení se s mrtvě narozeným dítětem není podle ní na téměř žádném 

sledovaném pracovišti běžná. Na většině pracovišť porodní asistentky rozloučení s 

dítětem ženě aktivně nenabízí, přestože tomuto rituálu přisuzují velký význam. 

Někde je dokonce dítě rovnou odneseno, aniž by ho matka měla možnost vidět. 

Pouze na jednom sledovaném pracovišti porodní asistentky rodičům nabízejí a 

umožňují rituál rozloučení se svým dítětem. Samy porodní asistentky vidí problém v 

nedostatečné komunikaci s rodičkou, v malé informovanosti a vyjadřují i ochotu ke 

zlepšení. Povědomí porodních asistentek o občansko-právních náležitostech v této 

oblasti není příliš vysoké. O možnosti pojmenovat a pohřbít mrtvorozené dítě ještě 

věděly téměř všechny respondentky, ovšem o peněžité pomoci v mateřství a o po-

hřebném mají porodní asistentky informace nedostatečné. 

Ratislavová předkládá závěry studií popisující vzorce chování zdravotnického 

personálu, které byly opakovaně pozorovány. Patří sem [46]:  

 

 co možná nejrychlejší vyřízení potratu či porodu mrtvého plodu s následným 

zmizením dítěte, strategie „nic se neodehrálo“; 

 racionalizace a bagatelizace zármutku s akcentem na další, již úspěšně zakon-

čené, těhotenství; 

 omezení lékařského rozhovoru na medicínsko-přírodovědné souvislosti.  

 

Borůvková došla na základě výzkumu s ženami proživšími perinatální ztrátu k zá-

věru, že „interakce se zdravotníky je pro ženy zásadní a směrodatnou zkušeností, 

která může významně ovlivnit průběh procesu truchlení.“ [46, s. 149] Dále je z 

výsledků patrné, že tato oblast má ještě mnoho rezerv a nedostatků. V průběhu 

události jsou ženy v extrémně zátěžové situaci, která může snižovat jejich kognitivní 

schopnosti (porozumění, vernalizace apod.), což ne vždy zdravotníci při podávání 

informací zohledňují (neadekvátní, moc odborné, nesrozumitelné informace, příliš 

mnoho informací najednou atp.). Stejná autorka upozorňuje na to, že pro ženy, které 

se jejího výzkumu zúčastnily, byly zraňující zejména zlehčující poznámky bagateli-

zující události či znevažující ztrátu. Postrádaly osobní, lidský přístup v komunikaci. 

5 SPRÁVA 

V následujícím textu se budeme orientovat na občanskoprávní nedostatky, které 

jsme v souvislosti s problematikou intervence zástupců pomáhajících profesí s po-

zůstalými rodiči po porodu mrtvého dítěte identifikovali. Je docela obtížné vyznat se 

ve změti zákonů, vyhlášek, příloh, metodických pokynů a doporučení. Současná 

česká společnost většinou nález mrtvého novorozence odsuzuje, avšak jinak bývá 

pohlíženo na skutečnost, kdy se mrtvý lidský plod dostane do spalovny rukou gyne-

kologa či porodní asistentky. 

Mnozí pozůstalí rodiče se domnívají, že nemají k mrtvě narozenému dítěti žádné 

povinnosti a že jsou pouze nositeli práva „nepohřbít“. Pro dozrávání k odpovědnosti 

za pohřební útraty je důležité stimulovat novou reflexi o tom, že práva předpokládají 

i určitý rámec povinností, bez nichž by se proměnila ve svévoli. Vyhrocování psy-

chologizace smutku rodičů ústí do opomíjení jejich mravní pohřbívací povinnosti, 

která odkazem na antropologický a etický rámec omezuje zákonné právo „nepo-
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hřbít“ a díky tomu se rodiče nemohou stát vůči svému mrtvě narozenému potomku 

lhostejnými. 

Reflektujeme tímto apel uveřejněný v Etickém kodexu sociálních pracovníků 

České republiky, v němž je uvedeno, že sociální pracovník: „Zasazuje se o zlepšení 

sociálních podmínek a zvyšování sociální spravedlnosti tím, že podněcuje změny v 

zákonech, v politice státu...“ [51, kap. 2.5.2]. Předkládanou analýzu právní úpravy 

chápeme nejen jako jednu z možných informačních opor potenciálně vedoucí ke 

změně součastné legislativy, ale i jako výzvu k modifikaci náplně pracovní činnosti 

sociálních pracovníků v zařízeních, kde s pozůstalými rodiči mohou přijít, popř. již 

přicházejí do kontaktu [srov. 63, 64]. 

5.1 Definice mrtvě narozeného dítěte 

Definice související s ukončením těhotenství (porodem dítěte, potratem, umělým 

přerušením těhotenství) jsou důležité také ze statistického a administrativního hle-

diska (výplata některých sociálních dávek apod.). Přesto v české legislativě jejich 

zakotvení chybí.  

Můžeme vyjít ze statistické definice plodu po potratu. Světová zdravotnická orga-

nizace (WHO) doporučuje stanovení hranice hmotnosti pro potrat 500 g, která od-

povídá přibližně 22. týdnu těhotenství [26]. Dále je zde uvedeno, že právní poža-

davky na registraci fetálních úmrtí a živě narozených se liší mezi jednotlivými ze-

měmi a někdy dokonce i uvnitř jedné země. Přesto se doporučuje, aby tam, kde je to 

možné, byly do statistických přehledů zahrnuty všechny plody a děti s porodní 

hmotností alespoň 500 g, ať živé či mrtvé. Není-li k dispozici informace o porodní 

hmotnosti, měla by se použít odpovídající kritéria pro gestační věk (22 dokončených 

týdnů) nebo délka těla (25 cm od temene k patě). Tato doporučení byla převzata 

zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a jsou právně účinná od 1. dubna 

2012. 

Zdrojem závazných definic pro členské státy EU je Nařízení Komise (EU) 

328/2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, pokud jde o statistiky příčin smrti. V citovaném nařízení je 

uvedeno, že členské státy předávají Komisi (Eurostatu) hodnoty proměnných [12]. V 

případě mrtvě narozených dětí se sběr údajů omezí na následující skupiny:  

 

 porodní váha od 500 g do 999 g nebo při nedostupnosti údaje gestační stáří od 

22 do 27 ukončených týdnů; při nedostupnosti obou těchto údajů délka od 25 do 34 

cm (proměnná č. 9); 

 porodní váha 1 000 g nebo vyšší nebo při nedostupnosti údaje gestační stáří více 

než 27 ukončených týdnů; při nedostupnosti obou těchto údajů délka nejméně 35 cm 

(proměnná č. 10). 

 

Definice mrtvě narozeného dítěte navzdory tomuto nařízení v citovaném zákoně o 

zdravotních službách kodifikována není. Od září 2012 ji nalézáme pouze v příloze 

vyhlášky č. 297/2012, o Listu o prohlídce zemřelého v nečíslované poznámce pod 

čarou: „plod narozený bez známek života, jehož hmotnost je 500 g a více; nelze-li 
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porodní hmotnost určit, pak narozený po 22. dokončeném týdnu těhotenství a nelze-

li délku těhotenství určit, pak nejméně 25 cm dlouhý, a to od temene hlavy k patě.“  

Otázkou zůstává, zda ji lze díky této formě publikování považovat za právně vy-

mahatelnou a pro jaké účely ji lze využívat a považovat za platnou.  

Pro oddělení patologie jednotlivých zdravotnických zařízení je pro účely evidence 

nevhodné nepožadované vyplnění jména a příjmení mrtvě narozeného dítěte v Listu 

o prohlídce zemřelého (jiné příjmení může mít matka a jiné otec). Jak bude poskyto-

vatel zdravotní péče mrtvě narozené vykazovat do statistiky na konci roku? Co 

vykázat pro zdravotní pojišťovnu neví ani Ústav zdravotnických informací a statis-

tiky České republiky. Pokud patologie provádí pitvu mrtvě narozeného dítěte (rodiče 

mají v občanském zákoníku zakotvené právo jeho pitvu odmítnout) a potřebuje 

mikrobiologické kultivace, jaké nacionále má uvést na žádanku? Má vyšetření žádat 

na rodné číslo matky nebo otce? Důležitějším nedostatkem vyhlášky o Listu o pro-

hlídce zemřelého je díky zde skryté definici mrtvorozenosti fakt, že je jakékoliv 

přerušení těhotenství považováno za potrat, přičemž by se dle citovaného zákona o 

zdravotních službách o potrat mělo jednat jen v případě váhy plodu menší než 500 g. 

Pokud se poněkud podrobněji podíváme na důsledky a návaznosti evropského 

vymezení mrtvě narozeného dítěte, lze říci, že veškerá fetální úmrtí s hmotností do 

500 g se považují za potraty a veškerá fetální úmrtí s hmotností 500 g a vyšší by se 

pak měla označovat za mrtvě narozené děti (a to včetně uměle přerušených těhoten-

ství, kdy plod má vyšší hmotnost než 500g) [48]. Z hlediska dopadu změny těchto 

definic v lékařské praxi a ve statistice je důležité, jak rychle lékaři a statistici na 

novou definici zareagují. Definice potratu byla v zákoně o zdravotních službách 

uvedena v platnost k 1. 4. 2012, definice obsažené na Listu o prohlídce zemřelého 

pak ještě později (a to sice v září 2012). Počet mrtvě narozených v roce 2012 se 

oproti předchozímu roku zvýšil o 62, z 317 mrtvě narozených v roce 2011 na 379 

mrtvě narozených v roce 2012, 212 chlapců a 167 dívek. Na tisíc narozených připa-

dalo 3,5 mrtvě narozených (mrtvorozenost) [5]. Počet mrtvě narozených (s hmot-

ností 1000 g a více) se v letech 2006–2011 u nás pohyboval okolo 300 případů 

ročně, podle nové definice by se jejich počet měl významně zvýšit a podle Šárky 

Daňkové z Ústavu zdravotnických informací a statistiky vzrůst zhruba o 73 % na 

520 případů za rok [48]. Absence informační kampaně a nevhodné načasování 

způsobilo, že lékaři změnu neregistrovali včas a data jsou za celý rok 2012 problé-

mově analyzovatelná. Podrobněji viz následující tabulka. 

 

 Potraty s hmotností 500 g – 1000 g Mrtvě narození 

–  původní 

Mrtvě narození 

– nová definice 

Pitvy 

 samovolné UPT celkem    

2006 141 116 257 299 556  

2007 112 104 218 315 533  

2008 116 122 238 272 510  

2009 139 108 247 319 566  

2010 99 78 177 293 470  

2011 90 104 194 317 511 302 

2012    379 (?)   

Tab. 2. Potraty s hmotností 500g a více, počty mrtvě narozených. Zdroj: Úzis, 

http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku&artclID=849 a vlastní šetření 
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Absence informační kampaně a nevhodné načasování způsobilo, že lékaři změnu 

neregistrovali včas a data jsou za celý rok 2012 problémově analyzovatelná. Data za 

rok 2012 nebyla dosud ani publikována v tradiční struktuře – potraty samovolné, 

umělé přerušení těhotenství (UPT) a mrtvě narození od 500 g do 1000 g [79].  

5.2 Pohřebné 

Ve své knize Pohřebnictví [4] jsem zmínil i další paradox naší legislativy. Zákon o 

státní sociální podpoře přiznává od 1. ledna 2012 fyzickým osobám vypravujícím 

pohřeb mrtvě narozenému dítěti právo na pohřebné (pokud o pohřebné požádají). 

Pozůstalí rodiče tedy mají nárok na pohřebné něčeho, co nelze podle platného práva 

řádně pohřbít. Jedná se o odpad, jehož původcem je poskytovatel zdravotní služby, 

který je z důvodu ochrany veřejného zdraví a hygieny povinen v souvislosti s ana-

tomicko-patologickými odpady postupovat striktně podle zákona o zdravotních 

službách [4]. 

5.3 Matrika 

Narození mrtvého dítěte je povinen oznámit poskytovatel zdravotnických služeb, v 

jehož zdravotnickém zařízení se porod uskutečnil, na Listu o prohlídce zemřelého 

matričnímu úřadu, a to nejpozději do tří pracovních dnů. Do knihy narození se zapi-

suje den, měsíc a rok narození, místo narození a pohlaví dítěte, popřípadě jméno a 

příjmení dítěte. Zápis se provede na základě písemného prohlášení o narození dítěte. 

Po narození mrtvého dítěte se vystavuje rodný list, úmrtní list se nevystavuje. Dítěti 

se nepřiděluje rodné číslo, a pokud rodiče nejsou manželé, nelze k dítěti určit otcov-

ství. V případě, že je určeno před narozením dítěte, je neplatné, tudíž otec dítěte není 

do matriky zapsán. Je vhodné rodiče po porodu poučit, že mají možnost své dítě 

pojmenovat. Stejné jméno pak může mít i následující živě narozené dítě v téže 

rodině. 

5.4 Shrnutí u mrtvě narozeného dítěte 

 Lékař musí mrtvě narozené dítě prohlédnout a vystavit matce List  

o prohlídce zemřelého; 

 rodiče mají právo odmítnout zdravotní pitvu dítěte; 

 rodiče mají právo dítě pojmenovat; 

 rodiče mají právo dítěti vypravit pohřeb svépomocí nebo prostřednictvím 

provozovatele pohřební služby; 
 pohřbení musí sjednat do 96 hod po oznámení o porodu mrtvě narozeného dítěte 

na Listu o prohlídce zemřelého; 
 vypravitel pohřbu má nárok na pohřebné ve výši 5000 Kč do jednoho roku od 

pohřbu; 
 pokud rodiče neprojeví zájem o uspořádání pohřbu, pohřbívací povinnost obec 

nemá, i když jej zdravotnické zařízení informuje po uplynutí lhůty 96 hod od po-

rodu; 
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 rodiče mají právo na informace o zdravotním stavu dítěte a o výsledcích pitvy; 
 matka má nárok na mateřskou dovolenou v délce trvání 14 týdnů; 
 nárok na porodné matka nemá; 
 na matrice si rodiče do měsíce vyzvednou rodný list, dítě nemá přiděleno rodné 

číslo, a pokud rodiče nejsou manželé, otec v rodném listě nebude zapsán. 

5.5 Shrnutí u plodu po potratu  

 Lékařská prohlídka plodu se nekoná, List o prohlídce zemřelého se nevyplňuje; 

 rodiče mají právo odmítnout zdravotní pitvu plodu; 

 rodiče mají právo na informace o zdravotním stavu plodu a o výsledcích vyšet-

ření nebo pitvy; 
 rodiče nemají právo plod pojmenovat; 

 rodiče nemají právo plodu vypravit pohřeb; 

 rodiče mají právo požadovat, aby plod po potratu byl spálen odděleně od jiného 

zdravotnického odpadu v samostatném kontejneru; 

 vypravitel pohřbu plodu nemá nárok na pohřebné ve výši 5000 Kč do jednoho 

roku od pohřbu; 
 pohřbívací povinnost obec nemá, i když jej zdravotnické zařízení informuje po 

uplynutí lhůty 96 hod od potratu; 

 matka nemá nárok na mateřskou dovolenou v délce trvání 14 týdnů; 
 nárok na porodné matka nemá; 
 matrika o plodu po potratu není informována. 

6 KASUISTIKY 

Níže nabízíme tři aktuální kasuistiky ilustrující postoje rodičů a zástupců nejrůzněj-

ších institucí k probíranému tématu. Pro pomáhající profese se tyto příhody stávají 

cennou případovou studií pocitů rodičů ve stavu ohrožení, jak nakládají s obavami, 

které nemohou zvládat, a jak může v instituci, jakou je porodnice, propuknout du-

ševní poblouzení podobné epidemii. 

6.1 Soudní smír mezi matkou a porodnicí 

Podle uzavřeného soudního smíru ze dne 12. 7. 2013 ve věci ochrany osobnosti 

zaplatí jedna jihočeská nemocnice matce dítěte zemřelého krátce po porodu 100 000 

korun náhrady nemajetkové újmy, 3500 Kč náhrady utrpěné škody a dále náklady 

řízení. Matka žalovala původně o 300 000 korun nemocnici a dvě pohřební služby. 

Do jejího práva na ochranu osobnosti zasáhlo to, že nemohla své mrtvé dítě pohřbít 

– když to chtěla začít zařizovat, ukázalo se, že tělíčko už bylo spáleno jako odpad 

společně s amputáty a dalším anatomicko-patologickým odpadem. Rodička nebyla 

detailně poučena o tom, že pohřeb musí zařizovat ve lhůtě 96 hodin požadované 

zákonem o pohřebnictví  a  v psychické zátěži v důsledku prožitých událostí ji 

nenapadlo, že je třeba jednat rychle. Právní zástupkyně žalobkyně poukazovala na 

to, že její klientka byla tehdy ve stavu, kdy poučení ani nemohla dostatečně vnímat. 

Soud stranám předeslal, že důkazní situace při zjišťování, kdo co ve věci porušil, by 
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byla komplikovaná, ale důležitější že je vůle stran k dohodě. Ty po krátkém jednání 

takovou ochotu naznačily [41]. 

6.2 Církevní pohřeb plodu po spontánním potratu 

Koncem dubna roku 2013 prožil náhlou ztrátu svého očekávaného čtvrtého dítěte 

manželský pár středních let z Prahy, který se vydal na víkendový rodinný výlet. 

Jejich příběh může sloužit jako názorný příklad předkládané problematiky. 

V pozdních večerních hodinách došlo u matky – říkejme jí Jana – v penzionu, kde se 

rodina ubytovala, bez předchozích sebemenších příznaků či zdravotních obtíží ke 

spontánnímu potratu. Rodiče plod i s placentou zabalili do ručníků a přivolali zá-

chrannou službu, která na místo přijela cca do 20 minut. Otec dítěte – pojmenujme 

jej Oldřich – v zájmu o zdravotní stav své ženy následně telefonicky kontaktovat 

nemocnici v Rumburku, kam byla převezena, a sdělil službu konající zdravotní 

sestře přání své i Jany o vydání mrtvého plodu k církevnímu pohřbení. Požadoval, 

aby z tohoto důvodu nebyly činěny žádné nezvratné kroky ze strany zdravotnického 

zařízení. Bylo mu doporučeno kontaktovat v této záležitosti následující den ráno 

ošetřujícího lékaře. Obdobně informovala o svém přání převzít mrtvý plod k jeho 

církevnímu pohřbení při příjmu do nemocnice zdravotnický personál včetně ošetřu-

jícího lékaře i Jana. Souběžně se zajímala také o možnost vyšetření mrtvorozeného 

plodu. Lékař ji ujistil, že k vydání plodu budou mít určitě nárok a sdělil, že vše 

domluví v pracovní den. Vyšetření plodu však nedoporučil, neboť by to mohlo dle 

jeho mínění celou věc značně zkomplikovat.  

Zoufalá Jana dík jeho profesionálnímu a lidskému přístupu dala na jeho doporu-

čení a souhlasila se zápisem v lékařské zprávě obsahující informaci, že 

z náboženských důvodů odmítá vyšetření plodu. V té chvíli si plně neuvědomovala, 

že tak fakticky ztratila možnost zjistit pohlaví svého nenarozeného dítěte. Druhý den 

ráno opustila po vizitě nemocnici a spoléhala společně s Oldřichem na částečně 

předjednaný další postup, tj. že v následující pracovní děn, v pondělí, bude mrtvoro-

zený plod pozůstalým rodičům vydán. Rodiče zároveň hledali informace a zkuše-

nosti jiných rodičů, kteří prožili obdobnou ztrátu. Zjistili, že rodina pana Novotného 

prožila podobné smutné chvíle před necelým půl rokem, kdy jejich mrtvorozené 

miminko nemocnice pohřební službě vydala. To bylo pro Janu s Oldřichem velkým 

psychickým povzbuzením. Bude vydán i plod po potratu? Po několika týdnech 

písemných žádostí nakonec vydán byl, nikoli však rodičům, nýbrž pouze provozo-

vateli pohřební služby. Náklady za převoz a pohřeb se díky tomu vyšplhaly nad 

20 000 Kč. 

Tohoto převozu a pohřbu se mší svatou v místním kostele sv. Víta a na obecním 

hřbitově v Bojanově, který se konal dne 30. května 2013, se směl autor osobně 

zúčastnit, s rodiči a knězem na základě jejich výpovědi celý případ zaznamenat.1 

 

                                                                 
1 Podrobněji viz fotogalerii pohřbu plodu po potratu: 

http://www.pohrebiste.cz/stranky/archiv/fotogale/tema.htm?46. 
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Obr. 1. Poslední rozloučení s plodem po potratu v kostele sv. Víta v Bojanově dne 30. 

května 2013, foto autor 

I když se nám na první pohled téma pohřbívání mrtvě narozených dětí a plodů po 

potratu mohlo zdát nepřitažlivé a vlastně jasné, často v sobě tato antropologická 

konstanta skrývá velmi zajímavé symboly a prvky umožňující přiblížit se dobové 

mentalitě a myšlení současníků. 

6.3 Občanská sdružení 

V Itálii není pohřbívání dětí zemřelých před porodem také vůbec běžné. Občanské 

sdružení Associazione Difendere la Vita con Maria se sídlem ve městě Novara u 

Turína však uzavírá již od roku 2000 prostřednictvím 40 poboček v rámci projektu 

Arimatea s porodnicemi dvoustranné dohody, na základě kterých se církevní pohřeb 

– více plodů po potratu najednou – slaví pravidelně jedenkrát měsíčně u hrobu, 

jehož náhrobek nese citát: „Marie, Matko všech živých, k Tobě se utíkáme“. Během 

dvanácti let bylo díky tomuto projektu pohřbeno v Itálii již 40 000 dětí zemřelých 

před porodem, a to včetně plodů z uměle přerušených těhotenství [85].  

Obdobně rodičům po perinatální ztrátě nebo žádajícím porodnicím napomůže s 

pohřbením plodu na Slovensku občanské sdružení Tóbi, v Česku Tobit, o. s. Tyto 

neziskové organizace vznikly během posledního roku nezávisle na sobě a nabízí 

vypravení pohřbení plodů po potratu, mrtvě narozených dětí a novorozenců do 

sedmého dne po narození, nenajde-li se nikdo, kdo by jim pohřeb vypravil dobro-

volně [81 a 82]. Úmrtí jim oznamují přímo porodnice, patologie nebo obce, a to ve 

chvíli, kdy zákonná lhůta k vypravení pohřbu v délce 96 hodin od oznámení úmrtí 

rodičce marně uběhla. 

V případě občanského sdružení Tobit jeho členové zajišťují pro rodiče součinnost 

nejen při jednání s poskytovatelem zdravotní služby, porodnicí, patologií, ale i s 
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provozovatelem spalovny, pohřební služby, krematoria či pohřebiště a s matričními 

úřady při zařizování nezbytných úkonů spojených s pohřbem nebo likvidací dětí 

zemřelých před porodem. „Prvním krokem by mělo být navázání úzké spolupráce 

s vybranými poskytovateli zdravotních služeb, porodnicemi a neonatologickými 

centry, neboť i některé zaměstnance těchto subjektů trápí dlouhodobě neřešený 

problém likvidace malých tělíček v nemocničních spalovnách odpadů,“ uvedla dne 

28. září 2013 na I. Valné hromadě právě zvolená předsedkyně Tobitu Jana Hynková. 

Postup je v Praze připraven takový, že vedoucí zdravotně sociálního oddělení 

Všeobecné fakultní nemocnice oznámí členům Tobitu prostřednictvím Listu o pro-

hlídce zemřelého úmrtí mrtvě narozeného dítěte, o které rodiče nejeví ani pátým 

dnem po přijetí Listu o prohlídce zemřelého zájem. Bude mít k pohřbení Tobitem 

jejich písemné svolení, i když není ze zákona nutné (zvláště v případech, kdy matka 

odchází na vlastní žádost z porodnice po několika hodinách od porodu a není jak s ní 

pohřeb opuštěného dítěte osobně domluvit). Stačí marné uplynutí lhůty 96 hodin od 

oznámení porodu mrtvě narozeného dítěte. Předsedkyně Tobitu objedná zpopelnění 

bez obřadu zpravidla u nejbližšího provozovatele pohřební služby, který zajistí 

pohřbení a uložení urny do hrobu č. 119 v oddělení 4 na Vinohradském hřbitově v 

Praze. Jde o hrobové místo, jehož nájemcem je Tobit, o.s a na jehož náhrobku bude 

vytesán tento verš z deuterokanonické knihy Tobiáš: „…šel jsem, vykopal hrob a 

pohřbil jsem ho“ (Tob 2, 7). Předsedkyně Tobitu jako vypravitelka pohřbu požádá o 

sociální dávku pohřebného, která zpravidla pokryje veškeré pohřební náklady. Iden-

tifikační údaje a kontakty: 

 

název: Tobit, o. s.  

sídlo: Praha 1 - Josefov, Široká 64/12, PSČ 11000 

právní forma:  Občanské sdružení 

datum vzniku: 19. září 2013 

IČ: 02127989 

číslo účtu 2900479810/2010 

email tobit@email.cz 

web http://www.pohrebiste.cz/stranky/archiv/projekt/tobit/tobit.htm 

mobil 736 621 984 

předsedkyně Jana Hynková 

 

Autor tohoto příspěvku jako výkonný ředitel Tobitu vede evidenci o každém po-

hřbení mrtvě narozeného dítěte. Obdobně jsou pohřbívány i plody po potratu, ovšem 

bez nároku na pohřebné. Rakev je vždy celodřevěná vyrobená v České republice dle 

ČSN na rakve č. 49 3160. Urna je ekologická, po čase se v hrobě rozpadne. Tělíčka 

je oblečeno do rubáše (čechelu), který je opět vyroben z přírodních materiálů a v 

České republice. Rodiče mohou k Tobitímu hrobu kdykoli přijít a uctít památku 

svého dítěte. Jména pohřbených dětí jsou evidována ve stejné formě jako na archi-

vovaném Listu o prohlídce zemřelého, tj. příjmení matky a jako druhé jméno se 

uvádí „nepojmenovaný“ (tedy např. Novák Nepojmenovaný). Dalším údajem je 

datum a místo narození, datum a místo pohřbení, stáří dítěte, jeho váha a délka. 
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ZÁVĚR 

Tento příspěvek se věnoval eticky a právně vysoce náročnému tématu lidských práv 

se zvláštním zřetelem k problematice pohřbívání plodů po potratu a mrtvě naroze-

ných dětí. Současné extenzivní pojetí lidských práv, které je módní v Evropě i dal-

ších částech světa, směřuje k přetvoření nejrůznějších potřeb v práva. Kromě tradič-

ních práv na rozhodnutí o vlastním pohřbu během života se tak hovoří o právu na 

kvalifikované pohřbení nebo dokonce o právu na slušný pohřeb. Toto pojetí nároko-

vatelnosti potřeb na základě práv však vede k eliminaci významu lidské důstojnosti. 

Lidé by měli být ohleduplní k tělům zemřelých nikoli na základě práv, ale na zá-

kladě jejich lidské důstojnosti. Nahým a neumytým mrtvým nedonošeným tělíčkům 

se sluší poskytnout pomoc nikoli proto, že je to jejich právo, ale proto, že si to žádá 

lidská důstojnost, kterou vnímáme. Nejsmutnější věta je: „Ty mě nepohřbíš.“ 

Pohřeb mrtvorozených dětí a lidských plodů bez ohledu na gestační stáří není 

v České republice předmětem ani občanského ani církevního právního řádu. Pokud 

se rodiče zavčas písemně neobrátí na vedení porodnice, budou jejich mrtvě narozené 

děti zlikvidovány méně slušným způsobem než zvířata v domácím chovu nebo 

komerčně vystaveny jako vycpaná veverka, případně mořský koník v lihu. K vydání 

mrtvorozeného dítěte rodičům k pohřbení tak díky stávající platné legislativě může 

dojít jen na základě dobrovolného, popř. ve vnitřním řádu upraveného rozhodnutí 

poskytovatele zdravotní služby. Přitom platí, že živě narozené dítě umírající při 

porodu tatáž prosektura k pohřbení vydat musí. Ve společnosti, kde mají své ná-

hrobky i křečci a hadi, považuji za absolutně samozřejmé, že matkám a otcům bude 

tělíčko jejich mrtvě narozeného  dítěte vydáno k obstarání pohřbu bez asistence 

provozovatele pohřební služby. Likvidace těchto dětí v nemocničních spalovnách se 

jeví autorovi nehumánní, nedůstojná a nehodná evropské kultury 21. století. 

Lidský plod po 22. týdnu je de lege zemřelý pouze pro účely vyhlášky o Listu 

o prohlídce zemřelého (co by prováděcího právního předpisu k zákonu o zdravotních 

službách), nikoli pro účely zákona o zdravotních službách nebo o pohřebnictví. 

Problematika potracených a mrtvě narozených dětí spadá do kompetence tří minis-

terstev.  

Ochrana slušnosti, důstojnosti a piety je v podstatě politika – a politika uklízí 

mrtvě narozené děti do smetí. Je naprosto jasné, že „dobrá“ věda a „dobré“ zákony 

ještě nemusejí nutně vyústit v účinnou ochranu těl mrtvorozených. Problematika 

pohřbívání mrtvorozených lidských plodů se bude stále přehlížet, dokud budou 

jejich tělíčka považována jen za jakýsi vedlejší efekt umělého přerušení těhotenství, 

za pouhou oddělenou část těla živé matky, se kterou se nakládá v rámci zákonů 

zaměřených právě na tuto problematiku. Není podle mého názoru možné problema-

tiku pohřbívání mrtvě narozených dětí takto zjednodušovat. Mrtvý novorozenec má 

právo na respektování piety oddělené od práv rodičky. Rodiče potřebují stimuly, aby 

pohřeb svému potomku sjednali, obec zase takové finanční zajištění, aby měla do-

statečné materiální a personální kapacity pohřbívací povinnost k mrtvorozeným 

řádně vykonávat. Na přínos takové činnosti je třeba nahlížet nejen z ekonomického, 

nýbrž i morálního a sociálního hlediska. Ochrana piety a důstojnosti zemřelých je 

založená na mravních hodnotách, nikoli na vědeckých či ekonomických. Je založena 

na solidární péči o pozůstalé, na úctě k lidskému tělu a na soucitu, jakémsi bolest-
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ném stažení, bez nichž se nemůže obejít. Je fakticky nemožné rozloučit se s někým, 

kdo byl čísi rukou vzápětí po lékařském zákroku hozen do koše na odpad. Po tomto 

nezvratném úkonu ztrácejí rodiče rozhodnuti pohřbít svého mrtvorozeného potomka 

tuto možnost definitivně. 

Jde především o správu pohřebnictví vyvolávající nejen silné emoce, ale také na-

rážející na množství legislativních bariér, na něž autor prostřednictvím předloženého 

příspěvku upozorňuje. Fyzické osobě vypravující pohřeb mrtvě narozenému dítěti se 

totiž například na jedné straně přiznává právo na pohřebné, ale na straně druhé 

nikoliv na vydání tohoto mrtvorozeného těla k pohřbení. V zákoně o pohřebnictví 

není pojem mrtvě narozené dítě zahrnut mezi lidské pozůstatky, jedná se de lege o 

anatomicko-patologický odpad. Článek rovněž poukazuje na specifika truchlení 

rodičů mrtvorozených a na možné formy a význam rituálu pohřbu těchto dětí pro 

ostatní pozůstalé. Je zde diskutována otázka vypravovatele pohřbu a autor neopomíjí 

zmínit dílčí výsledky výzkumů souvisejících s daným tématem a vybrané kasuistiky. 
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BURIAL OF FOETUSES AND STILLBORN CHILDREN IN THE 

CZECH REPUBLIC 

ABSTRACT 

While the number of funerals of deceased people that are arranged by the 

municipality instead of the bereaved family is growing dramatically in an 

ascending/geometric sequence, public debate concerning the lack of 

suitable places for landfilling animal carcasses from hobby breeding is 

developing among certain pet owners and breeders. They have already 

built a Christian chapel (Jimlín in Louny district) for the disposal of dead 

animals. The website of the Brno incineration plant for domestic rearing 

animals states: “People often have a much better relationship with their 

pets than with one another, which is confirmed by the fact that we have 

no uncollected urns in our animal crematorium”. The subject matter of 

my paper consists of  the reflection of differences between the burial of 

corpses and landfilling of carcasses, as well as between cremation and 

incineration in western tradition; its goal is to launch a discussion on the 

treatment of stillborn human remains in our country, where the parents 

refuse burial. Obstetricians, midwives, funeral directors, and operators 

of crematoria, have not been able to answer this fairly principal ethical 

issue relating to their occupation. This was rather surprising for me. Un-

der the law on social security aid, the person who arranges the funeral of 

a stillborn child is permitted to apply for a State funeral social allowance 

(in the same manner as the natural person who arranges the funeral of a 

dependent child up to the age of 26 years). 
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PRÁVO NA INFORMACE A UMĚLÉ POTRATY 

Jiří Stodola 

************ 

Recenzoval Mgr. et Mgr. Jan Kohoutek 

ÚVOD 

V příspěvku, který vyšel v minulém konferenčním sborníku [7], jsme v návaznosti 

na práci Luciana Floridiho [2] rozdělili informační etiku na mikroetiku a makroetiku 

a definovali jednotlivé oblasti informační etiky pomocí pojetí informace jako zdroje, 

informace jako produktu a informace jako cíle. V tomto článku se zabýváme infor-

mační makroetikou z hlediska informace jako zdroje a její stěžejní oblastí – právem 

na informace. Právo na informace zasazujeme do souvislosti s problematikou umě-

lých potratů a zabýváme se právem ženy být informována o povaze umělého potratu. 

1 PRÁVO... 

Pojem práva na informace se skládá ze dvou pojmů, z pojmu práva a pojmu infor-

mace, které je třeba analyzovat, máme-li dospět k adekvátnímu porozumění tomuto 

složeného pojmu. 

Na pojem práva můžeme pohlížet ze dvou základních, vzájemně protikladných 

hledisek – z hlediska právního pozitivismu a z hlediska přirozenoprávní teorie. 

V pozitivistickém pojetí právo existuje, je-li ukotveno v platné legislativě, a má 

přesně takovou povahu, jakou mu příslušná legislativa přisuzuje. V České republice 

je právo na informace například zakotveno v Zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, který je konkrétním rozvedením obecného práva na infor-

mace obsaženého v dokumentu nejvyšší právní síly, a to v čl. 17 Listiny základních 

práv a svobod. 

Z hlediska přirozenoprávní teorie právo existuje nebo neexistuje nezávisle na tom, 

zda je či není vyjádřeno v platné legislativě. Přirozený zákon je zákon bytí, který je 

nezávislý na vůli člověka (zákonodárcem je Stvořitel). Lidská legislativa může nebo 

nemusí být s tímto zákonem v souladu (v ideálním případě by měla být). Například 

právo na majetek je přirozeným právem, které legislativa ošetřuje. Na druhé straně 
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může existovat právo, které zakotveno v legislativě není, a naopak legislativa může 

stanovovat „právo“, které z hlediska přirozeného zákona žádným právem není 

(právo na potrat apod.). 

Z hlediska právního pozitivismu nepochybně v různých zemích různým způsobem 

definované právo na informace (i na informace týkající se umělého potratu) existuje. 

Naším cílem však není analýza těchto právních dokumentů, ale spíše hledání odpo-

vědi na to, zda existuje přirozené právo na informace, jakou má povahu a jak se 

s ním příslušná legislativa vyrovnává, a to v souvislosti s problematikou umělých 

potratů. 

2 ...NA INFORMACE 

Máme-li zkoumat, zda existuje přirozené právo na informace, je třeba mít jasnou 

představu o tom, čeho se dané právo týká. Velmi proto záleží na tom, s jakým po-

jmem informace pracujeme. Jiří Cejpek [1] uvádí 4 základní významy pojmu infor-

mace – 1) informace jako početní míra odstranění neurčitosti, 2) informace jako 

psychofyziologický jev a proces, 3) informace jako data cirkulující ve strojích, 4) 

informace jako výraz různorodosti v přírodě. Při vší snaze není zřejmé, jak by se 

s těmito významy informace mohlo pojit nějaké právo. 

Naopak chápeme-li informace jako data, která mají potenciál vést, nebo aktuálně 

vedou k vytvoření znalosti a znalost chápeme jako zdůvodněné pravdivé přesvěd-

čení [6], jsou informace a přirozené právo vzájemně související pojmy. Stanislav 

Sousedík [5] chápe poznání jako jedno ze základních dober spojených s člověkem 

jako člověkem. Pro člověka je základním dobrem dosáhnout určitého poznání. Na 

základní dobro má člověk přirozené právo. Informace vede k poznání, tj. k jednomu 

ze základních dober. Člověk tedy má právo na informace. 

Intuitivně je asi zřejmé, že ne všechny informace, které jsou potenciálně dostupné, 

jsou předmětem práva. Právo na informace je omezeno například právem na ochranu 

soukromí, právem autorským apod. 

Existuje nějaký obecný princip, který právo na informace přirozeně omezuje na 

intuitivně přijatelnou míru? Domníváme se, že tento princip můžeme najít v klasické 

eudaimonistické etice a odečíst jej z celkového zaměření lidského života. Podle 

eudaimonistické etiky je nejvyšším cílem člověka dosažení blaženosti, určitého 

stavu, ve kterém člověk spočívá, ve kterém mu je dobře a který jej již nenutí dosa-

hovat dalších cílů (v křesťanském pojetí jde o tzv. blažené patření na Boha). 

K dosažení blaženosti vedou určité prostředky, které často mají charakter dílčích 

cílů. Základním předpokladem k dosažení blaženosti je vedení dobrého života, který 

umožňují tzv. ctnosti. Ctnosti jsou chápány jako trvalé dispozice ke správnému 

jednání. Díky ctnostem člověk dosahuje určitých dílčích dober a utvrzuje se 

v celkovém směřování svého života k blaženosti. Předpokladem ctnostného jednání 

je poznání, a tedy informace, jak už jsme uvedli. K získání adekvátního poznání 

však není třeba veškerých dostupných informací, ale pouze těch, které umožňují 

správné jednání. A právě na takové informace má člověk nezadatelné právo, přičemž 

například ochrana soukromí tím není narušena. 
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2.1 Podmínky informativnosti 

S informacemi definovanými uvedeným způsobem se pojí několik podmínek, které 

musí být splněny, aby data byla skutečně informativní, tj. vedla k vytvoření znalosti.  

První podmínkou je správná uspořádanost dat. Chceme-li něco sdělit, musíme tak 

činit pomocí kódu, tedy souboru pravidel, který slouží ke generování znaků. Bude-li 

lékař informující ženu o povaze umělého potratu nesrozumitelně mumlat, neinfor-

muje ji o ničem. 

Druhou podmínkou je, aby správně uspořádaná data byla smysluplná. V jazyce je 

možné vytvořit množství správně utvořených sdělení, která však postrádají smyslu. 

Nesmyslným sdělením je i tvrzení, které je vnitřně rozporné. Tvrdí-li například 

někdo ženě, že embryo je i není člověk, pak netvrdí nic smysluplného. 

Třetí podmínkou je pravdivost. Je-li znalost zdůvodněné pravdivé přesvědčení, 

pak informací není to, co vede k nepravdivému přesvědčení. Tvrzení, že embryo 

není člověk a že umělý potrat je banální zákrok, který nemůže mít trvalé následky, je 

zjevnou nepravdou. Vytvoří-li si na jeho základě žena falešné přesvědčení, není 

informována, ale spíše desinformována. 

Uvedené tři podmínky jsou základními objektivními podmínkami informativnosti, 

které musí být splněny ze strany informujícího. Následující podmínky jsou podmín-

kami subjektivními, které závisí na stavu poznání toho, kdo je informován.  

První podmínkou je novost sdělení – člověk je informován tehdy, když se dozvídá 

to, co ještě neví. Žena, která ví, že embryo je člověkem a že zabít nevinného člověka 

je vždy špatné, nemusí být o tom více poučována. 

Druhou podmínkou je relevance – sdělení musí odpovídat na otázku, kterou člo-

věk explicitně či implicitně klade. Ptá-li se žena po ontologickém statusu lidského 

embrya, není informována, dozvídá-li se o možných zdravotních komplikacích 

umělého potratu, i přesto, že sdělení je pro ni nové. 

Poslední podmínkou je použitelnost – sdělení by mělo být v takové podobě, že 

skutečně umožňuje vznik znalosti, na jejímž základě se člověk může rozhodnout. 

Dostane-li se ženě správně uspořádaného, smysluplného, pravdivého, nového, rele-

vantního sdělení v podobě, která je pro ni nesrozumitelná (například latinsky), pak 

k vytvoření znalosti nedojde a rozhodnutí není možné. 

Má-li člověk právo na informace, pak má právo na data, která jsou správně uspo-

řádaná, smysluplná, pravdivá, nová, relevantní a použitelná.  

2.2 Kvalita informace 

S informací se pojí určité kvality. Dá se říci, že teorie silně sémantické informace [3] 

stanovuje tři kritéria kvality informace – konsistenci, úplnost a přesnost, jak ukazuje 

následující graf. 
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Obr. 1. Stupně informativnosti podle Floridiho [3] 

Vnitřně rozporná informace není informací vůbec. Příkladem může být již zmiňo-

vané tvrzení, že lidské embryo je i není člověkem. Nepřesnou je informace tehdy, 

obsahuje-li vedle pravdivého tvrzení také nějaké tvrzení nepravdivé. Například 

tvrzení, že lidské embryo je člověkem, ale umělý potrat není vždy mravně nedovo-

lený (je dovolený v určitých situacích) je informace nepřesná. Neúplnou je infor-

mace tehdy, chybí-li sdělení, které je pro posouzení situace stěžejní. Když kupří-

kladu lékař informuje ženu o možných zdravotních komplikacích umělého potratu, 

ale vynechá zmínku o statusu lidského embrya, podává informaci zjevně neúplnou. 

Má-li člověk právo na informace, pak má právo na informace kvalitní, tj. konsis-

tentní a co nejpřesnější a nejúplnější vzhledem k situaci, o které je informován. 

3 PRÁVO NA INFORMACE A UMĚLÉ POTRATY 

Když jsme stanovili podmínky, které musí splňovat informace, můžeme se zamyslet 

nad tím, jaké informace by měla žena uvažující o umělém potratu k dispozici. Je 

třeba vzít v úvahu, že umělý potrat se primárně týká dvou subjektů – lidského em-

brya či plodu, který je při něm likvidován, a ženy, které se násilně ukončuje těhoten-

ství. Je také vhodné mít na zřeteli, že umělý potrat není jediným řešením dané situ-

ace, že je vždy možné zvolit jinou alternativu. Domníváme se proto, že konsistentní, 

přesná a úplná informace o umělém potratu by měla obsahovat sdělení o 

 

 ontologickém statusu lidského embrya a mravní nedovolenosti potratu; 

 možných fyzických a psychických následcích umělého potratu pro zdraví ženy; 

 tom, že umělý potrat není nutným řešením. 

 

Máme za to, že všechny tyto body mohou být obsaženy ve slovenském Zákoně č. 

345 z 19. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej 
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starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je-li příznivě 

interpretován.1 Tento zákon v § 6b říká: 

(1) Podmienkou vykonania umelého prerušenia tehotenstva je písomný informovaný 

súhlas po predchádzajúcom poučení. Takýto informovaný súhlas musí obsahovať dá-

tum jeho udelenia a podpis ženy žiadajúcej o umelé prerušenie tehotenstva alebo jej 
zákonného zástupcu. 

(2) Poučenie predchádzajúce informovanému súhlasu sa musí poskytnúť spôsobom 

ustanoveným v § 6 ods. 2 a musí zahŕňať informácie o 

a) účele, povahe, priebehu a následkoch umelého prerušenia tehotenstva, 

b) fyzických a psychických rizikách umelého prerušenia tehotenstva, 

c) aktuálnom vývojovom štádiu embrya alebo plodu, ktorého vývoj má byť ukončený, 
a o jej oprávnení získať záznam zo sonografického vyšetrenia, 

d) alternatívach k umelému prerušeniu tehotenstva, najmä o možnosti 

1. utajenia jej osoby v súvislosti s pôrodom (§ 11 ds. 10),6a) 

2. osvojenia dieťaťa po narodení,6b) 

3. finančnej, materiálnej alebo psychologickej pomoci v tehotenstve, poskytovanej 

občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami, nadáciami, cirkvami a nábo-

ženskými spoločnosťami. 

(3) Ak ide o umelé prerušenie tehotenstva podľa osobitného predpisu,6c) môže sa toto 
umelé prerušenie tehotenstva vykonať najskôr po uplynutí lehoty 48 hodín od odosla-

nia hlásenia o poskytnutí informácií podľa odseku 2; v takomto prípade je lekár po-

vinný poskytnúť žene informácie v rozsahu podľa odseku 2 a odovzdať jej ich aj v pí-
somnej podobe, vrátane zoznamu občianskych združení, neziskových organizácií, na-

dácií, cirkví a náboženských spoločností, ktoré poskytujú ženám finančnú, materiálnu 

a psychologickú pomoc v tehotenstve. 

                                                                 
1 Je ovšem pravdou, že zákon, přestože obsahuje příkaz k poskytnutí informací o účelu, 

povaze, průběhu a následcích umělého přerušení těhotenství, neobsahuje přímou povinnost 
informovat ženu o ontologickém statusu embrya a mravní nedovolenosti potratu a dává stále 

lékaři možnost nesprávně informovat ženu o mravní dovolenosti potratu (alespoň v určitých 

situacích), případně jakoukoli informaci o ontologickém statusu embrya pominout, i když bude 
vylíčen účel, povaha, průběh a následky interrupce. Samotnou informaci o tom, že potrat není 

nutným řešením, má žena tehdy, je-li si vědoma, že platný právní předpis (v ČR i SR) potraty 

nepřikazuje, ale ponechává jejich podstoupení na dobrovolném rozhodnutí ženy. Konkrétní 
slovenský zákon tedy spíše stanovuje  povinnost lékaře seznámit ženu s dalšími možnostmi 

řešení její situace (nechtěného těhotenství), než s tím, že potrat není nutným řešením. 
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(4) V prípade, ak ide o neplnoletú osobu, je podmienkou vykonania umelého preruše-

nia tehotenstva okrem písomného informovaného súhlasu uvedeného v odseku 1 aj pí-

somný informovaný súhlas zákonného zástupcu neplnoletej osoby po predchádzajú-
com poučení. Takýto informovaný súhlas musí obsahovať dátum jeho udelenia a pod-

pis zákonného zástupcu. [8] 

Podle odstavce 2 písmene a) je lékař povinen ženu informovat, co je podstatou 

umělého potratu, tedy, že jde o trvalé odstranění lidského zárodku z jejího těla. 

V ideálním případě by ženě mělo být sděleno, že se jedná o zabití člověka v raných 

fázích jeho vývoje. To může být podpořeno i povinností informovat ženu o aktuál-

ním vývojovém stádiu embrya či plodu, což ukládá písmeno c). K získání konkrétní 

představy může žena vidět ultrazvukové snímky svého dítěte. Písmeno b) potom 

ukládá povinnost sdělit ženě informace o možných zdravotních rizicích umělého 

potratu. Díky písmenu d) a odstavci 3 pak žena získává informace o tom, že umělý 

potrat není nezbytný a že vůči němu vždy existují určité alternativy. Důležitá je také 

skutečnost, že žena má 48 hodin na zpracování získaných informací. 

4 PRÁVO NA INFORMACE JAKO DŮSLEDEK LEGALITY POTRATU 

Někdo by mohl namítnout, že právo na informace o umělém potratu, kterým jsme se 

zabývali, je důsledkem existence nespravedlivého interrupčního zákona, který je 

z hlediska přirozeného zákona nelegitimní. K tomu je možné říci dvojí. 

Za prvé zákonem stanovené právo na informace týkající se umělých potratů nepo-

chybně má za cíl omezení umělých potratů. Není-li možné dosáhnout zrušení ne-

spravedlivého zákona, je možné snažit se o zpřísnění tohoto zákona nebo o zavedení 

takového zákona, který účinky nespravedlivého omezuje, jak o tom píše Jan Pavel 

II.: 

Zvláštní problém ve svědomí může nastat u případů, kdy hlasování v parlamentě je 

nezbytné pro to, aby se podpořil přísnější zákon, který by omezoval počet legálních 

potratů, místo zákona volnějšího, který je již v platnosti nebo o němž se má hlasovat. 
Takové případy nejsou ojedinělé. Je to proto, že zatímco v některých částech světa 

jsou za podpory často vlivných mezinárodních institucí zákony umožňující potrat za-

váděny, v jiných státech - totiž v těch, které bohužel již zákony tohoto druhu vyzkou-
šely - objevují se jisté známky změny smýšlení. V takovém případě, kde není možno 

zrušit takový zákon a vrátit se k původnímu stavu, mohou poslanci, jejichž odpor vůči 

potratu je jasný a všeobecně známý, podporovat hlasování o návrzích, které chtějí 
zmírnit škody, takovým zákonem působené, a oslabit tak jeho zhoubný účinek s ohle-

dem na veřejnou kulturu či morálku. Jednají-li takto, neporušují svou povinnost ve 

vztahu k nedovolenému a nespravedlivému zákonu; ale spíše se správně a vhodně po-

koušejí omezit jeho škodlivé důsledky. [4] 

Zákon ukládající povinnost informovat ženu o umělém potratu nepochybně patří 

k opatřením, které se snaží omezit škodlivé důsledky interrupčního zákona. 

Za druhé povinnost informovat ženy o povaze interrupce nemusí být nutně navá-

zána na platný interrupční zákon, ale tam, kde umělé potraty povoleny nejsou, může 

sloužit jako prevence nelegálně prováděných potratů. Informace o interrupci by 
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mohly být například součástí vzdělávacích osnov a jejich hlavním cílem by bylo 

předcházet nelegálně prováděným potratům. 

ZÁVĚR 

V příspěvku jsme se zabývali vztahem práva na informace k umělým potratům. 

Nejprve jsme vymezili dvojí pojetí existence práva – pozitivistické a přirozeno-

právní. Rozhodli jsme se klást otázky z pozice teorie přirozeného práva. Konstato-

vali jsme, že člověk má přirozené právo na informace, a to konkrétně informace, 

které mu umožňují správně jednat, utvrzovat se ve ctnostech, správném vedení 

života a dosáhnout konečného cíle. 

Zdůraznili jsme nutnost přijmout určité pojetí pojmu informace. Informaci jsme 

definovali jako data, která mají potenciál vést nebo aktuálně vedou k vytvoření 

znalosti. Určili jsme 6 podmínek informativnosti, podle kterých jsou informace 

správně uspořádaná, smysluplná, pravdivá, nová, relevantní a použitelná data, 

s uvedením příkladů z oblasti umělých potratů. Má-li člověk právo na informace, 

pak má právo na získání dat, která splňují uvedené charakteristiky. Zabývali jsme se 

kvalitou informace – konsistencí, úplností a přesností. Právo na informace jsme 

spojili s kvalitní informací, tj. informací konsistentní, úplnou a přesnou. 

Zabývali jsme se vztahem práva na informace a umělých potratů a snažili jsme se 

určit, jaké informace by se měly k ženě rozhodující se o umělém potratu dostat. 

Měly by to být především informace o ontologickém statutu embrya a mravní nedo-

volenosti potratu, informace o fyzických a psychických následcích umělého potratu 

a informace o alternativách vůči umělému potratu. Konstatovali jsme, že takovéto 

právo na informace je dobře zakotveno ve slovenském Zákoně č. 345 z 19. júna 

2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, 

službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pokud je tento zákon příznivě 

interpretován. 

Snažili jsme se vypořádat s námitkou, podle které právo na informace o umělém 

potratu je důsledkem nespravedlivého zákona o umělých potratech. Argumentovali 

jsme, že je mravně dovolené v případě, že není možné nespravedlivý zákon zrušit, 

snažit se o zmírnění jeho dopadů. Právě takovým zákonem, který umožňuje zmírnit 

dopady interrupčního zákona  je zákon ukotvující právo na informace o umělém 

potratu. Je samozřejmě třeba snažit se zrušit potratový zákon, neboť hrubě porušuje 

přirozený mravní řád. Je-li však šance poněkud zmírnit škody, které působí, i této 

šance by mělo být využito. Bylo by proto dobré, aby zákon analogický zmiňova-

nému slovenskému zákonu byl přijat i v České republice. 
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RIGHT TO INFORMATION AND ABORTIONS 

ABSTRACT 

This article deals with information macroethics from the viewpoint of in-

formation-as-resource, and with its main domain – the right to informa-

tion. We put the right to information into context with the issue of abor-

tions, and we deal with women's right to be informed about the nature of 

the abortion. 
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