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PŘEDMLUVA
Konference o právní ochraně osob před narozením Nejmenší z nás se letos koná již
po čtvrté. V minulých ročnících jsme si trochu stěžovali na nezájem ze strany
politiků a právníků o otázky spojené s ochranou nenarozeného života. Nyní – jak se
zdá – se ledy poněkud pohnuly. Zájem politiků reprezentuje zejména záštita
prezidenta republiky Miloše Zemana, zájem akademiků obecně pak záštita
místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a vývoj Pavla Bělobrádka. Bez významu
nejsou ani záštity, které udělili děkani různých fakult několika vysokých škol.
Zastoupeny jsou zejména fakulty, které s problematikou ochrany nenarozeného
života úzce souvisí. Záštitu konferenci udělili:
• děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity doc. JUDr. Markéta Selucká,
Ph.D.
• děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni prof. MUDr. Boris
Kreuzberg, CSc.
• děkan Teologické fakulty Jihočeské univerzity doc. Tomáš Machula, Ph.D.,
Th.D.
• děkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ThLic. Prokop
Brož, Th.D.
Jak jsme již dříve deklarovali, naším cílem je zejména to, aby se teoretické otázky
řešené v rámci konference projevily v praxi, a to zejména spravedlivějším
zacházením s nenarozenými osobami. V rámci konference se můžeme seznámit
s jedním výstupem, který tento potenciál má. Je to Text návrhu na zrušení zákona
o umělém přerušení těhotenství a následné Paragrafové znění zákona zrušující
potratový zákon. Díky publikaci těchto textů ve sborníku a prezentaci těchto textů na
konferenci může být otevřena společenská diskuze směřující k větší právní ochraně
nenarozených.
Teoretické zázemí uvedeným textům poskytuje Odborné stanovisko k počátku
lidského života významných lékařů Petra Hacha, Jitky Kočové, Josefa Marka
a Josefa Reischiga. Cenou podporu může snaha o zrušení potratového zákona získat
i od polemiky, kterou Miroslav Kratochvíl vede s příznivci potratů a infanticidy
z řad filosofů, jakými jsou Peter Singer a Tomáš Hříbek (Hříbek, Singer, potraty
a infanticida).
Chceme-li zrušit potratový zákon, je třeba o jeho nespravedlnosti přesvědčit nejen
politiky, ale také širokou veřejnost. Svobodným hlásání protipotratových názorů

15. ŘÍJEN 2015, BRNO

NEJMENŠÍ Z NÁS • 2015

14

a případnou kolizí s ochranou práv dětí a mladistvých se zabývá Miroslav
Kratochvíl v článku Ke kolizi práva na svobodu projevu, shromažďovacího práva
a ochrany práv dětí či mladistvých příjemců informací – analýza nálezu ústavního
soudu české republiky sp. zn. II. ÚS 164/15. Následují dva odborné posudky
z oblasti psychologie a psychiatrie, které ukazují, že zobrazování drastických obrazů
upozorňující na ohavnost potratů, nemůže způsobit dětem psychickou újmu.
Morální a další otázky spojené s počátkem lidského života řeší Květoslav Šipr
a Helena Šiprová v článku Symptotermální metoda a její místo mezi ostatními
způsoby přirozeného plánování rodičovství dnes. Na tyto autory navazuje Marie
Ondráčková, která se zabývá možnými problémy spojenými s metodou přirozeného
plánování těhotenství. Anna Radoňová potom ukazuje, jakým způsobem může
pomáhat metoda NAPROHELP při prevenci komplikací v těhotenství. Alena
Peremská a Miroslav Kratochvíl se naopak zabývají problematikou konce lidského
života v ranných fázích v textu Vývojové vady a perinatální hospicová péče.
Důstojné zacházení s dětmi, které zemřely ještě před porodem řeší Tomáš Kotrlý
a Jana Vališová v článku Přidělování rodných čísel mrtvě narozeným dětem.
Doufáme, že i letošní ročník konference Nejmenší z nás přispěje k prosazování
kultury života a že zájem o danou problematiku z řad kompetentních osob není
pouze povrchní a dočasný.
Děkujeme všem, kteří se nějakým způsobem podíleli na organizaci konference –
autorům, recenzentům, členům programového výboru, organizátorům i těm, kdo
konferenci poskytli záštitu.
Jiří Stodola, editor
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TEXT NÁVRHU NA ZRUŠENÍ ZÁKONA O UMĚLÉM PŘERUŠENÍ
TĚHOTENSTVÍ

Miroslav Kratochvíl
************
Recenzovala doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr.
ÚVOD
Příspěvek představuje základní argumentaci, kterou lze užít při odůvodnění návrhu
na zrušení zákona č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství, ve znění
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 75/1986 Sb., kterou se provádí zákon o umělém
přerušení těhotenství tzv. negativním zákonodárcem – Ústavním soudem.
Argumentaci lze užít i při odůvodnění návrhu zákona zrušujícího tento zákon
běžným legislativním procesem.
V první části se zabývá argumenty plynoucími z příslušného ustanovení Listiny
základních práv a svobod. Druhým okruhem jsou argumenty vycházející
z mezinárodních dokumentů. Příspěvek si všímá, že i podústavní normy poskytují
argumenty potvrzující neoprávněnost zákona o tzv. umělém přerušení těhotenství,
přičemž všechny uvedené argumenty jsou v souladu s poznatky antropologie
i biologie. V poslední části je poukázáno, že nelze násilné ukončení těhotenství
ospravedlnit ani právem na soukromí a rodinný život, ani jej nelze považovat za
zákonnou výjimku z práva na život.
1

PŘEDMĚTNÝ ZÁKON

Podle ustanovení § 4 zákona č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství, ve
znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o umělém přerušení těhotenství“ nebo
„zákon“) se ženě na její písemnou žádost uměle přeruší těhotenství, nepřesahuje-li
její těhotenství dvanáct týdnů a nebrání-li tomu její zdravotní důvody.
Podle ustanovení § 5 zákona lze ženě uměle přerušit těhotenství ze zdravotních
důvodů s jejím souhlasem nebo z jejího podnětu, jestliže je ohrožen její život nebo
zdraví nebo zdravý vývoj plodu nebo jestliže jde o geneticky vadný vývoj plodu.
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Další ustanovení zákona blíže upravují postup vykonání umělého přerušení
těhotenství (dále také „umělý potrat“) na žádost ženy (§ 6 – postup u nezletilých, § 7
– příslušnost podání žádosti, povinnost ženu poučit, § 8 – přezkum lékařského
závěru, § 10 – postup u cizinek, § 11 – příplatek nebo úhrada za umělý potrat).
Bližší podrobnosti jednotlivých zákonných institutů umělého potratu
vykonávaného na žádost ženy (§ 4 zákona) stejně jako bližší podmínky pro
vykonání umělého potratu ze zdravotních důvodů (§ 5 zákona) následně upravuje
vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 75/1986 Sb.
Podstatou umělého přerušení těhotenství je likvidace (zbavení života) lidského
jedince v období před jeho narozením. To také vyplývá z dikce ustanovení § 5
zákona, kde je výslovně zmíněn plod, jehož vývoj je umělým přerušením těhotenství
zastaven – je tím zbaven života.
2

PŘEDMĚTNÝ ČLÁNEK ÚSTAVY

Článek 6 Listiny základních práv a svobod (dále také „Listina“), která je na základě
ústavního zákona č. 2/1993 Sb. součástí ústavního pořádku České republiky, zní:
(1) Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením.
(2) Nikdo nesmí být zbaven života.
(3) Trest smrti se nepřipouští.
(4) Porušením práv podle tohoto článku není, jestliže byl někdo zbaven života
v souvislosti s jednáním, které podle zákona není trestné.

Základním atributem lidské bytosti je její život. Právo na život je prvotním
právem každého jednotlivce, je základním právem člověka a podmínkou existence
ostatních práv. Zbavení života člověka má za následek jeho zánik, zánik lidské
bytosti.1

1
Viz také nález sp. zn. I.ÚS 1565/14, odst. 40: „Život je základní lidskou hodnotou a právo na
život má mezi lidskými právy zvláštní postavení. Bývá označováno jako „nejdůležitější lidské
právo“ (usnesení sp. zn. I. ÚS 3917/11 ze dne 6. 3. 2014), právo „nejzákladnější“ (HERNDL,
Kurt. In RAMCHARAN, Bertrand G. (ed.). The Right to Life in International Law. Dordrecht:
Martinus Nijhoff, 1985, s. XI) nebo právo „nejvyšší“ (Obecný komentář č. 6 Výboru pro lidská
práva ze dne 30. 4. 1982 o právu na život, § 1). Porušení tohoto práva vedoucí k usmrcení
člověka patří k nejzávažnějším porušením lidských práv. To již z toho důvodu, že není způsobu
jak jej vůči přímé oběti odčinit. Listina chrání právo na život ve svém čl. 6 a systematicky jej
tak řadí na začátek výčtu katalogu základních práv, což podtrhuje jeho význam. Proto právní
řád demokratického právního státu musí zájmy chráněné tímto právem chránit zvlášť
efektivně.“

15. ŘÍJEN 2015 , BRNO
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ARGUMENTY Z LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
Jazykový a systematický výklad čl. 6 Listiny základních práv a svobod

Listina základních práv a svobod v druhé větě prvního odstavce článku 6 hovoří
o lidském životě, který je hoden ochrany také před narozením (přinejmenším stejně
jako po narození). Lidský život není samostatně existující jsoucno, o životě lze
hovořit pouze ve spojení s jeho nositelem. Listina tak uznává existenci nositele
lidského života před narozením. Nositelem lidského života může být pouze člověk.
Listina tak uznává existenci lidské bytosti – člověka – před narozením.2
Struktura článku 6 Listiny, podobně jako některých dalších článků, je tvořena
úvodním deklaratorním odstavcem základního práva, dalšími aplikačními odstavci
a nakonec odstavci stanovujícími výjimky či omezení [2, s. 67]. První i druhá věta
odst. 1 článku 6 Listiny tvoří jeden celek vyjadřující obecnou deklaraci základního
práva, jehož vysvětlení je obsaženo v druhém a třetím odstavci.
Na základě ústavního principu rovnosti (čl. 1 Listiny)3 lze dojít k závěru, že
hovoří-li Listina v odst. 2 článku 6 o tom, že „nikdo“ nesmí být zbaven života, má
na mysli „každého člověka“, tedy i nenarozeného člověka. Hovoří-li Listina v odst.
3 článku 6 o tom, že trest smrti se nepřipouští, tím spíše je nepřípustná zákonná
procedura umožňující usmrcení nevinného člověka, byť by byl ještě nenarozený.4
3.2

Historický výklad čl. 6 Listiny základních práv a svobod

Osvětlit význam článku 6 Listiny vzhledem k nenarozenému člověku a umělým
potratům lze také analýzou stenografického záznamu jednání společné schůze
Sněmovny lidu a Sněmovny národů z 8. a 9. ledna 1991, na níž byla Listina
základních práv a svobod přijata.
Ze stenografického záznamu vyplývá, že nikdo ze zpravodajů nezpochybnil
lidskou přirozenost nenarozeného člověka nebo jeho inherentní právo na život.5
2

Viz také [1].
K ústavnímu principu rovnosti viz Nález sp. zn. Pl. ÚS 22/92. Podle Ústavního soudu je
možné o nerovnosti „hovořit v případě, že by určité skupině osob bylo odebráno některé ze
základních práv, resp. zabraňováno toto právo užívat.“
4
Viz také [3].
5
Ani podivné vyjádření zpravodaje V. Ševčíka se nedá označit za vyjádření zpochybňující
existenci lidského jedince před narozením: Právo na život zajisté patří k základním právům
člověka. Nelze je také nijakým způsobem omezit, a proto je zcela na místě jako takové listinou
výslovně uznané. […] Případný problém interrupcí tím ovšem není vyřešen, neboť počátek
lidského života, s přihlédnutím k současným poznatkům lékařské vědy, souvisí s jeho definicí ve
smyslu právním. K těmto ustanovením bylo ostatními výbory, jako výbory zahraničními, pro
plán a rozpočet a bezpečnostně brannými, podáno několik pozměňovacích návrhů na změnu
rozhodné věty, jako: „Každý má právo na život a zdravé podmínky života“ nebo „Každý má
právo na život a zdravé životní prostředí“, případně „Každý má právo se narodit“. Ústavně
právní výbory se s těmito návrhy neztotožnily jednak z důvodů, které vyplývají z toho, co bylo
již řečeno, jednak proto, že např. „Právo na zdravé podmínky života“ nebo „Právo na zdravé
životní prostředí“ za stávajících ekologických podmínek a situace nelze ústavně zaručit, takže
přijetím podobného návrhu by byla prolomena jinak respektovaná zásada vynutitelnosti
konstituovaného práva, čímž by se listina zaváděla do oblasti proklamací. Obdobně byl
3
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Jediným z řečníků, který se při rozpravě vyjádřil tak, že by člověk neměl inherentní
právo na život, byl poslanec Ladislav Kvasnička, pro nějž však tato jeho domněnka
byla důvodem pro to, aby do Listiny byla ochrana lidského plodu zakotvena.
Naopak odpůrci výslovné zmínky o ochraně lidského plodu ve svých vystoupeních
hovořili tak, že nenarozené dítě je člověk mající právo na život.6 Diskutovalo se
pouze o tom, jakou formou tuto skutečnost v Listině vyjádřit.
Odpůrci výslovné zmínky o ochraně lidského plodu odmítali tuto zmínku
s několika odůvodněními. A to s odůvodněním, že výslovná zmínka o ochraně
lidského plodu by nesnesla otálení zákazu potratů,7 zákaz potratů by podle nich však
celý problém potratů nevyřešil.8 Poslanec Václav Tomis dokonce upozorňoval, že
nikdo z nich nechce vydržovat nebo jinak pomáhat svobodným matkám, jejichž
počet by se podle něj po zákazu potratů zvýšil.9 Nebo vágně konstatovali, že není
vhodná doba.10 Podobně společný zpravodaj výborů SN na adresu výslovné zmínky

odmítnut návrh proklamující „Právo každého se narodit“. Odhlédnuto již od potíží, který by
výklad takovéto normy nezbytně přinášel a jaké situace by se při její aplikaci vytvářely, jen
stěží lze obdobné normě přiznat reálně vynutitelnou normativní závaznost. Z těchto důvodů byl
odmítnut i minoritní návrh výborů sociálních a kulturních a výborů pro životní prostředí ve
znění: „Lidský život je hodný ochrany od početí“. Na vyjádření zpravodaje Ševčíka reagovala
poslankyně E. Nováková: Pro pocit zodpovědnosti, na základě životních zkušeností lékařky
a zároveň jako matka, žádám vás, vážené kolegyně a kolegové, abychom vzali pod ochranu
práva a zákona i nejbezbrannější lidské bytosti, kterými jsou děti, vyvíjející se v mateřském
lůně. Činím tak i navzdory argumentaci zpravodaje pana poslance Ševčíka, kterou nepovažuji
za přesvědčující.
6
K. Samková: Mluvíme o právech nenarozeného dítěte. Mluvíme o věci, která je z morálního
hlediska nesmírně obtížná. I když se mé srdce kloní k morální stránce, nepokládám za možné,
aby byla do tohoto prohlášení Listiny lidských práv zapracována v tom směru, jak zněly návrhy
mých předřečníků. […] Mluvíme o právech nenarozeného dítěte, ale kdo se zastal práva
matky? Viz také vyjádření poslanců M. Nazari-Buřivalové a A. Ondrejkoviče v pozn. 8 a 10.
7
K. Samková: V momentu, kdybychom přijali tento zákon, resp. tento pozměňovací návrh,
musíme okamžitě změnit zákon interrupční, kterým bychom zakázali veškeré interrupce.
8
K. Samková: Výsledkem tohoto zákazu by byla okamžitá činnost pokoutných, stydím se to
nazvat lékařů, ale zákrokářů, kteří by zcela bezpečně mnoho žen svým neodborným zásahem
připravilo o život. M. Nazari-Buřivalová: Řada pozměňovacích návrhů se včera týkala ochrany
nenarozeného dítěte. Zatím ale těm narozeným nejsme schopni zabezpečit potřebnou zdravotní
péči. A. Ondrejkovič: Zmeniť tento nepriaznivý jav sa nedá zamontovaním nejakého paragrafu
do zákona, ale len úplne novým prístupom k uvedeným problémom. […]Predložené návrhy na
ochranu ľudského plodu sú skutočne veľmi humánne, ale vôbec nezabezpečujú humánnosť
budúcemu ľudskému životu.
9
V. Tomis: Dále bych chtěl, vážené dámy a pánové, plně podpořit článek 7, jak jej přednesla
paní poslankyně Samková. Chtěl bych k tomu dodat jen to, že nejen ty důvody, které uvedla, ale
i ty, že ženy zůstanou mnohdy s dítětem samy, jsou zde samoživitelky, že nikdo z nás nebude
chtít tyto ženy vydržovat, vyživovat nebo jinak jim pomáhat přežít v těžkých chvílích. I tato
okolnost by se měla vzít v úvahu, kdybychom měli o tom hlasovat.
10
K. Samková: Jsem přesvědčena o tom, že v tuto chvíli není místo na to, abychom činili tak
zásadní změnu v celé koncepci našeho právního řádu. A. Ondrejkovič: Súhlasím so všetkými
faktami, ktoré tu mnohí poslanci na ochranu ľudského plodu predniesli. I napriek tomu si
myslím, že dokiaľ nezvládneme proces plánovaného rodičovstva, nie je vhodná doba na prijatie
tohto pozmeňovacieho návrhu.
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práva narodit se vágně konstatoval, že tuto zmínku výbor odmítl s poukazem na její
stěží reálnou vynutitelnost.11
Takové úvahy na jejich nositele prozrazují především to, že si právo na život
chybně zařadili mezi práva sociální, o kterých lze takto diskutovat – jejichž obsah
musí/může být stanoven zákonem.12 Právo na život však není sociálním právem, ale
právem lidským základním [2, s. 938, 968], právem přirozeným [4, s. 142, odst. 5],
které náleží člověku z pouhého faktu, že je člověkem, je neporušitelné a přímo
uplatnitelné.13
Během přípravy Listiny a následně při její diskuzi na společné schůzi Sněmovny
lidu a Sněmovny národů bylo navrženo několik pozměňovacích návrhů, které
ochranu nenarozeného člověka zmiňovaly. Byly to 1) již v ústavně právních
výborech odmítnutý návrh „Každý má právo se narodit.“; 2) již v ústavně právních
výborech odmítnutý návrh „Lidský život je hodný ochrany od početí.“; 3) návrh
„Každý má právo na život od početí.“ poslance F. Michálka; 4) návrh „Rodičovství
a rodina a lidský plod jsou pod ochranou zákona.“ poslance J. Luxe; 5) návrh
„Ľudský život je hodný ochrany od počatia.“ poslance P. Čičmance; 6) návrh
„Zaručuje sa právo na ochranu ľudského života a základné podmienky pre jeho
telesný a duševný vývin.” poslance L. Kvasničky; 7) návrh „Zvláštní ochrana dětí
před narozením i po něm a mladistvých je zaručena.” poslankyně E. Novákové; 8)
11

V. Ševčík: Odhlédnuto již od potíží, který by výklad takovéto normy nezbytně přinášel a jaké
situace by se při její aplikaci vytvářely, jen stěží lze obdobné normě přiznat reálně vynutitelnou
normativní závaznost.
12
K rozlišení práv lidských a práv sociálních v Listině viz vyjádření zpravodajky D. Burešové
při přijímání Listiny: Jedním ze základních rysů předkládané listiny je snaha, aby všechna
práva a svobody, které jsou v ní upraveny, byly reálné. Tedy uplatnitelné a vynutitelné. V této
souvislosti bylo nezbytné odlišit práva lidská a politická na jedné straně a práva hospodářská,
sociální a kulturní na straně druhé. Prvá z těchto práv mají povahu práv přirozených
a absolutních a jsou tedy vždy přímo uplatnitelná. Druhá skupina práv obsahuje ta práva,
jejichž obsah musí být podrobně stanoven zákonem a uplatnitelná jsou pouze v mezích těchto
zákonů. Důvodová zpráva: Sociálne práva sa odlišujú svojou povahou od ľudských práv; [...]
Pritom však je v navrhovanej úprave medzi oboma druhmi základných práv rozdiel spočívajúci
v tom, že u väčšiny sociálnych práv nie sú v ústavnom zákone ustanovené podmienky, za
ktorých môže zákon tieto práva upraviť. [...] Dôvodom je, že zatiaľ čo ľudské práva sú
absolútne, sociálne práva sú relatívne. Zodpovedá im povinnosť niečo určitého dať alebo
konať (nielen nerušiť oprávneného vo výkone jeho práva alebo slobody). Srov. také nález sp.
zn. Pl.ÚS 35/95.
13
Předseda F. Mikloško: Základom nových prístupov k úprave tejto problematiky je
nedotknuteľnosť a univerzálny charakter prirodzených ľudských práv. V súlade s prirodzene
právnymi prístupmi k ústavným zákonom štát ľudské práva uznáva, vyhlasuje a potvrdzuje ich
neporušiteľnosť. Zpravodaj V. Ševčík: Preambule tak představuje důstojný ústavní rámec
základních práv a svobod, které s ohledem na jejich povahu listinou přiznaných se prohlašují
za neporušitelné. Důvodová zpráva: Predovšetkým sa vychádza z nedotknuteľnosti
a univerzálneho charakteru prirodzených ľudských práv, z toho, že tieto práva nie sú
oktrojované štátom. V súlade s prirodzenom právnym poňatím, týmto ústavným zákonom štát
ľudské práva len uznáva, prehlasuje a potvrdzuje ich nescudziteľnosť, neodňateľnosť
a neporušiteľnosť. Z uvedenej povahy ľudských práv tiež vyplýva, že ich podstatná kvalita
a platnosť nemá závisieť na štátnych hraniciach, ich ochrana je teda podriadená
medzinárodno-právnym zárukám.
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návrh „Ľudský život je hodný ochrany od okamihu počatia až do prirodzenej smrti.”
poslance F. Magyara;14 9) návrh „Lidský život je hoden ochrany už před
narozením.“ poslance I. Fišery. Všechny tyto návrhy jsou návrhy podstatně
ekvivalentními – tj. všechny mají za cíl ochranu nenarozeného dítěte. Během
diskuze po předložení posledního pozměňovacího návrhu poslance I. Fišery,
poslanci – kromě poslance F. Michálka –, kteří předložili pozměňovací návrhy ve
prospěch ochrany nenarozeného dítěte, vzali své návrhy zpět. Hlasovalo se nakonec
tedy pro 2 pozměňovací návrhy požadující ochranu nenarozeného dítěte.
Pro pozměňovací návrh poslance F. Michálka podle stenografického záznamu
hlasovalo 77 poslanců, proti 72 poslanců a 88 se hlasování zdrželo. Pro návrh
poslance I. Fišery hlasovalo 216 poslanců, proti 5 poslanců a 17 se hlasování
zdrželo. Většina z hlasujících poslanců tedy hlasovala pro oba pozměňovací návrhy.
Z hlediska práva na život nenarozeného člověka není podstatné, že nebyl přijat
návrh jakoby více „nekompromisní“. Není nejdůležitější, co poslanci nepřijali, ale
to, co přijali. Nepřijetí A automaticky neznamená přijetí nonA. Jednak proto, že
návrhy o kterých se hlasovalo, nebyly disjunktní, ale jak plyne z jazykového
a logického rozboru, jsou ekvivalentní. Jednak proto, že motivace pro zdržení se
hlasování mohly být u různých poslanců různé. Poslanci, kteří se zdrželi hlasování,
mohli považovat formulaci druhého návrhu za formulaci, která zákazu potratů
dosáhne rychleji. Nelze tedy říci, že jejich motivací bylo potraty zachovat. A stejnou
motivaci mohli mít i poslanci, kteří hlasovali výslovně proti pozměňujícím návrhům
poslanců F. Michálka a I. Fišery. V případě, že by skutečnou motivací poslanců,
kteří hlasovali proti přijetí pozměňovacích návrhů poslanců F. Michálka či I. Fišery,
bylo zachování potratů (tedy zachování likvidace nenarozených dětí, o nichž
v rozpravě diskutovali), pak by se jednalo o motivaci jdoucí proti principům
Listiny.15 Poslanci ve skutečnosti nemohli nechtít zakázat potraty, pokud se tím
14

Pravděpodobně nejde samostatný pozměňovací návrh, ale pouze vyjádření podpory pro
návrh poslance P. Čičmance.
15
K principům Listiny např.: A. Dubček: Som presvedčený, že naše rokovanie o predloženom
návrhu bude prebiehať s vedomím, že po prvý raz potvrdzuje úpravu ľudských práv
a základných slobôd, ktorá zodpovedá demokratickým a humanistickým tradíciám nášho ľudu
a tvorí základ pre všestranný rozvoj každého jednotlivca, pre upevnenie pluralitnej demokracie
a posilnenie charakteru nášho štátu ako štátu právneho. F. Mikloško: Základom nových
prístupov k úprave tejto problematiky je nedotknuteľnosť a univerzálny charakter prirodzených
ľudských práv. Zpravodaj V. Ševčík: V preambuli listiny jsou podle stupně významu seřazeny
základní principy, k nimž se listina hlásí a z nichž také v následných článcích jednotlivá práva
a svobody vyvozuje. V tomto smyslu nejde tedy o pouhou proklamaci, ale především tak mají
být vyznačeny prameny základních práv a svobod. Výslovný poukaz na přirozenost takových
práv, i když některé z nich se označují a chápou jako svobody a přiznání svrchovanosti zákona,
mají vytvořit spolehlivý základ právního státu, v němž jedině může člověk plně rozvinout svou
osobnost. Jde přitom také současně o projev souhlasu s obecně uznávanými hodnotami
v evropském společenství. Jestliže preambule také připomíná léta totalitního režimu, chce tím
zdůraznit význam důležitosti přirozených práv nejen pro jedince, ale též pro celou společnost.
Má se při tom samozřejmě na mysli i výraz akcentovaného respektu k tradicím českého národa
a slovenského národa a projev vědomí, že naplnění humanitních ideálů, jež ovlivnily vznik
československého státu a jimiž byl tento stát ve svých počátcích také veden, je možné jen v širší
spolupráci s ostatními svobodnými národy, mezi něž se oba naše národy – jako národy
svébytné – hlásí.
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zároveň nechtěli přihlásit k tyranii potlačující lidská práva. Listina však jako celek,
kterou nakonec přijali, bezesporu hlásá odmítnutí tyranie.
Na základě stenografického záznamu rozpravy při přijímání Listiny lze tedy
konstatovat, že právo na život nenarozeného člověka od početí je zakotveno
v Listině tím, že je v ní zakotveno právo každého člověka na život, jakožto základní
právo, jež patří mezi práva přirozená, inherentní. Tato práva se lidem nepřidělují,
nepochází od státu a ani nemůže stát stanovit omezení těchto práv. Lidem náleží
z pouhého faktu, že jsou lidskými bytostmi.
Přijetí pozměňovacího návrhu poslance Fišery bylo jasným vyjádřením vůle
ústavodárce zdůraznit skutečnost, že právo na život se týká i nenarozených dětí. A to
z povahy věci (na základě ústavního principu rovnosti) již od jejich početí.
4
4.1

ARGUMENTY Z MEZINÁRODNÍCH DOKUMENTŮ
Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech

Z dikce čl. 10 odst. 2 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních
právech16 (dále také „Pakt“), kde se hovoří o těhotné ženě jako o matce17 lze
dovodit, že i Pakt uznává existenci člověka před narozením.
V čl. 12 smluvní strany Paktu uznávají právo každého člověka na dosažení
nejvýše dosažitelné úrovně fyzického a duševního zdraví a zavazují se zavádět
opatření k dosažení plného uskutečnění tohoto práva, které bude zahrnovat
především opatření ke snížení počtu potratů a kojenecké úmrtnosti a opatření ke
zdravému vývoji dítěte.18
Pakt uznává nenarozené lidské jedince za členy lidské rodiny a obsahuje pozitivní
závazek napomáhat ke snížení jejich úmrtnosti v době před jejich narozením.19
16

Vyhláška ministra zahraničních věcí z dne 10. května 1976 o Mezinárodním paktu
o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních
a kulturních právech č. 120/1976 Sb.
17
Článek 10: Státy, smluvní strany Paktu, uznávají, že: 1. […]. 2. Zvláštní ochrana by měla být
poskytována matkám v průběhu přiměřeného období před a po narození dítěte. Během tohoto
období by pracujícím matkám měla být poskytnuta placená dovolená nebo dovolená
s odpovídajícími požitky ze sociálního zabezpečení. 3. […].
18
Článek 12: 1. Státy, smluvní strany Paktu, uznávají právo každého na dosažení nejvýše
dosažitelné úrovně fyzického a duševního zdraví. 2. Státy, smluvní strany Paktu, učiní opatření
k dosažení plného uskutečnění tohoto práva, která budou zahrnovat: a) opatření ke snížení
počtu potratů a kojenecké úmrtnosti a opatření ke zdravému vývoji dítěte; b) zlepšení všech
stránek vnějších životních podmínek a průmyslové hygieny; c) prevenci, léčení a kontrolu
epidemických, místních nemocí, chorob z povolání a jiných nemocí; d) vytvoření podmínek,
které by zajistily všem lékařskou pomoc a péči v případě nemoci.
19
Někdo by mohl namítnout, že originální anglická verze Paktu hovoří o snížení
mrtvorozenosti (reduction of the stillbirth-rate), nikoliv o snížení potratů, o kterém hovoří
český oficiální překlad. K tomu je možné říci, že termín stillbirth je komplementární k termínu
live birth, definovanému v roce 1950 WHO jako kompletní vypuzení či vybavení produktu
koncepce z jeho matky bez ohledu na délku těhotenství, jestliže měl po této separaci nějaké
známky života (srov. [5]). Tedy, pro účely Paktu lze chápat termín stillbirth jako smrt produktu
koncepce před kompletním vypuzením nebo vybavením z jeho matky, bez ohledu na délku
těhotenství. Čemuž odpovídá český překlad „potrat“ – ve smyslu spontánního potratu. To také
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Implicitně tím obsahuje negativní závazek státu zdržet se jednání, které by vedlo
k úmrtí těchto jedinců. Jinými slovy, i lidské embryo je subjektem práva na dosažení
nejvýše dosažitelné úrovně fyzického a duševního zdraví stejně jako kojenci
a ostatní lidé. Tím spíše je nositelem práva na život.
4.2

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech20 v souladu s Mezinárodním
paktem o hospodářských, sociálních a kulturních právech v čl. 6 odst. 5 implicitně
uznává právo na život nenarozeného lidského jedince, když specifikuje, že trest
smrti nebude vykonán na těhotných ženách.21
4.3

Úmluva o právech dítěte

Úmluva o právech dítěte22 hovoří v čl. 1 o dítěti jako o lidské bytosti – člověku –,
určené explicitně horní věkovou hranicí 18 let (terminus ad quem), pokud podle
právního řádu, jenž se na dítě vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve, a implicitně
dolní hranicí (terminus a quo), tedy okamžikem vzniku lidského jedince – tedy jeho
početím.23 Česká republika spolu s ostatními státy, které jsou smluvními stranami
Úmluvy, v čl. 6 odst. 1 uznávají, že dítě má inherentní právo na život.24 V čl. 6 odst.
2 se pak státy, které jsou smluvními stranami Úmluvy, zavazují, že budou
zabezpečovat v maximálně možné míře zachování života a rozvoj dítěte. Česká
vyplývá travaux préparatoire Paktu. Report Doc. UN A/3525 z 9. 2. 1957, str. 57, č. 153 [6, s.
57, č. 153] podává zprávu o diskuzi nad otázkou, zda do textu odst. 2 (a) diskutovaného článku
Paktu zahrnout vedle požadavku snížení infant mortality i požadavek snížení stillbirth rate.
Bylo poznamenáno, že článek by bez zmínky o snížení stillbirth rate nebyl kompletní. Bylo
vysvětleno, že infant mortality referuje k dítěti, které bylo narozeno živé a zemřelo během
prvního roku po narození, zatímco stillbirth referuje ke stavu smrti, která nastala před porodem
nebo v čase porodu. Na druhou stranu, jiní byli proti zmínce o snížení i stillbirth-rate, a to
s odůvodněním, že subjekt prenatální péče byl již vhodně zahrnut v článku 10. Můžeme tedy
uzavřít, že vzhledem k tomu, že při přípravných prací na Paktu nebylo zmíněno žádné časové
omezení, ke kterému by měl termín stillbirth referovat, oficiální český překlad „potrat“ je
adekvátní., a to navzdory tomu, že příslušná Subkomise WHO jako smrt před narozením
definovala termín foetal death a termín stillbirth doporučila užívat – pokud to bude nutné pro
účely statistiky – pro období před narozením jen od 28. týdně těhotenství.
20
Vyhláška ministra zahraničních věcí z dne 10. května 1976 o Mezinárodním paktu
o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních
a kulturních právech č. 120/1976 Sb.
21
Článek 6: 1. Každá lidská bytost má právo na život. Toto právo je chráněno zákonem. Nikdo
nebude svévolně zbaven života. 2. [...]. 3. [...]. 4. [...]. 5. Rozsudek trestu smrti nebude ukládán
za trestné činy spáchané osobami mladšími osmnácti let a nebude vykonán na těhotných
ženách. 6. [...].
22
Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 104/1991.
23
Článek 1: Pro účely této úmluvy se dítětem rozumí každá lidská bytost mladší osmnácti let,
pokud podle právního řádu, jenž se na dítě vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve.
24
Článek 6: 1. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznávají, že každé dítě má přirozené
právo na život. 2. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, zabezpečují v nejvyšší možné míře
zachování života a rozvoj dítěte.
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republika je tedy vázána ochranou nenarozeného dítěte i jako smluvní stát Úmluvy
o právech dítěte, neboť jak výslovně Úmluva ve své preambuli uvádí, „dítě pro svou
tělesnou a duševní nezralost potřebuje zvláštní záruky, péči a odpovídající právní
ochranu před narozením i po něm“.
4.4

Evropská úmluva o lidských právech

Z judikatury Evropského soudu pro lidská práva vyplývá, že Evropská úmluva
o lidských právech25 nevylučuje prenatální život člověka z oblasti své působnosti
a Soud nikdy nevyloučil lidská embrya a plody z oblasti aplikace Úmluvy. Úmluva
neobsahuje ani nevytváří právo na potrat,26 naopak lze dovodit, že umělý potrat je
v rozporu s Úmluvou, protože poškozuje zaručené zájmy a práva a to bez jakéhokoli
přiměřeného opodstatnění.27
4.5

Doporučení Parlamentního shromáždění Rady Evropy

Ačkoli doporučení Parlamentního shromáždění Rady Evropy nejsou pro členské
státy závazná (nemají povahu mezinárodních smluv), přesto mohou pomoci při
interpretaci jiných – již závazných – evropských směrnic.
Parlamentní shromáždění v doporučení 1046 z 24. 9. 1986 uvedlo, že „od
okamžiku oplození, se lidský život vyvíjí v nepřetržitém sledu, a že není možné
stanovit hranice mezi jednotlivými fázemi jeho vývoje“,28 vyjádřilo přesvědčení, že
„s ohledem na vědecký pokrok, který umožňuje zasahovat do vývoje lidského života
od momentu oplodnění, je naléhavé definovat rozsah jeho právní ochrany“.29 Dále si
bylo vědomo, že s „lidskými embryi a plody musí být za všech okolností zacházeno
s ohledem na lidskou důstojnost“.30
Podobně na svém zasedání 2. 2. 1989 Parlamentní shromáždění Rady Evropy
opakovalo, že je nutné zajistit, aby s lidským embryem a plodem bylo nakládáno za
podmínek, které odpovídají lidské důstojnosti. Uvedlo, že
25

Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně lidských
práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících č. 209/1992 Sb.
26
Srov. rozsudek Velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) ve věci A. B. a C.
proti Irsku ze dne 16. prosince 2010, č. 25579/05, odst. 214.
27
Podrobněji viz [7]. Inspirativní zhodnocení některých judikátů ESLP a Komise týkající se
potratů lze nalézt také v [8].
28
5. Considering that, from the moment of fertilisation of the ovule, human life develops in
a continuous pattern, and that it is not possible to make a clear-cut distinction during the first
phases (embryonic) of its development, and that a definition of the biological status of an
embryo is therefore necessary; Viz RECOMMENDATION 1046 (1986) on the use of human
embryos and foetuses for diagnostic, therapeutic, scientific, industrial and commercial
purposes.
29
8. Convinced that, in view of scientific progress which makes it possible to intervene in
developing human life from the moment of fertilisation, it is urgent to define the extent of its
legal protection;
30
10. Considering that human embryos and foetuses must be treated in all circumstances with
the respect due to human dignity, and that use of materials and tissues therefrom must be
strictly limited and regulated (see appendix) to purposes which are clearly therapeutic and for
which no other means exist;
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lidské embryo, i když se vyvíjí v jednotlivých za sebou následujících fázích, které jsou
označovány různými termíny (zygota, morula, blastocysta, pre-embryo, embryo, plod)
a projevuje postupnou diferenciaci ve svém organismu, vždy si však zachovává
nepřetržitě svoji biologickou a genetickou identitu.31

Na zasedání 16. 3. 1989 pak Parlamentní shromáždění Rady Evropy vyjádřilo své
přesvědčení, že zygota potřebuje ochranu a vyzvala k zavedení takových právních
opatření, aby postupy zahrnující živá lidská embrya nebo plody nebo pokusy na nich
byly oprávněné pouze v případě, že budou mít přímý užitek, pokud jde o dobré
životní podmínky dotyčného dítěte a jeho matky.32
4.6

Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti
v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech
a biomedicíně

Úmluva o lidských právech a biomedicíně33 ve svém čl. 18 požaduje, aby v případě,
že zákon umožňuje provádět výzkum na embryích in vitro, aby byla zajištěna jeho
odpovídající ochrana. Z povahy věci musí být tato ochrana především ochranou
proti zbavení života tohoto embrya. V opačném případě by byla zmínka o ochraně
absurdní. Tento požadavek vyplývá z respektu k důstojnosti lidské bytosti, který
zmiňují a požadují výše uvedená doporučení Parlamentního shromáždění Rady
Evropy.

31
3. Noting the desirability of implementing the various parts of the Council of Europe's
Parliamentary Assembly Recommendation 1046 (1986) on the use of human embryos and
foetuses for diagnostic, therapeutic, scientific, industrial and commercial purposes, in
particular paragraphs 2, 3, 4.A and 4.B, as well as the necessity of ensuring: i. that the human
embryo and foetus are treated in conditions appropriate to human dignity, [...] 6. Considering
that it is appropriate to determine the legal protection to be given to the human embryo from
the time that the human egg is fertilised, as foreseen in Recommendation 1046; 7. Considering
that the human embryo, though displaying successive phases in its development which are
designated by different terms (zygote, morula, blastula, pre-implantation embryo or preembryo, embryo, foetus), displays also a progressive differentiation as an organism and none
the less maintains a continuous biological and genetic identity; Viz RECOMMENDATION
1100 (1989) on the use of human embryos and foetuses in scientific research.
32
Considers that the zygote also needs protection and therefore must not be subject to
arbitrary experimentation; takes the view that it is not enough to regulate this problem by
means of guidelines within the medical profession. Calls for the possible applications of
research, diagnosis and therapy, particularly at the prenatal stage, to be the subject of legally
binding definitions so that procedures involving live human embryos or foetuses or
experiments on them are justified only if they are of direct and otherwise unattainable benefit
in terms of the welfare of the child concerned and its mother and respect the physical and
mental integrity of the woman in question. Viz [9, s. 169].
33
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 96/2001 Sb. m. s.
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Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/44/ES ze dne 6. července
1998 o právní ochraně biotechnologických vynálezů

Podle čl. 5 odst. 1 směrnice je nepatentovatelné lidské tělo v různých stádiích vzniku
či vývoje, podle čl. 6 odst. 2 písm. c) je nepatentovatelné použití lidských embryí
pro průmyslové nebo obchodní účely.
Velký senát Evropského soudního dvora při výkladu směrnice EU 98/44/ES
v rozsudku ze dne 18. 10. 2011 v případu Oliver Brüstle proti Greepeacee.V
konstatuje, že unijní zákonodárce zamýšlel zmíněnou směrnicí vyloučit možnost
patentovatelnosti, pokud by tím mohlo být narušeno respektování lidské důstojnosti.
Jak plyne z odůvodnění směrnice:
Patentové právo musí být uplatňováno tak, aby byly dodržovány základní zásady
zachování důstojnosti a nedotknutelnosti osoby. Je důležité prosazovat zásadu, že
lidské tělo v jakémkoliv stádiu vzniku či vývoje nelze patentovat. Stejně tak postupy,
jejichž užití je v rozporu s lidskou důstojností, jsou vyloučeny z patentovatelnosti.

Lze tedy dojít k závěru, že jestliže odporuje lidské důstojnosti a zásadě
nedotknutelnosti osoby využívat lidská embrya pro průmyslové nebo obchodní
účely, tím spíše odporuje lidské důstojnosti a nedotknutelnosti osoby jejich ničení.
Proto, jak se zdá, Evropský soudní dvůr také rozhodl, že jsou nepatentovatelné
postupy, které sice samy o sobě nezahrnují využití embryí, ale předpokládají jejich
zničení. Evropský soudní dvůr rozhodl, že ze zákazu patentování jsou vyňaté jen ty
postupy, které jsou zaměřené na terapeutické nebo diagnostické postupy
aplikovatelné na samotné embryo, sledující záchranu nebo léčbu samotných
lidských embryí. Princip důstojnosti a integrity osoby chrání lidské embryo a buňky,
které z něj pocházejí, v kterémkoli stadiu jeho formace či vývoje.
5

ARGUMENTY Z PODÚSTAVNÍCH NOREM

Vedle Listiny základních práv a svobod a některých mezinárodních smluv hovoří
v českém právním řádu o člověku před narozením také některé podústavní normy.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v § 25 hovoří o počatém a nenarozeném
dítěti, tedy hovoří o člověku.34 O počatém dítěti hovoří rovněž § 683,35 § 778.36
O počatém, ještě nenarozeném dítěti hovoří výslovně rovněž § 779, odst. 1.37 V odst.
1 § 790 se hovoří o nenarozeném dítěti a otcovství muže k tomuto nenarozenému

34

§ 25 Na počaté dítě se hledí jako na již narozené, pokud to vyhovuje jeho zájmům. Má se za
to, že se dítě narodilo živé. Nenarodí-li se však živé, hledí se na ně, jako by nikdy nebylo.
35
§ 683 Manželství nelze prohlásit za neplatné, pokud bylo uzavřeno nezletilým, který není
plně svéprávný, nebo osobou, jejíž svéprávnost byla v této oblasti omezena, a bylo počato dítě,
které se narodilo živé.
36
§ 778 Narodí-li se dítě, které je počato umělým oplodněním, ženě neprovdané, má se za to,
že otcem dítěte je muž, který dal k umělému oplodnění souhlas.
37
§ 779 (1) Nedojde-li k určení otcovství podle § 776, 777 nebo 778, má se za to, že otcem je
muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením matky a tohoto muže. Takto lze
určit otcovství i k dítěti ještě nenarozenému, je-li již počato.
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dítěti.38 Na základě ústavního principu rovnosti lze dovodit, že likvidace těchto dětí
je nepřípustná.
Také již římští právníci považovali lidského jedince před narozením za totožného
s jedincem po narození, byli si vědomi, že rozhodným okamžikem pro uvažování
o něm je početí. Považovali jej tedy za člověka, konsekventně za osobu.
O nenarozeném člověku jako o osobě hovoří římské právo i výslovně.39 Nenarozené
děti považovali za součást světa,40 proto tak pečovali o nenarozené, že po dobu než
se narodili, všechna jejich práva zachovávali neporušená.41 Postavení nenarozeného
dítěte v římském právu by se dalo současnou terminologií označit jako postavení
fyzické osoby. Jeho život a prospěch byl chráněn od početí jak civilním, tak trestním
právem, a to v zásadě nezávisle na tom, zda se nakonec narodil živý. Tato ochrana
nebyla v pramenech římského práva vyjádřena izolovaně na jednom místě, ale celý
systém římského práva počítá s nenarozeným dítětem a jeho právy, jeho zájmy.42
S určitým zjednodušením lze říci, že tato ochrana na území dnešní ČR byla
zajištěna nepřetržitě až do 50. let 20. století,43 kdy tehdejší zločinný komunistický
režim po vzoru Sovětského svazu zavedl možnost beztrestné likvidace nenarozeného
dítěte,44 přičemž mu stále zaručoval občanská práva.45 Tím došlo k absurdní situaci
izolování subjektivního práva od možnosti toto právo vykonávat.46
Současný občanský zákoník vyjadřuje skutečnost „osobovosti“ nenarozeného
člověka, když v § 19 uvádí, že
(1) Každý člověk má vrozená, již samotným rozumem a citem poznatelná přirozená
práva, a tudíž se považuje za osobu.
(2) Přirozená práva spojená s osobností člověka nelze zcizit a nelze se jich vzdát;
stane-li se tak, nepřihlíží se k tomu. Nepřihlíží se ani k omezení těchto práv v míře
odporující zákonu, dobrým mravům nebo veřejnému pořádku.

38

§ 790 (1) Muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, může otcovství
k dítěti popřít, jen je-li vyloučeno, že by mohl být otcem dítěte. Může tak učinit do šesti měsíců
ode dne, kdy bylo takto otcovství určeno; dojde-li k určení otcovství před narozením dítěte,
neskončí lhůta dříve než šest měsíců po jeho narození.
39
Gaius II, 242; CJ.3.28.30.1; Inst. 2.13.5.
40
Dig. 1.5.7; Dig. 1.5.26; Gaius I, 147; Dig. 27.1.2.6; Dig. 37.9.7pr; Dig. 50.16.153; Dig.
50.16.231.
41
Dig. 5.4.3.
42
Podrobněji viz [10].
43
Zjednodušení se týká toho, že v době feudální a předfeudální nelze jednoduše hovořit
o kodifikovaném právu a tedy o ochraně.
44
Srov. [11] a také [12].
45
Srov. § 7 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb.: Způsobilost občana mít práva a povinnosti vzniká
narozením. Tuto způsobilost má i počaté dítě, narodí-li se živé.
46
Jak hodnotí Ústavní soud podobné pokrytectví viz Nález sp. zn. IV. ÚS 34/06: Ústavní soud
však ve svém nálezu IV. ÚS 412/04 (srov. Sb.n.u. sv. 39, str. 353) uvedl, že izolování
subjektivního práva od možnosti toto právo vykonávat, je oblíbeným trikem totalitních států,
který používají při schovávání (v tomto případě právní) zvůle a bezpráví za formální zásadu
práva. V právním státě tyto praktiky tolerovat nelze.
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Vědecké poznatky jednoznačně potvrzují, že člověk vzniká při početí. Lidské
embryo je od okamžiku svého vzniku samostatným lidským jedincem – lidskou
bytostí –, který si sám řídí svůj vývoj. Jeho DNA je odlišná od DNA matky i otce.47
Mezi nenarozeným lidským embryem či plodem a narozeným novorozencem není
žádný podstatný rozdíl, na základě kterého by mohla být lidským embryím či
plodům upírána základní lidská práva.
V této souvislosti je vhodné upozornit na příspěvek Jana Bednáře komentující
vybraná stanoviska odpůrců právní ochrany osob před narozením [18]. Jan Bednář
ukazuje, že se v žádném případě nejeví jako ospravedlnitelné upírat nenarozeným
lidským embryím a plodům právo na život.
7

DÍLČÍ ZÁVĚR

Z výše uvedeného vyplývá, že Listina základních práv a svobod uznává existenci
lidské bytosti – člověka – před narozením, jež je nositelem práva na život. Toto
právo není uděleno státem, nemůže být státem ani omezeno. Toto právo náleží
člověku už z pouhého faktu, že je člověkem. Existenci nenarozeného člověka, a to
od početí, výslovně předpokládají i podústavní normy.
Vedle negativního závazku státu nebrat život člověka před narozením zákony
umožňujícími potrat, plyne z Listiny základních práv a svobod garantovaného práva
na život rovněž pozitivní závazek státu jednak stíhat všechna úmyslná porušení
práva na život nenarozeného člověka,48 ale rovněž předcházet možným újmám
nenarozeného člověka např. vytvářením vhodných podmínek pro rodiny těchto dětí.

47

Viz např. Odborné stanovisko k počátku života nového lidského jedince ze dne 24. 9. 1998,
podepsané doc. MUDr. Petrem Hachem, CSc., doc. MUDr. Jitkou Kočovou, CSc., prof.
MUDr. Josefem Markem, DrSc. a doc. RNDr. Josefem Reischigem, CSc, [13]. Viz také např.
[14, s. 9]: Při oplození vznikne splynutím spermie a vajíčka jedna buňka – zygota. Od tohoto
okamžiku do porodu probíhá prenatální (intrauterinní) období neboli gravidita, v průměrné
délce trvání 266 dní. Tento prenatální vývoj se dělí na dvě období – embryonální a fetální a
vyvíjející se jedinec se označuje nejprve jako zárodek – embryo a poté jako plod – fetus. Nebo
[15, s. 13]: Vývoj začíná oplozením, tedy procesem, kdy se mužská gameta, spermie, a ženská
gameta, oocyt, spojují a dají vzniknout zygotě. [Tamtéž, s. 44]: Zásadními důsledky oplození
jsou: obnovení diploidního počtu chromosomů, z poloviny od otce a z poloviny od matky.
Zygota tak obsahuje novou kombinaci chromosomů, která se liší od obou rodičů. Určení
pohlaví nového jedince. Pokud je oplozující spermie nositelem chromosomu X, vyvíjí se ženský
plod (kombinace XX), pokud nese chromosom Y, vyvíjí se mužský plod (XY). Pohlaví dané
kombinací chromosomů je tedy určeno při oplození. Zahájení rýhování. Není-li vajíčko
oplozeno, degeneruje zpravidla do 24 (podle některých údajů do 36) hodiny po ovulaci.
Rovněž [16]: Fertilization is the process by which male and female haploid gametes (sperm
and egg) unite to produce a genetically distinct individual. A také např. [17]: The oviduct or
Fallopian tube is the anatomical region where every new life begins in mammalian species.
After a long journey, the spermatozoa meet the oocyte in the specific site of the oviduct named
ampulla and fertilization takes place.
48
Srov. také nález sp. zn. I.ÚS 1565/14, odst. 43: „… právo na život musí být chráněno
trestním právem…“.
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Tyto závazky plynou rovněž z Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních
a kulturních právech, Mezinárodního paktu o občanských a politických právech
a Úmluvy o právech dítěte. Pozitivní závazek předcházet situacím, které by mohly
nutit matky podstupovat potraty svých dětí, vysvítá rovněž z Úmluvy o odstranění
všech forem diskriminace žen.49 Čl. 5 této mezinárodní úmluvy požaduje
zabezpečení toho, aby rodinná výchova zahrnovala řádné pochopení mateřství jako
společenské funkce, čl. 10 požaduje zajištění přístupu ke zvláštním vzdělávacím
informacím, jež pomohou zajistit zdraví a blaho rodiny včetně informací a rad pokud
jde o plánování rodiny, čl. 12 požaduje zajištění příslušných služeb v souvislosti
s těhotenstvím, šestinedělím a poporodním obdobím, jakož i zajištění odpovídající
výživy během těhotenství a kojení.
Lidskou důstojnost a „osobovost“ lidských embryí uznávají a konsekventně
vyžadují jejich ochranu i některé závazné normy Evropské unie. Z povahy věci musí
jít především o ochranu před jejich likvidací, tedy musí jít o ochranu jejich života.
Vše výše uvedené je v souladu s poznatky antropologie i biologie. Tedy, užívá-li
náš právní řád termínů „počaté nenarozené dítě“, nejedná se o jazykový konstrukt
popisující reálně neexistující jsoucno nebo jsoucno podstatně odlišné od člověka, tak
jak se o jazykový konstrukt jedná, použijme-li například termín „dosud nepočaté
dítě“, který referuje k intencionálnímu, aktuálně neexistujícímu jsoucnu, či termín
„mrtvý člověk“, který referuje k jsoucnu, které je podstatně odlišné od jsoucna, které
označujeme jako „člověk“.
8
8.1

NÁMITKY
Právo na ochranu soukromého a rodinného života

Podle Ústavního soudu
‚zcela zvláštní respekt a ochranu požívá v liberálních demokratických státech základní
právo na nerušený soukromý život osoby (čl. 10 odst. 2 Listiny).‘. Primární funkcí
práva na respekt k soukromému životu je zajistit prostor pro rozvoj a seberealizaci
individuální osobnosti. Vedle tradičního vymezení soukromí v jeho prostorové
dimenzi (ochrana obydlí v širším slova smyslu) a v souvislosti s autonomní existencí
a veřejnou mocí nerušenou tvorbou sociálních vztahů (v manželství, v rodině, ve
společnosti), právo na respekt k soukromému životu zahrnuje i garanci sebeurčení ve
smyslu zásadního rozhodování jednotlivce o sobě samém.“50 „Právo na
nedotknutelnou soukromou sféru je úhelným kamenem liberální tradice, na které stojí
základy moderní politiky i moderního práva a která rovněž stála u zrodu moderních
idejí základních práv a svobod.‘. Zajištění autonomní sféry jednotlivce je
nejspolehlivější zárukou individuální nezávislosti a lidské svobody. Pod ochranu
práva na nerušený soukromý život spadá též ochrana psychického zdraví, psychické
integrity a psychické stability jednotlivce […]. Základní právo na nerušený soukromý
život jako subjektivní veřejné právo pak ve shodě s judikaturou Evropského soudu pro

49
Vyhláška ministra zahraničních věcí ze dne 13. května 1987 o Úmluvě o odstranění všech
forem diskriminace žen č. 62/1987 Sb.
50
Nález sp. zn. Pl.ÚS 24/10.
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lidská práva taktéž chrání právo jedince na identitu a osobní rozvoj, právo na založení
a rozvoj mezilidských vztahů.51

Podle Ústavního soudu
respektování soukromého života musí zahrnovat do určité míry právo na vytváření
a rozvíjení vztahů s dalšími lidskými bytostmi. Respektování takto pojatého
soukromého života zahrnuje závazek státu jednat způsobem umožňujícím normální
rozvoj těchto vztahů.52

Nicméně, Ústavní soud již mnohokrát uvedl, že právo na ochranu soukromého
a rodinného života není bezbřehé, absolutní.53 K omezení práva na soukromí lze
přikročit, a to za účelem ochrany základních práv jiných osob.54 Ústavní soud
konstatoval, že
[j]e samozřejmé, že ochranu si nezasluhuje zneužití jakýchkoliv práv. Ovšem ze
samotného využití základních práv a svobod nesmí být v souladu s čl. 3 odst. 3 Listiny
nikomu způsobena újma.55

Proto se nelze domáhat potratu (při kterém dochází k porušení práva embrya na
život) poukazem na ochranu svého soukromí.
Rovněž lze poznamenat, že sociální vztah, jehož rozvoj je podmíněn zničením
vyvíjejícího se dítěte, je vztahem bezesporu patologickým a tudíž není chráněn tímto
právem. Naopak, sám potrat (vynucený okolnostmi) je kromě porušení práva na
život nenarozeného člověka, zásahem do práva na respektování soukromého života
ženy jakožto matky, jejímž přirozeným posláním je ochrana vlastního nenarozeného
dítěte, stejně jako pak i narozeného.
V neposlední řadě lze poukázat na to, že
[c]o do podstaty […] jsou […] základní práva a svobody jednoho každého za určitých
okolností omezována tím, jak s nimi či jinými základními právy a svobodami sám
nakládá. Tak například zřízení zástavního práva nepochybně omezuje do té doby
neomezené majetkové právo vlastnit věc, přestože nebo právě proto, že se jedná
o výkon základního práva podle čl. 11 Listiny, a cum grano salis (s malou výhradou)
založením rodiny (ať už faktickým nebo dokonce i formálním úkonem) je omezována
takto do té doby neomezená osobní svoboda a další základní práva. Jinými slovy
výkon či uplatňování vlastních práv a svobod s sebou vždy přináší určitá rizika, resp.
následky, jejichž vznik není přičitatelný nikomu jinému, a tedy nepředstavují újmu
podle čl. 3 odst. 3 Listiny.56

51

Nález sp. zn. I.ÚS 22/10.
Tamtéž.
53
Srov. např. usnesení sp. zn. I.ÚS 3260/07; IV.ÚS 2462/08; IV.ÚS 1360/09; III.ÚS 1410/14;
II.ÚS 3328/13; nález sp. zn. I.ÚS 1565/14.
54
Srov. usnesení sp. zn. I.ÚS 2428/08.
55
Nález sp. zn. II.ÚS 3647/10.
56
Usnesení sp. zn. II.ÚS 1749/08.
52
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Využívá-li dvojice své svobody k sexuální aktivitě, musí v případě početí dítěte
počítat s následným omezením své svobody. Proto Ústavní soud také již dříve
odmítl ústavní stížnost, dovolávající se ochrany ústavně zaručeného základního
práva na rodinný život s poukazem na stav, který si sám stěžovatel svým jednáním
přivodil, jako zjevně neopodstatněnou.57
Lze uzavřít, že domnělý nárok ženy na potrat nezakládá ani právo na soukromí.
To je v souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva, který se vyjádřil,
že „článek 8 […] nemůže být vykládán tak, že uděluje právo na potrat“.58
8.2

Výjimka z práva na život podle odst. 4 čl. 6 Listiny

Přestože ústavodárce deklaroval, že právo na život zakotvené v čl. 6 Listiny je
neomezitelné, implicitně v odst. 4 čl. 6 Listiny takové omezené připouští.
Podle Ústavního soudu jsou základní práva garantovaná Listinou právy
absolutními, k jejichž omezení lze přikročit jen za účelem ochrany základního práva
jiných osob nebo za účelem ochrany veřejného zájmu.
Vedle klasických institutů nepůsobících pochybnost o jejich dovolenosti, jako
jsou krajní nouze a nutná sebeobrana,59 a spadající pod odst. 4 čl. 6 Listiny, je nutné
prozkoumat, zda pod výjimku z práva na život nespadá i zákon o umělém přerušení
těhotenství.
Vedle argumentace uvedené výše, kdy lze dovodit nepřípustnost zákona o umělém
přerušení těhotenství z nepřípustnosti trestu smrti, zákon o umělém přerušení
těhotenství neobstojí před testem proporcionality.
Ústavní soud konstatoval, že

57

Srov. usnesení sp. zn. IV.ÚS 2948/08. Podobně také usnesení sp. zn. I.ÚS 3260/07: Takový
zásah neshledal Ústavní soud ani ve vztahu k tvrzenému zásahu do práva na ochranu
soukromého a rodinného života ve smyslu čl. 10 Listiny základních práv a svobod. Citované
ustanovení garantuje ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného
života a zahrnuje v sobě rovněž princip nedotknutelnosti obydlí. Toto právo a uvedený princip
však nejsou bezbřehé, poskytují pouze ochranu před nezákonnými nebo jiným způsobem
neoprávněnými zásahy a státní garanci této ochrany. Nelze je vztáhnout tam, kde k užívání
obydlí (předmětných nemovitostí) chybí jakýkoliv právní důvod, nelze jejich prostřednictvím
ani konstruovat nárok na poskytnutí jiného obydlí (jiného bytu), pro který není opora
v zákonné úpravě, ani bez dalšího nepřistoupit k realizaci zákonných (a rovněž ústavně
garantovaných práv) vlastníka vyklizované nemovitosti, nejde-li o situaci zcela výjimečnou.
V dané věci však se o takový případ nejedná. Dostala-li se přitom stěžovatelka do tíživé
situace, přispěla k tomu i svým vlastním jednáním, zejména pak nedostatečnou bdělostí při
uzavírání kupní smlouvy a následně při plnění své části závazku dříve, než k takovému kroku
mělo v návaznosti na kolaudaci a převod vlastnického práva dojít, a dále že se nepokusila
vynaložené prostředky alespoň částečně získat zpět v rámci konkursního řízení prostřednictvím
přihlášení své pohledávky.
58
Rozsudek ESLP ve věci A. B. a C. proti Irsku, č. 25579/05, 16. prosince 2010, odst. 214.
59
Srov. např. důvodovou zprávu k Listině: Právo na život a na zdravé podmienky života (Čl. 7)
je elementárnym právom človeka, ktoré pojmovo nemožno obmedziť. Z toho dôvodu ústavný
zákon výslovne vyjadril aj neprípustnosť trestu smrti. Dôvody vylučujúce protiprávnosť
usmrtenia človeka musia vyplývať zo zákona. Ide najmä o prípady nutnej obrany a krajnej
núdze uvedené v Trestnom zákone.
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v případě střetů základních práv či svobod s veřejným zájmem, resp. jinými
základními právy či svobodami je třeba posuzovat účel (cíl) takového zásahu ve
vztahu k použitým prostředkům, přičemž měřítkem pro toto posouzení je zásada
proporcionality (přiměřenosti v širším smyslu), jež může být také nazývána zákazem
nadměrnosti zásahů do práv a svobod.60

Zásada proporcionality zahrnuje tři kritéria.61 Prvním je kritérium způsobilosti
naplnění účelu, kritérium vhodnosti: prostředek musí být vůbec schopen dosáhnout
sledovaného cíle. Kritérium potřebnosti požaduje, aby byl použit nejšetrnější
prostředek. Existují-li alternativní způsoby dosažení cíle, jejichž využití by učinilo
zásah do základního práva méně intenzivní, popř. by je zcela vyloučilo, je nutné
využít tyto způsoby. A konečně třetím kritériem je kritérium přiměřenosti,
nezbytnosti či legitimnosti. Omezení základního práva nesmí svými důsledky
přesahovat pozitiva. Sledovaný cíl musí být legitimní a nezbytný ve svobodné
demokratické společnosti.
Cílů zákona o umělém přerušení těhotenství lze uvést několik. Bezprostředním
cílem je zbavení života nenarozeného dítěte, blízkým cílem je nemít dítě či záchrana
života matky, vzdálenějším cílem může být nezhoršit si finanční či psychickou
situaci. Vyjma zbavení života dítěte, lze všechny ostatní cíle za cíle legitimní
považovat.
Zabitím dítěte lze z výše vyjmenovaných legitimních cílů dosáhnout cílů nemít
dítě a záchrany života matky. Dosažení jiných cílů se zdá být diskutabilní. Negativní
důsledky zákona o umělém přerušení těhotenství však převažují nad jeho pozitivy,
i pokud jde o stránku materiální. Zákon o umělém přerušení těhotenství je
významným faktorem, který dopomohl k současné demografické krizi České
republiky, která zapříčiňuje hroucení průběžného důchodového systému.62 Od
začátku 90. let minulého století chybí v české populaci kvůli umělým potratům asi
1 milion občanů.63 Přičemž v současné době se jedná o více než 20 tisíc daňových
poplatníků ročně, kteří se nenarodí.
Jaké jsou alternativní prostředky k dosažení výše identifikovaných legitimních
cílů? Alternativním prostředkem k cíli nemít dítě je prosté vyhýbání se početí, totiž
vyhýbání se činnostem, při kterých může k početí dítěte dojít. Alternativním
prostředkem k záchraně života matky je odpovídající léčba matky, která může být
matce poskytnuta, přestože s vysokou pravděpodobností bude znamenat – jako
vedlejší účinek léčby – smrt dítěte.64 Alternativním prostředkem řešení situace
60

Např. nález sp. zn. Pl. ÚS 53/04.
K principu proporcionality viz např. nález sp. zn. Pl. ÚS 51/06.
62
O vlivu změny demografie na důchodový system viz např. [19].
63
Srov. statistiky ÚZIS.
64
Srov. Dublinskou deklaraci skupiny asi 240 gynekologů o mateřské péči: Ako skúsení
odborníci a výskumníci v pôrodníctve a gynekológii, potvrdzujeme, že priamy potrat – cielené
zničenie nenarodeného dieťaťa – nie je medicínsky potrebný na záchranu života ženy.
Potvrdzujeme, že je podstatný rozdiel medzi potratom a potrebnými medicínskym krokmi, ktoré
sú vykonané aby zachránili život matky, aj v prípade, že takéto kroky vyústia v stratu života
nenarodeného dieťaťa. Potrvdzujeme, že zákaz potratov v žiadnom prípade neovplyvňuje
dostupnosť optimálnej starostlivosti o ženy. Viz [20]. Jejich slova potvrzují rovněž statistiky.
V Irsku – státu s jedním z nejpřísnějších protipotratových zákonů – se mateřská mortalita
61
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očekávání dítěte s vadou neslučitelnou se životem je perinatální hospicová péče.65
Při očekávání postiženého dítěte vadou neohrožující život a dítěte počatého při
trestném činu lze jejich rodinám nabídnout adekvátní materiální a emocionální či
psychologickou podporu.66 Rovněž předcházet zhoršení finanční situace rodin lze
efektivní politikou podpory těchto rodin. Jako další alternativou zabití dítěte
v případech jeho postižení, jeho početí z trestného činu či v případech ohrožení
materiálního zázemí rodiny jsou v českém právním řádu již zavedené instituty
utajeného a anonymního porodu, osvojení, svěření dítěte do péče jiné osoby,
pěstounství.
Z uvedeného vyplývá, že zákon o umělém přerušení těhotenství není ve svobodné
demokratické společnosti nezbytný a nelze jej tedy považovat ani za zákonnou
výjimku z práva na život.
9

ZÁVĚR

S ohledem na výše uvedené, lze, aby Ústavní soud ČR prohlásil zákon č. 66/1986
Sb. o umělém přerušení těhotenství za protiústavní a odporující mezinárodním
úmluvám, kterými je České republika vázána, a spolu s jeho prováděcí vyhláškou
č. 75/1986 Sb. je zrušil.
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TEXT OF THE PROPOSAL ON ABOLITION OF THE ARTIFICIAL
ABORTION

ABSTRACT
The paper presents the basic argumentation, that can be used for
justification of the proposal to repeal the law permitting abortion by so
called negative lawmaker - the Constitutional Court. The argumentation
can be also used for the justification of proposal repealing the law in a
standard legislative process.
The first part of the paper deals with the arguments arising from the
relevant provisions of the Charter of Fundamental Rights and Freedoms.
The second group are arguments based on international documents. The
paper notes that even sub-constitutional standards provide arguments
confirming the illegitimacy of the law on artificial abortion, all these
arguments are consistent with anthropology and biology findings. In the
last part it is pointed out that the forced termination of pregnancy cannot
be justified even by the right to privacy and family life, nor should it be
considered a statutory exception to the right to life.
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PARAGRAFOVÉ ZNĚNÍ ZÁKONA ZRUŠUJÍCÍ POTRATOVÝ
ZÁKON

1

Návrh
poslanců P1, P2, P3,…
ZÁKON
ze dne dd. mm. 2015,
kterým se zrušuje zákon České národní rady č. 66/1986 Sb.,
o umělém přerušení těhotenství, a vyhláška ministerstva zdravotnictví ČSR
č. 75/1986 Sb., ve znění vyhlášky č. 467/1992 Sb., a kterým se mění zákon
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník v platném znění.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I.
Zákon České národní rady č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství, se zrušuje.
Čl. II.
Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČSR č. 75/1986 Sb., ve znění vyhlášky
č. 467/1992 Sb., se zrušuje.
Čl. III.
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:
1. § 122 odst. 2 písm. g) zní:
„g) vyvolání potratu“
2. § 126 zní:
„Dítětem se rozumí osoba mladší osmnácti let, pokud trestní zákon nestanoví jinak.
Dítětem se rozumí i dítě počaté, ale dosud nenarozené dítě.“
1

Jedná se o upravený návrh zákona, který v roce 2003 předložili k projednání Poslanecké
sněmovně Parlamentu ČR poslanci Jan Grůza, Ludvík Hovorka, Jiří Karas, Jan Kasal, Tomáš
Kvapil, Petr Pleva, Michaela Šojdrová, Jan Škopík, Josef Vícha.
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3. Nadpis nad § 142 zní:
„Vražda dítěte matkou“
4. § 142 zní:
„Matka, která v rozrušení způsobeném těhotenstvím nebo porodem úmyslně usmrtí
nebo si nechá usmrtit své dosud nenarozené dítě v době kdykoliv před porodem, při
porodu nebo bezprostředně po něm své novorozené dítě, bude potrestána odnětím
svobody na tři léta až osm let.“
5. Nadpis nad § 159 zní:
„Společné ustanovení“
6. § 159 zní:
„Nejde o trestný čin, pokud k úmrtí počatého, ale dosud nenarozeného dítěte dojde
v souvislosti s lékařským zákrokem směřujícím k záchraně života matky a nebylo-li
možné při vynaložení veškerého možného úsilí úmrtí počatého, ale dosud
nenarozeného dítěte v daném případě předejít.“
7. Zrušují se §§ 160, 161, 162, 163.
Čl. IV.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

1
1.1

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Obecná část

1.1.1
Úvod
Základní lidské právo – právo na život – je předpokladem všech ostatních lidských
práv a svobod. Každá počatá lidská bytost má právo na život. Toto právo má být
chráněno zákonem od okamžiku početí po přirozenou smrt.
Ústava České republiky v Listině základních práv a svobod (čl. 6, 7), jež je její
integrální součástí, deklaruje právo každého člověka na život a ochranu lidského
života již před narozením. Tato ustanovení našeho právního řádu jsou v plném
souladu s dalšími standardy lidských práv, obsaženými ve Všeobecné deklaraci
lidských práv Organizace spojených národů, Deklaraci práv dítěte, Mezinárodním
paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Mezinárodním paktu
o občanských a politických právech, Úmluvě o právech dítěte, Evropské úmluvě
o ochraně lidských práv a svobod, Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti
lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny.
Právo počatého dítěte narodit se zohledňuje už preambule Deklarace práv dítěte
a Úmluva o právech dítěte, přijatých Valným shromážděním OSN, ve znění „dítě
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z důvodu své fyzické a duševní nezralosti potřebuje osobní záruky a péči, včetně
přiměřené právní ochrany, před i po narození“. Vyspělá legislativa vždy ctila a ctí
základní zásadu právního řádu civilizované společnosti, že zvýšenou ochranu práva
je zapotřebí poskytnout především slabším a zranitelnějším, v tomto případě tedy
počatému dítěti a jeho matce.
Vzhledem ke stále citlivějšímu vnímání nutnosti ochrany menšin a zranitelných
skupin společnosti je nezbytné, aby se český stát plně přihlásil k nejvlastnější lidské
povinnosti – k zajištění ochrany života lidského jedince – a to již před narozením.
1.1.2
Zhodnocení platného právního stavu
Dosud platný zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství (UPT),
a vyhláška Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 75/1986 Sb.
jsou v přímém rozporu jak s Ústavou ČR, jmenovitě Listinou základních práv
a svobod, tak také s mezinárodně přijatými právními normami vyšší právní moci.
Platná právní úprava, která umožňuje umělý potrat do dvanáctého týdne těhotenství
zásadně bez omezení, porušuje první a základní lidské právo – právo na život, neboť
usmrcením lidské bytosti diskriminuje nejslabší jedince lidské společnosti, a to
nehumánním způsobem.
Platná právní úprava nereflektuje vědecké poznání týkající se počátku života
lidského jedince, které počátek života jednoznačně staví do okamžiku splynutí jader
mužské a ženské pohlavní buňky, tedy do okamžiku početí.
Podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 75/1986 Sb., v ú. z., lze po uplynutí
dvanáctého týdne těhotenství usmrtit počaté dítě také z důvodu „ohrožení zdravého
vývoje plodu“ nebo jestliže šlo o „geneticky vadný vývoj plodu“, a to až do
dvacátého čtvrtého týdne těhotenství. Nehledě na to, že tato vyhláška je protiprávní,
neboť jde nad rámec zákona 66/1986 Sb., je navíc jednoznačně eugenická. Místo
aby s přiměřenými prostředky byla počatému dítěti poskytnuta přiměřená
zdravotnická péče, je i pouhé podezření na onemocnění či zdravotní postižení
důvodem pro jeho legální usmrcení. Na matky, které své dítě nechtějí nechat usmrtit,
ale chtějí se o ně starat, je často vyvíjen značný společenský tlak. Usmrcení
počatého dítěte, u něhož je podezření na vrozenou vadu, je dnes společensky
chápáno jako povinnost „odpovědné matky“. Tento trend je po zkušenostech
s různými eugenickými programy společensky nesmírně nebezpečný.
Důvody, které vedly k legalizaci umělých potratů za protiprávního totalitního
režimu v naší zemi, byly především sociální a politické. Umělé potraty jako první
na světě legalizoval bolševický režim v sovětském Rusku, proslulý masovým
porušováním lidských práv.
Hluboké pohrdání lidským životem z doby protiprávního komunistického režimu
mělo svůj důsledek i ve vztahu k počaté lidské bytosti, čehož je výrazem právě
zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství, a vyhláška Ministerstva
zdravotnictví České socialistické republiky č. 75/1986 Sb.
Dnes platný zákon o umělém přerušení těhotenství je často prezentován jako
služba ženám. Je důležité připomenout, že praxe tomuto pojetí zcela neodpovídá.
Ženy často podstupují potrat proti své vůli. Jsou k tomu ať přímo či nepřímo nuceny
svým okolím.
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Bezpráví na počatých dětech v České republice má za následek každoroční ztrátu
několika desítek tisíc lidských životů. Jen za období po listopadu 1989 bylo podle
totalitního potratového zákona násilně zbaveno života asi 1 milion dětí v různých
prenatálních stádiích. Podle oficiální statistiky bylo za posledních pět let (2010–
2014) umělým potratem usmrceno 115.692 dětí. Ročně se tak zbavuje života více
než 20.000 počatých dětí.
Narození dítěte je prvním lidským právem a je nemyslitelné, aby stát nejenže byl
v otázce umělých potratů v pasivní pozici, ale usmrcování nasciturů ve státních
zařízeních dokonce aktivně vykonával a větší část nákladů financoval ze
zdravotního pojištění.
Zrušením zákona č. 66/1986 Sb. o umělém přerušení těhotenství, a vyhlášky
Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 75/1986 Sb. se zamezí
dosavadnímu legálnímu, avšak v podstatě neomezenému usmrcování bezmocných
lidských bytostí a zároveň se tím realizuje účinná zákonná ochrana života počatých
dětí. Přitom však nedojde k ohrožení zdraví a života žen.
1.1.3

Předpokládané hospodářské a finanční dosahy navrhované úpravy na
státní rozpočet, rozpočty krajů a obcí
Realizace zákona si nevyžádá mimořádné výdaje ze státního rozpočtu. Z dlouhodobého hlediska lze však očekávat zvýšení výběru daní z důvodu zvýšeného počtu
narozených daňových poplatníků.

1.1.4

Zhodnocení navrhované úpravy z hlediska souladu s ústavním
pořádkem a mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika
vázána
Tento návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.
1.1.5
Sociální a jiné dopady nové právní úpravy
Jak vyplývá ze skušeností jiných evropských zemí, které poskytují ochanu člověku
od početí, nic nenasvědčuje tomu, že by zabezpečení základního práva na život
člověku od početí mohlo vést k drastickému nárůstu kriminality a ohrožení zdraví
matek čekajících dítě. Naopak, po zavedení navrhované úpravy lze očekávat zvýšení
zdraví matek i jejich dětí. Např. v roce 2013 byly mezi 15 státy s nejnižší
celosvětovou mateřskou úmrtností také 4 státy s nejpřísnějšími protipotratovými
zákony: Andora, Irsko, Malta, Polsko.
Vedle snížení počtu potratů a zvýšení zdraví lze očekávat nárůst obecné úcty
k lidskému životu a změnu postojů směrem k odpovědnému rozhodování ve prospěch početí.
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Zvláštní část

1.2.1
K článku I.
Vzhledem k výše uvedeným důvodům je nutné zákon č. 66/1986 Sb. zrušit pro
rozpor s ústavním pořádkem a mezinárodními závazky podle Mezinárodního paktu
o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, Úmluvy o právech dítěte, Evropské úmluvy o ochraně
lidských práv a svobod, Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské
bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny.
1.2.2
K čánku II.
Současně se zákonem č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství, je třeba zrušit
i prováděcí vyhlášku Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky
č. 75/1986 Sb., v úplném znění.
1.2.3
K článku III.
Vzhledem k tomu, že ustanovení § 122 odst. 2 písm. g) trestního zákoníku bylo původně chápáno jako ublížení na zdraví těhotné ženy, nikoliv jejího nenarozeného
dítěte, ustanovení se nově proto upravuje tak, aby nesvádělo k závěru, že usmrcení
plodu (nenarozeného dítěte) je zapovězeno jen proto, že může ublížit ženě.
Ustanovení § 126 trestního zákoníku se upřesňuje doplněním, že dítětem je lidská
bytost od početí. Tím se počaté, ale dosud nenarozené dítěte dostává pod přímou
ochranu trestního zákoníku. Úroveň ochrany nenarozených dětí odpovídá úrovni
ochrany dětí narozených.
Ustanovení § 142 trestního zákoníku nově chrání nenarozené dítě před vlastní
matkou. Úroveň ochrany je na úrovni ochrany, které ustanovení původně poskytovalo rodícímu se či bezprostředně narozenému dítěti.
Ustanovení § 159 trestního zákoníku nově upřesňuje, že jednání lékaře, který
podniká nezbytné medicínské kroky na záchanu života ženy, kroky, které přitom
jako nezamýšlený vedlejší účinek vyústí v smrt počatého, ale dosud nenarozeného
dítěte, není trestným činem. Podmínkou je vynaložení veškerého možného úsilí
k záchraně počatého, ale dosud nenarozeného dítěte. Jedná se o tzv. princip dvojího
účinku. Jedná se o specielní případ krajní nouze ve smyslu ust. § 28 trestního
zákoníku. Z tohoto důvodu se mění i nadpis nad § 159.
Vzhledem k tomu, že ochrana počatého, ale dosud nenarozené dítě je zajištěna
úpravou ustanovení §§ 126 a 142 trestního zákoníku, ustanovení §§ 160, 161, 162
a 163 trestního zákoníku se zrušují.
2

PLATNÉ ZNĚNÍ

částí zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
s vyznačením navrhovaných změn
ČÁST PRVNÍ
Obecná část
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HLAVA VIII
Výkladová ustanovení
Ublížení na zdraví a těžká újma na zdraví
§ 122
(2) Těžkou újmou na zdraví se rozumí jen vážná porucha zdraví nebo jiné vážné
onemocnění. Za těchto podmínek je těžkou újmou na zdraví
a) zmrzačení,
b) ztráta nebo podstatné snížení pracovní způsobilosti,
c) ochromení údu,
d) ztráta nebo podstatné oslabení funkce smyslového ústrojí,
e) poškození důležitého orgánu,
f) zohyzdění,
g) vyvolání potratu nebo usmrcení plodu,
h) mučivé útrapy, nebo
i) delší dobu trvající porucha zdraví.
§ 126
Dítě
Dítětem se rozumí osoba mladší osmnácti let, pokud trestní zákon nestanoví jinak.
Dítětem se rozumí i dítě počaté, ale dosud nenarozené dítě.
ČÁST DRUHÁ
Zvláštní část
HLAVA I
Trestné činy proti životu a zdraví
Díl 1
Trestné činy proti životu
§ 142
Vražda novorozeného dítěte matkou
Vražda dítěte matkou
Matka, která v rozrušení způsobeném porodem úmyslně usmrtí při porodu nebo
bezprostředně po něm své novorozené dítě, bude potrestána odnětím svobody na tři
léta až osm let.
Matka, která v rozrušení způsobeném těhotenstvím nebo porodem úmyslně
usmrtí nebo si nechá usmrtit své dosud nenarozené dítě v době kdykoliv před
porodem, při porodu nebo bezprostředně po něm své novorozené dítě, bude
potrestána odnětím svobody na tři léta až osm let.
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Díl 4
Trestné činy proti těhotenství ženy
Společné ustanovení
§ 159
Nedovolené přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ženy
(1) Kdo bez souhlasu těhotné ženy uměle přeruší její těhotenství, bude potrestán
odnětím svobody na dvě léta až osm let.
(2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na ženě mladší osmnácti let,
b) spáchá-li takový čin za použití násilí, pohrůžky násilí nebo pohrůžky jiné těžké
újmy,
c) spáchá-li takový čin zneužívaje tísně nebo závislosti těhotné ženy,
d) spáchá-li takový čin opětovně, nebo
e) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.
(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem
uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt.
(4) Odnětím svobody na osm až šestnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li
činem uvedeným v odstavci 1 smrt nejméně dvou osob.
(5) Příprava je trestná.
Nejde o trestný čin, pokud k úmrtí počatého, ale dosud nenarozeného dítěte
dojde v souvislosti s lékařským zákrokem směřujícím k záchraně života matky
a nebylo-li možné při vynaložení veškerého možného úsilí úmrtí počatého, ale
dosud nenarozeného dítěte v daném případě předejít.
§ 160
Nedovolené přerušení těhotenství se souhlasem těhotné ženy
(1) Kdo se souhlasem těhotné ženy uměle přeruší její těhotenství jinak než
způsobem přípustným podle zákona o umělém přerušení těhotenství, bude potrestán
odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na ženě mladší osmnácti let,
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,
c) páchá-li takový čin soustavně, nebo
d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.
(3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li
činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt.
(4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem
uvedeným v odstavci 1 smrt nejméně dvou osob.
(5) Příprava je trestná.
§ 161
Pomoc těhotné ženě k umělému přerušení těhotenství
15. ŘÍJEN 2015, BRNO
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(1) Kdo těhotné ženě pomáhá k tomu, aby
a) své těhotenství sama uměle přerušila, nebo
b) jiného požádala nebo jinému dovolila, aby jí bylo těhotenství uměle přerušeno
jinak než způsobem přípustným podle zákona o umělém přerušení těhotenství,
bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 vůči ženě mladší osmnácti let, nebo
b) přispěje-li takovým činem k těžké újmě na zdraví u těhotné ženy.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán, přispěje-li
činem uvedeným v odstavci 1 k smrti těhotné ženy.
§ 162
Svádění těhotné ženy k umělému přerušení těhotenství
(1) Kdo svádí těhotnou ženu k tomu, aby
a) své těhotenství sama uměle přerušila, nebo
b) jiného požádala nebo jinému dovolila, aby jí bylo těhotenství uměle přerušeno
jinak než způsobem přípustným podle zákona o umělém přerušení těhotenství,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 vůči ženě mladší osmnácti let,
b) spáchá-li takový čin zneužívaje tísně nebo závislosti těhotné ženy, nebo
c) přispěje-li takovým činem k těžké újmě na zdraví u těhotné ženy.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán, přispěje-li
činem uvedeným v odstavci 1 k smrti těhotné ženy.
§ 163
Společné ustanovení
Těhotná žena, která své těhotenství sama uměle přeruší nebo o to jiného požádá
nebo mu to dovolí, není pro takový čin trestná, a to ani podle ustanovení o návodci
a pomocníkovi.
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ODBORNÉ STANOVISKO K POČÁTKU ŽIVOTA NOVÉHO
LIDSKÉHO JEDINCE

1

Petr Hach, Jitka Kočová, Josef Marek, Josef Reischig
************
I.
V současné době je v České republice vedena diskuse o tom, kdy začíná existovat
člověk jako jedinec – zda v okamžiku vzniku oplozeného vajíčka (v odborné mluvě
„vejce“), nebo po uplynutí určité doby od této chvíle, během které je zárodek
(embryo) v jakési „přípravné fázi“ a nelze určit, zda má či nemá atributy samostatné
lidské bytosti.
Tato diskuse zřetelně pomíjí některé závažné skutečnosti prokázané moderní
biologií a embryologií, jež jsou v podstatě bez výhrad u všech ostatních obratlovců
přijímány za platné. Pokud by je totiž vzala v úvahu, dospěla by k jednoznačnému
závěru, a nemělo by smysl v ní dále pokračovat.
Nejméně od padesátých let tohoto století učí embryologie, že existence nového
jedince začíná oplozením, jehož podstatou je splynutí dvou zralých pohlavních
buněk, vajíčka a spermie (Frankenberger 1954). Překotný rozvoj biologie a zejména
genetiky v posledních několika desetiletích přidal k této problematice mnoho
podrobností, které zmíněný základní poznatek nejenže nepopírají, nýbrž jej
potvrzují.
II.
Zde je stručné shrnutí současných biologických znalostí o počátku života jedince,
o jeho vývoji a o řízení životních pochodů se zaměřením na člověka:
Pro normální funkci tělových (somatických) buněk živých organismů (jak
rostlinných, tak živočišných) je potřebná dvojitá chromosomová výbava obsažená
1

Přetisk odborného stanoviska vydaného v roce 1998. Online dostupné na
https://hnutiprozivot.cz/?a=35&id=126, original vlastní P. Mgr. Pavel Maria Mayer OP, rektor
baziliky a strážce hrobu svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí.
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v jádře. U člověka je to 22 párů vzájemně zastupitelných a zcela rovnocenných
chromosomů a
dvojice chromosomů, které mohou být vzájemné odlišné
(chromosomy X a Y), na které je mimo jiné vázáno i určení pohlaví jedince
a některé s tím související skutečnosti.
Nejdůležitější součástí chromosomů jsou deoxyribonukleové kyseliny (DNA),
které jsou nositeli zakódovaných informací potřebných pro tvorbu bílkovin
v buňkách, obecné známých jako geny. Bílkoviny jsou pak nositeli životních
pochodů v buňkách. Je tedy možné konstatovat, že všechny životní pochody
v buňkách živých organismů, včetně procesů dělení, nabývání specifických
vlastností a funkcí jsou určeny a řízeny složením molekul DNA v jádře (genomem).
Toto složení je v každé normální tělové buňce téhož jedince stejné, při každém
dělení se přesně kopíruje, takže zůstává neměnné po celou dobu existence jedince ve
všech jeho tělových buňkách. Z úplné genetické výbavy, kterou obsahuje každá
buňka, se přitom pro činnost konkrétní buňky uvolňuje pouze ta část informace,
která je potřebná pro zajištění příslušné funkce. Jednotlivé chromosomy
z chromosomových párů se přitom mohou střídat nebo doplňovat podle dosud ne
zcela objasněných pravidel. Uvolňováni je řízeno velmi složitými mechanismy,
v nichž hraje roli i vzájemné ovlivňováni buněk a tkání, i proběhlé vývojové
pochody. Jejich studium je dnes jedním z nejaktuálnějších témat molekulární
biologie a genetiky.
Při dozrávání pohlavních buněk, vajíček a spermií, probíhá tzv. redukční dělení,
při němž tyto buňky ztrácejí polovinu své chromosomové výbavy (ze 22+1 páru
chromosomů zbyde jen 22+1 chromosom). Takto pozměněná buňka ztrácí schopnost
samostatně plnit životní funkce a pokud v určeném čase není podílnou na oplození,
odumře.
Při redukčním dělení si párové chromosomy vymění mezi sebou některé své části,
takže chromosomy dozrálých pohlavních buněk se liší od chromosomů obsažených
v ostatních buňkách téhož jedince a dozrálá pohlavní buňka nese jinou, zcela
individuální „směs“ jednotlivých úseků chromosomů (genů). Tím je zajištěna
variabilita a individualita uvnitř druhu.
Při oplození pronikne živá spermie do živého vajíčka a jejich jádra splynou. Tím
se obnoví dvojitá chromosomová výbava potřebná pro normální funkci buněk. To se
projeví mimo jiné tím, že se oplozené vejce začne dělit (rýhovat). To je ale již nový
jedinec, jemuž směs genů vnesená jádry spermie a vajíčka dala zcela individuální,
prakticky neopakovatelný charakter.
Regulační mechanismy pak postupně uvolňují informace potřebné pro množení
buněk vejce, pro postupné nabývání vlastností potřebných pro příslušné vývojové
stadium nebo pro vykonávanou funkci v organismu. To se projeví mimo jiné
přítomností příslušných bílkovin v buňkách. Jejich tvorbu zajišťují uvolněné úseky
DNA (tzv. exprese genů), které je možné prokazovat a sledovat jejich funkční
význam.
Velmi obecně lze říci, že v molekulách DNA obsažených v jádru každé lidské
somatické buňky je zakódováno vše, co se týká tělesného vývoje, základních
funkčních vlastností i podoby jedince. Za přirozených okolností se souboru
informací, který dostává jedinec od rodičů, nic nemůže přidat, ubrat ani v něm
změnit. Postupné uvolňování a uplatňování příslušných informací probíhá od
15. ŘÍJEN 2015 , BRNO
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nejprimitivnějšího stadia jednobuněčného vejce a končí zánikem organismu.
Základní soubor se přitom nemění, zůstává stabilní, jen míra a rozsah jeho uplatnění
se řízeně mění.
III.
Na základě uvedeného je možné konstatovat:
1. Lidská bytost začíná svou existenci oplozením vajíčka, kdy vzniká
neopakovatelná kombinace genů, která obsahuje všechny informace potřebné, ale
i plně dostačující, pro fyzickou existenci, vývoj a všechny funkční vlastnosti nového
jedince. Od počátku je nové individuum nositelem svých jedinečných vlastností
(antigenní struktura, pohlaví, krevní skupina, ale i barva oči, vlasů, typ postavy atd.),
které se nemění ani v průběhu vývoje (v děloze), ani po narození. Vývojové změny
a postupné „dozrávání“ některých rysů (např. růst, proměna hlasu, či postupný
rozvoj pigmentace, apod.) přitom nelze považovat za důkaz vlivu vnějších
podmínek.
2. Zárodek nové lidské bytosti není částí mateřského organismu. Naopak, ten se
k němu chová jako k cizorodému tělesu a usiluje o jeho likvidaci. Obrana zárodku
proti mateřskému organismu je velmi dobře uspořádaná a jen díky jí může embryo
v mateřském organismu přežít.
3. Současná biologie nezná žádný způsob, jímž by mohl být za přirozených
podmínek doplňován, obměňován, či zlepšován soubor genetických informací, který
„dostal do vínku“ nový jedinec při oplození.
4. Poukazy na to, že lidské embryo prochází během svého vývoje obdobím, kdy
nemá „lidské rysy“, „není dostatečně determinováno“, „není formovaným
zárodkem“, apod., jsou buď výrazem odmítání prokazatelných výsledků současného
biologického poznání, nebo snahou o licoměrné odůvodňování oprávněnosti
zákroků na lidském zárodku bez ohledu na etické a další problémy a možné
následky s nimi souvisejícími.
5. Vzhledem k tomu, že oplozením začíná existence nové lidské bytosti, která není
nijak přerušena během vývoje v mateřském lůně, je třeba lidskému zárodku in utero
zajistit veškerou ochranu, kterou požívá lidská bytost po narození.
V Praze dne 24. 9. 1998

Doc. MUDr. Petr Hach, CSc., PAV
přednosta Ústavu histologie
a embryologie a děkan 1. LF UK
v Praze

Doc. MUDr. Jitka Kočová, CSc.
vedoucí Ústavu histologie
a embryologie LF UK v Plzni

Prof. MUDr. Josef Marek, DrSc.
předseda Asociace kolegií katolických
lékařů a přednosta III. interní kliniky
1. LF UK v Praze

Doc. RNDr. Josef Reischig, CSc.
vedoucí Biologického ústavu LF UK
v Plzni
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HŘÍBEK, SINGER, POTRATY A INFANTICIDA
Miroslav Kratochvíl
************
Recenzoval PhDr. Jiří Stodola, PhD.
ÚVOD
V květnu 2014 Časopis zdravotnického práva a bioetiky publikoval článek doktora
Miroslava Mitlöhnera, kde autor navrhoval usmrcovat novorozence s letálním
postižením [1]. V květnu 2015 se pak na stránkách stejného časopisu
k Mitlöhnerovu článku vrátil Tomáš Hříbek v příspěvku nazvaném Od eutanazie
k infanticidě [2].
V první části Hříbek komentuje článek Mitlöhnera. Vedle 2 hlavních výtek
směrem k Mitlöhnerovi upozorňuje, že obsah článku nijak neslýchaný není a kritiky
doktora Mitlöhnera pasuje do role neználků současné bioetické diskuze, kteří podle
něj teze doktora Mitlöhnera odsoudili, aniž by se nad nimi zamysleli. V dalších
částech Hříbek analyzuje argument australského autora Petera Singera obhajující
infanticidu. Nejprve komentuje Singerovu snahu ukázat, že již byl opuštěn princip
posvátnosti života (Hříbek se Singerem v tom souhlasí) totiž, že neplatí, že všechny
lidské životy mají stejnou hodnotu. V této souvislosti reaguje i na kritiku
poukazující na nebezpečí tzv. kluzkého svahu. Ve třetí části pak Hříbek představuje
čtenáři Singerův tzv. argument nahrazením, kterým se snaží Singer obhájit
usmrcování těch dětí, které byly vyhodnoceny jakožto nehodné života. V poslední
části článku Hříbek odmítá Singerovy závěry o možnosti zabíjení všech dětí
a určitým upřesněním Singerova argumentu odmítá usmrcování novorozenců
zdravých a mírně postižených. Usmrcování těžce postižených je podle Hříbka na
další diskuzi.
Následující příspěvek se pokusí ukázat argumentační nedostatečnost Hříbkova,
potažmo Singerova textu.
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PŘEDPOKLADY OPRÁVNĚNOSTI POTRATŮ A INFANTICIDY

Hříbkův text stojí na několika předpokladech v textu více či méně explicitně
ne/uvedených. Jde o tyto teze či předpoklady: (1) osobou je pouze bytost, která si
sebe aktuálně uvědomuje, (2) ponechání zemřít nelze dát do souladu s principem, že
všechny lidské životy mají stejnou hodnotu, (3) utilitarismus je pravdivý.
1
1.1

KRITIKA PŘEDPOKLADŮ
Osobou je pouze bytost, která si sebe aktuálně uvědomuje?

1.1.1
Osoba
Hříbek vyčítá Mitlöhnerovi, že ve svém článku ignoruje názor odpůrců potratů, že
„já jsem byl kdysi zygotou“ [2, s. 8]. Snaží se proto s touto námitkou vypořádat.
Hříbek píše:
Předtím je však třeba vyrovnat se s návrhem těch stoupenců konzervativního postoje,
kteří s využitím metafyzických distinkcí chtějí dokázat, že plod či novorozenec sice
nejsou osobami aktuálně, ale jsou jimi potenciálně. Plod za normálních okolností
vyroste v dítě, jež se časem stane osobou. Proto bychom prý měli udělit morální
status, přiznaný existujícím osobám, i potenciálním osobám. [2, s. 17]

Je důležité si uvědomit, že Hříbek spolu se Singerem chápou pojem osoby jinak
než tak, jak ho běžně lidé chápou.1 Hříbek spolu se Singerem postulují, že morálně
relevantní vlastností člověka je mimo jiné sebeuvědomování. Člověka, který si sám
sebe uvědomuje, pak definují jako osobu.2 Kdo tuto vlastnost nemá, kdo si sám sebe
neuvědomuje (např. i novorozenec), není podle Singera osobou a nemá právo na
život. Hříbek ani Singer však nepodávají žádný přímý důkaz, proč by tomu tak mělo
být. Nepřímo se Singer snaží podat důkaz tak, že tvrdí, že schopnosti člověka, který
si sám sebe neuvědomuje, nejsou vyšší, než schopnosti mnohých zvířat, která běžně
zabíjíme.3 A jestliže taková zvířata zabíjíme, neměl by pro nás být problém ani

1

Sám Singer si je toho vědom: This use of ‘person’ is itself, unfortunately, liable to mislead,
since ‘person’ is often used as if it meant the same as ‘human being’. [3, s. 75–76] Překlad:
Užití pojmu „osoba“ je naneštěstí náchylné k tomu, aby nás uvedlo v omyl, jelikož pojem
„osoba“ se často používá tak, jako by znamenal totéž co „lidská bytost“.
2
‘Indicators of Humanhood’ which includes the following: selfawareness, self-control, a sense
of the future, a sense of the past, the capacity to relate to others, concern for others,
communication, and curiostity. […] [F]or [this] sense I shall use the term ‘person’. [3, s. 75]
Překlad: „Ukazatelé lidství“, které zahrnují následující: sebeuvědomění, sebeovládání, vědomí
budoucnosti, vědomí minulosti, schopnost vztahovat se k ostatním, zájem o druhé, komunikace
(dorozumívání) a zvědavost. […][V] [tomto] smyslu budu používat pojem „osoba“.
3
My suggestion, then, is that we accord the life of a fetus no greater value than the life of
a nonmuhan animal at a similar level of rationality, self-consciousness, awareness, capacity to
feel, etc. Since no fetus is a person, no fetus has the same claim to life as a person. [3, s. 118]
Překlad: Můj návrh tedy je, ať životu plodu (fetu) nepropůjčujeme (nepřiznáme) větší hodnotu,
než životu ne-lidského živočicha na podobné úrovni racionality (rozumnosti), sebeuvědomění,
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zabíjet lidské jedince s podobným funkčním vybavením.4 Takový návrh lze lehce
odmítnout jednak poukazem na to, že zabíjet lidi je nepřípustné nikoli proto, že něco
dokážou, ale proto, kým jsou, a kým člověk je, tj. esence člověka není definována
jeho aktuálními schopnostmi. Jednak lze takový návrh odmítnout poukazem na jeho
důsledky, totiž, že i dospělý zdravý člověk ve spánku si sám sebe aktuálně
neuvědomuje. Podle Singerova argumentu by však bylo morálně ospravedlnitelné
takového člověka usmrtit.5
vnímavosti, schopnosti cítit atd. Jelikož žádný fetus není osobou, nemá žádný fetus stejný nárok
na život jako má osoba.
4
I have argued that the life of a fetus is of no greater value than the life of a nonhuman animal
at similar level of rationality, self-consciousness, awareness, capacity to feel, etc., and that
since no fetus is a person no fetus has the same claim to life as a person. Now it must be
admitted that these arguments apply to the newborn baby as much as to the fetus. A week-old
baby is not a rational and self-conscious being, and there are many nohuman animals whose
rationality, self-consciousness, awareness, capacity to feel, and so on, exceed that of a human
baby a week, a month, or even a year old. If the fetus does not have the same claim to life as
a person, it appears that the newborn baby does not either, and the life of newborn baby is of
less value than the life of a pig, a dog, or chimpanzee. [3, s. 122–123] Překlad: Doložil jsem, že
život fetu nemá větší hodnotu než život ne-lidského živočicha na podobné úrovni racionality,
sebeuvědomění, vnímavosti, schopnosti cítit atd. a že jelikož žádný fetus není osobou, nemá
žádný fetus stejný nárok na život, jako má osoba. Musíme připustit, že tyto argumenty platí
stejně tak pro novorozence jako pro fetus. Týden staré dítě není rozumová a sebeuvědomělá
bytost, a existuje mnoho ne-lidských živočichů, jejichž racionalita, sebeuvědomění, vnímavost,
schopnost cítit, atd. převyšují tyto (znaky, schopnosti) u lidského dítěte týden, měsíc nebo
dokonce rok starého. Jestliže fetus nemá tentýž nárok na život jako osoba, zdá se, že
novorozenec ho nemá rovněž, a život novorozeného dítěte má menší hodnotu než život prasete,
psa nebo šimpanze. Na základě preferenčního utilitarismu argumentuje: A newborn baby
cannot see itself as a being which might or might not have a future, and so cannot have
a desire to continue living. For the same reason, if a right to life must be based on capacity to
want to go on living, a newborn baby cannot have a right to life. [3., s. 124] Překlad:
Novorozené dítě se samo nemůže považovat za bytost, jež by mohla, ale nemusela, mít
budoucnost, a tak nemůže mít touhu pokračovat v žití. Z téhož důvodu, jestliže právo na život
musí být založeno na schopnosti chtít žít, novorozenec nemůže mít právo na život.
5
Singer ve skutečnsti odmítá, že by existovala nějaká lidská práva a tedy i právo na život.
Pokud hovoří o právu, představuje teorii práv bioetika Tooleyho: Tooley admits that it is
difficult to formulate the connections between rights and desires precisely, because there are
problem cases like people who are asleep or temporarily unconscious. He does not want to say
that such people have no rights because they have, at that moment, no desires. Nevertheless,
Tooley holds, the possession of right must in some way be linked with the capacity to have the
relevant desires, if not the actual desires themselves. The next step is to apply this view about
rights to the case of the right to life. To put the matter as simply as possible – more simply than
Tooley himself does and no doubt too simply – if the right to life is the right to continue
existing as a distinct entity, then the desire relevant to possessing a right to life is the desire to
continue existing as a distinct entity. But only a being which is capable of conceiving itself as a
distinct entity existing over time – that is, only a person – could have this desire. Therefore
only a person could have a right to life. This argument is incomplete. The connection between
having a right and having a capacity to desire whatever is the subject of the right should be
clarified and defended. Nevertheless it seems plausible that the capacity to envisage one's own
future should be necessary condition of possessing a serious right to life. In any case I know of
no better argument in defence of this alleged right than Tooley's. [3, s. 82–83] Překlad: Tooley
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1.1.2
Novorozenec jako osoba – dualistická koncepce?
Hříbek dále vysvětluje, že teze o potencialitě plodu stát se osobou lze interpretovat
dvěma radikálně odlišnými způsoby. Co tím však chce přesně říci, není zřejmé,
protože mnoho smyslu jeho slova nedávají. To je zřejmé hlavně tehdy, když se
nahradí Singerův konfuzní pojem „osoba“ obsahem, který tomuto pojmu Singer
s Hříbkem dávají. Totiž, když místo pojmu „osoba“ použijeme např. termín
„dospělý sebevědomý člověk“:
Za prvé, dané tezi je možné rozumět tak, že plod sice není [dospělý sebevědomý
člověk], ale má potenciál se jím stát. Například přetočím-li pásku svého života zpět až
do okamžiku, kdy existoval plod, z něhož jsem vyrostl, pak tento plod jsem tehdy
ještě nebyl já. Z toho vyplývá, že ačkoli zygota, embryo, plod a novorozenec jsou
vývojovými fázemi lidského organismu, [dospělý sebevědomý člověk] není s tímto
organismem totožný, protože v raných fázích jeho vývoje není přítomen. Mé tělo je
starší než jsem já, protože já jsem nevznikl, dokud jsem nenabyl sebevědomí a dalších
psychologických vlastností, o nich hovoří Singer, a zaniknu, jakmile těchto vlastností
připouští, že je obtížné přesně formulovat spojitost mezi právy a touhami, protože existují
problémové případy jako spící lidé nebo lidé dočasně v bezvědomí. Nechce říci, že takoví lidé
nemají žádná práva, protože nemají v daném okamžiku žádné touhy. Nicméně Tooley tvrdí, že
držení práv musí být nějakým způsobem vázáno na schopnost mít příslušné touhy jako takové,
když už ne touhy momentální. Dalším krokem je tento pohled na práva aplikovat na případ
práva na život. Když podám věc tak jednoduše jak jen možno – jednodušeji než Tooley sám
a bez pochyby příliš jednoduše – jestliže právo na život je právem na existenci jako odlišený
subjekt (distinktní entita), pak touha příslušná k vlastnění práva na život je touha existovat jako
odlišený subjekt (distinktní entita). Ale pouze bytost, která je schopná se považovat za odlišený
subjekt existující v čase, tj. pouze osoba, může mít tuto touhu. Tudíž jen osoba má právo na
život. Tento argument je neúplný. Spojitost mezi tím mít právo a mít schopnost toužit po
čemkoli, co je obsahem práva, by měla být vyjasněna a obhájena. Nicméně zdá se plausibilním,
že schopnost předjímat vlastní budoucnost by mělo být nutnou podmínkou vlastnictví vážného
práva na život. V každém případě nevím o žádném lepším argumentu na obranu tohoto
uvedeného práva, než je Tooleyho argument. Dále: Would we not then also lose, according to
the proposed theory of rights, our right to life? This fear is based on misunderstanding of the
theory of rights. Once a begin with a sense of the future exists, than being can have an interest
in her or his future existence. This interest should be respected. Obviously no plausible theory
could condone the random killing of people while they are asleep. On Tooley’s view the
interests we have before we go to sleep are enough to give us a continuing right to life during
the period of unconsciousness. [4, s. 138] Překlad: Neztratili bychom tedy taky podle navržené
teorie práv naše právo na život? Tato obava je založena na neporozumění této teorii práv.
Jakmile bytost s pojmem vlastní budoucnosti existuje, pak tato bytost může mít zájem na své
budoucí existenci. Tento zájem by měl být respektován. Samozřejmě žádná plausibilní teorie by
nemohla trpět náhodné zabíjení lidí, zatímco spí. Podle Tooleyho stanoviska jsou zájmy, které
máme než jdeme spát, dostatečné, aby nám daly pokračující právo na život během doby
v bezvědomí. Všimněme si, že místo toho, aby Tooley se Singerem teorii, která zahrnuje
absurdní důsledky odmítli jako chybnou, arbitrárně rozhodují – totiž nijak neodůvodněným
konstatováním o dostatečnosti vědomí před ulehnutím ke spánku –, které z těchto absurdních
důsledků budou respektovat a které nikoliv. Taková teorie pak není žádnou racionální teorií,
nýbrž pouhým konstatováním vůle koho si přeji usmrcovat a koho ne. Je zřejmé, že takové
konstatování nemůže mít žádnou závaznost. Kritiku takového pojetí osoby podává také David
Černý v [5].
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pozbydu, přestože mé tělo může přetrvat (řekněme v posledním stadiu stařecké
demence, v nenávratném kómatu atd.). [2, s. 17]

Je vhodné zmínit, že těžko lze „přetočit pásku svého života do doby, kdy existoval
plod“, neboť podle Singerova předpokladu, život plodu není mým životem, neboť
jsem dle Singera ještě neexistoval. Dále si lze povšimnout, že tato interpretace
odděluje subjekt, který se označuje jako „já“ od lidského jedince. Podle této
interpretace „já“ a lidský jedinec jsou dvě rozdílná individua. Hříbek pokračuje:
Za druhé lze danou tezi interpretovat tak, že plod sice nebyl [dospělým
sebevědomým člověkem], ale já jsem již tehdy existoval – jako plod, ačkoli ještě ne
jako [dospělý sebevědomý člověk]. [Dospělý sebevědomý člověk] je tedy určitou
fází lidského organismu, takže já sice existuji od začátku (jako zygota) až do konce
(v kómatu), ale jen během střední fáze života jsem [dospělý sebevědomý člověk]. Je
nasnadě, že konzervativní kritici potratů (a odpojování pacientů v nenávratném
kómatu od přístrojů) se kloní ke druhé z navrhovaných interpretací teze o potencialitě
plodu stát se [dospělým sebevědomým člověkem]. [2, s. 17]

Lze si povšimnout, že tato pozice ztotožňuje subjekt, který se označuje jako „já“,
s lidským jedincem. Hříbek dále dělá vsuvku ohledně pojmu potencionality:
Dále je třeba promyslet samotný pojem potenciality. Opět máme dvě možnosti. Podle
první z nich má X potenciál stát se Y tehdy, a jen tehdy, jsou-li X a Y identické. Tím
je míněno, že uskutečnění možnosti je změnou téhož jedince, který pouze nabývá
nové kvality. X pokračuje v existenci i po uskutečnění své potenciality, což znamená,
že X nyní existuje coby Y. Abych užil Singerův příklad: Charles je potenciálním
anglickým králem v tom smyslu, že bude jako tentýž jedinec pokračovat i po
korunovaci, pouze nabyde nové kvality (bude králem). Zde tedy hovoříme
o potenciálu, zachovávajícím identitu (identity-preserving potential). Od tohoto pojetí
odlišme pojem neidentitního potenciálu (nonidentity potential). X má neidentitní
potenciál stát se Y v tom smyslu, že X zanikne, jakmile se stane Y. To znamená, že
Y není pouhou fází v existenci X. Spíše platí, že X kauzálně přispívá k Y, třeba jako
materiál pro Y. Například tím, že spermie a vajíčko splynou, přestanou existovat, ale
zygota, která tak vznikne, je vytvořena z jejich látky. Jaký závěr máme nyní učinit
ohledně potenciálu lidského plodu stát se [dospělým sebevědomým člověkem]? [2, s.
17]

Hříbek zakončuje: „Zdá se, že podle konzervativní pozice má plod potenciál stát
se [dospělým sebevědomým člověkem], během kteréžto změny bude zachována jeho
identita.“ [2, s. 17] Přesně taková je pozice odpůrců potratů. Hříbek ale překvapí:
Ve světle distinkce mezi dvěma shora zmíněnými pojetími potenciality je však třeba
říci, že fétus má sice potenciál, který zachovává jeho identitu, stát se dospělým
[sebevědomým] člověkem; na druhé straně má fétus pouze neidentitní potenciál stát se
[dospělým sebevědomým člověkem]. Jinak řečeno, zatímco dospělý jedinec lidského
druhu je tímtéž jedincem, který byl kdysi zygotou, není tímtéž jedincem, kterým je
[dospělý sebevědomý člověk]. Nejsem totožný ani se svým současným tělem, a tudíž
ani s jeho dřívějšími vývojovými fázemi. Jinými slovy, konzervativní pozice
předpokládá jistý druh dualismu. [2, s. 17–18]
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Zdá se, že se Hříbek dokonale zapletl do svých slov. Samozřejmě, že pokud by
platil předpoklad, že „já“ a „mé tělo“ jsou dvě různá individua, pak by se jednalo
o jistý druh dualismu. Pozice odpůrců potratů takový předpoklad z definice odmítá,
jak Hříbek o několik řádků výše správně identifikoval. Pozice odpůrců potratů
neobsahuje dualismus. Osoba je jen jiné označení pro člověka. Odpůrci potratů
chápou každého lidského jedince jako osobu, i když nemá plně rozvinuté vyšší
kognitivní funkce, a explicitně odmítají, že by lidská osoba nebyla totožná s lidským
jedincem. Naopak, dualistická koncepce je koncepce obhájců potratů, kterou Hříbek
představil ve vysvětlení první teze, která říká, že já nejsem totožný se svým tělem,
ale že jej pouze obývám. Je to teze, která říká, že „já“ je individuum, které je odlišné
od individua těla, které toto „já“ obývá. Snad z nepochopení ji Hříbek přisoudil
odpůrcům potratů. Je zajímavé, že přestože Hříbek odpůrcům potratů imputuje
dualismus, nic z tohoto dualismu dále explicitně nevyvozuje.
1.2

Ponechání zemřít nelze dát do souladu s principem, že všechny lidské
životy mají stejnou hodnotu?

1.2.1
Princip posvátnosti lidského života
Hříbek se Singerem se domnívají, že lékaři dnes běžně rozhodují, že určitý život
není hoden záchrany, ačkoli by to bylo v jejich moci, a tím se prý implicitně
vzdávají principu posvátnosti života – principu, že všechny lidské životy mají
stejnou hodnotu. A pokud lékaři běžně určují, který život je hodný záchrany a který
nikoliv, je otázka, zda životy, které vyhodnotí jako nehodné žití, aktivně ukončovat,
či nikoliv. Hříbek i Singer se kloní k závěru, že by se lidé s takovými životy mohli či
měli usmrcovat. Jejich argumentace je představena v další části. Zde se zaměříme na
tezi, že „lékaři již mají moc rozhodovat o životě a smrti pacientů, a efektivně ji
užívají“ [2, s. 13].
Hříbek více méně správně uvádí:
Řekl jsem, že princip posvátnosti života diktuje požadavek zachránit pokud možno
každý lidský život. Lékařská etika však nabízí škálu dodatečných pojmů, jejichž
účelem je umožnit neprodloužení života v určitých případech, aniž by bylo nutné
opustit tradiční princip. Řada lékařů například věří, že u pacientů s „terminální
nemocí“ smí nezahájit, případně přerušit léčbu „mimořádnými prostředky“, neboť by
byla „futilní“ [pokud by taková léčba nepřinášela pacientovi žádný benefit, pozn.
autor]. Tytéž prostředky jsou však mandatorní u pacientů s lepšími vyhlídkami [totiž
u těch, kterým by benefit přinášela, pozn. autor]. [2, s. 9–10]

Hříbek z toho správně vyvozuje, že „označení nějaké léčby za „futilní“ či
„mimořádnou“ zcela závisí na tom, komu má být poskytnuta.“ Není však jasné, jak
z toho Hříbek dovodil, že lékaři rozhodují, že „určitý život není hoden záchrany,
ačkoli by to bylo v jejich moci“ [2, s. 10].6 To z daných předpokladů nevyplývá.
Lékaři označí nějakou léčbu za „futilní“, pokud ví, že jí není možné zachránit život
toho kterého pacienta, totiž když pacient na kurativní péči neodpovídá. Lékaři tedy
6

Čímž by se skutečně implicitně vzdávali principu posvátnosti života.
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takovou léčbu mohou se souhlasem pacienta vysadit nebo nezahájit jen v případě, že
ví, že není v jejich moci život toho kterého pacienta zachránit (přičemž by byla
zahájena nebo bylo dále pokračováno v paliativní péči), což je opak toho, co tvrdí
Hříbek.
Jestliže se Singer dovolává praxe některých lékařů, jejichž praxi shledává
v rozporu s principem posvátnosti života, pak lze konstatovat, že praxe nezakládá
právo. Je možné, že někdo záměrně ignoruje princip posvátnosti života, někdo ho
může chybně aplikovat.7 Není však jasné, proč by měl být tento proncip opuštěn.
Náprava má směřovat k správné aplikaci tohoto principu, nikoliv k jeho odstranění
jako překážky.
1.2.2
Rozdíl mezi ponecháním zemřít a zabitím
Ostatně, Singer si je sám vědom toho, že existují opomenutí, za která člověk není
odpovědný,8 a přinejmenším implicitně tím tedy zastává názor, že existuje morálně
relevantní rozdíl mezi upuštěním od léčby, které je provedeno s úmyslem zabít
(někdy označované jako pasivní eutanazie) a upuštěním od léčby, které není
provedeno s úmyslem zabít, a je tudíž v souladu s principem, že všechny lidské
životy mají stejnou hodnotu (na tomto principu mimo jiné stojí paliativní péče). Na
druhou stranu, není rozdílu mezi upuštěním od léčby s úmyslem zabít a aktivním
zabitím.
1.2.3
Náboženské pozadí principu posvátnosti lidského života
Singer také poukazuje na to, že princip posvátnosti života pochází z křesťanství, že
má náboženské kořeny.9 Mínění, že lidé a jejich život mají ve světě nějakou zvláštní
7
Singer např. v [4, s. 80] uvádí: Lober makes no secret of the fact that the object of nontreatment is ‘not to avoid treating those who would die early in spite of treatment, but avoid
treating those who would survive with with severe handicaps’. Překlad: Lober se netají tím, že
předmětem neléčení „není vyhnout se léčbě těch, kdo by zemřeli předčasně navzdory léčbě, ale
vyhnout se léčbě těch, kdo by přežili se závažnými postiženími.“
8
Singer uvádí: Of course, we are not morally responsible for all our omissions. If I am
standing on the beach while someone drowns in the surf fifty metres away, I will not be morally
responsible for the death if, concentrating on a game of beach cricket, I fail to notice the
person signalling for help. Even if I did notice the signal, but was unable to help because
I cannot swim a stroke and there was no one else who could be summoned in time, I will not be
responsible. [4, s. 84] Překlad: Samozřejmě nejsme morálně odpovědní za všechna naše
opomenutí. Jestliže stojím na pláži a někdo se topí v příboji padesát metrů daleko, nebudu
morálně odpovědný za jeho smrt, jestliže – zatímco se soustředím na hru plážového kriketu – si
nevšimnu osoby mávající o pomoc. I kdybych si všiml, ale nepomohl bych, protože neuplavu
ani tempo, a nikdo jiný by nemohl být povolán včas, nebudu odpovědný. Moral responsibility
arise only when we have some control over our actions in a situation, and it is strengthened
when we have a specific duty that is relevant to what is happening. [4, s. 84] Překlad: Morální
odpovědnost nastává jen tehdy, když máme nějakou kontrolu nad naším jednáním, a je
zesílena, když máme specifickou povinnost vztahující se k tomu, co se děje.
9
Our present attitudes date from the coming of Christianity. There was a specific theological
motivation for the Christian insistence on the importance of species membership... [3, s. 77]
Překlad: Naše současné postoje se datují k příchodu křesťanství. Byla to specifická teologická
motivace pro křesťanské trvání na důležitosti příslušnosti k druhu. Dále: The principle of the
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hodnotu, že jejich život je vždy hodnotnější než život jakéhokoliv jiného živočicha,
je dílem mnohasetletého působení křesťanství.10 Singer říká, že v současné době
západní společnost již není křesťanská, proto by také měla opustit doposud
zakořeněnou víru v lidskou výjimečnost, která je podle něj racionálně
nezdůvodnitelná.11 To je zajímavá úvaha. Jistě má Singer velký kus pravdy v tom,
že se západní společnost odvrátila od křesťanství. Je však otázka, zdali by náprava
této určité nekonzistence měla spočívat v odstranění reziduální křesťanské morálky
společnosti nebo spíše v návratu společnosti k jejím kořenům, v návratu ke
křesťanství.12 Tím spíše, když by původní morálka měla být nahrazena – jak
uvidíme dále – jinou racionálně nezdůvodnitelnou morálkou. Singer v této
souvislosti s odvoláním na Bertranda Russella zmiňuje, že dřívější důkazy Boží
existence se ukázaly jako chybné.13 To se však jeví jako slabý argument k odmítnutí
sanctity of human life is a legacy of the days when religion was the accepted source of all
ethical wisdom. [4, s. 125] Překlad: Zásada posvátnosti lidského života je dědictvím dnů, kdy
náboženství bylo uznávaným zdrojem veškeré etické moudrosti.
10
During the centuries of Christian domination of European thought the ethical attitudes based
on these doctrines became part of the unquestioned moral orthodoxy of European civilization.
[3, s. 77] Překlad: Během staletí křesťanské nadvlády v evropském myšlení se staly tyto etické
postoje založené na těchto doktrínách součástí nezpochybňovaného mravního pravověří
evropské civilizace.
11
Today the doctrines are no longer generally accepted, but the ethical attitudes to which they
gave rise fit in with the deep-seated Western belief in the uniqueness and special privileges of
our species, and have survived. Now that we are reassessing our specialist view of nature,
however, it is also time to reassess our belief in the sanctity of the lives of members of our
species. [3, s. 77–78] Překlad: Dnes nejsou tyto doktríny všeobecně přijímány, ale etické
postoje, kterým daly vzniknout, zapadají do hluboce usazeného západního přesvědčení
o jedinečnosti a zvláštních výsadách našeho druhu a přetrvaly. Teď však, kdy přehodnocujeme
náš specialistický pohled na přírodu, nadešel čas přehodnotit naše přesvědčení o posvátnosti
životů členů našeho druhu. Jinde: Now that religion is no longer accepted as the source of
moral authority in public life, however, the principle has been removed from the framework in
which it developed. [4, s. 125] Překlad: Teď, když už náboženství není přijímáno jako zdroj
morální autority ve veřejném životě, byla tato zásada odstraněna z rámce, ve kterém se
rozvinula. Dále: We have argued that the traditional doctrine of the sanctity of human life is
rationally indefensible, and that its widespread acceptance stems from religious teaching. The
principle of the separation of Church and State therefore implies that the State should not
enforce the traditional sanctity of life doctrine. [4, s. 129] Překlad: Doložili jsme, že tradiční
doktrína posvátnosti lidského života je rozumově neobhajitelná a že její všeobecné přijetí
pramení z náboženského učení. Ze zásady oddělení státu a církve tudíž vyplývá, že stát by
neměl prosazovat tradiční doktrínu o posvátnosti života.
12
Slovy C. S. Lewise: [N]esmíme odkládat poslušnost zásadě, dokud se neprozkoumalo její
opodstatnění. [6, s. 29], Udělám-li chybu ve výpočtu, pak čím dříve na ni přijdu a začnu znova,
tím rychleji příklad vyřeším. Na tvrdohlavosti a neochotě přiznat chybu není nic pokorného.
A domnívám se, že pokud se zamyslíte nad současným stavem lidstva, je zřejmé, že lidstvo
někde udělalo velkou chybu. Vydali jsme se nesprávnou cestou. Je-li tomu tak, pak se musíme
vrátit. Cesta zpět je nejrychlejší způsob, jak postoupit dopředu. [7, s. 45–46]
13
As this last question suggests, religious believers are not likely to claim that religion in the
widest sense is a source of moral knowledge; they will rather argue that their own religion is
a source of moral knowledge because it is the only true religion. Clearly we cannot assess that
kind of claim here. We content ourselves with pointing out that nowadays religious belief
15. ŘÍJEN 2015, BRNO

56

NEJMENŠÍ Z NÁS • 2015

Boha, resp. náboženství. Jaké jiné alternativy původu světa, který pozorujeme, se
nabízejí? Vedle (1) světa stvořeného Bohem lze uvažovat (2) svět nestvořený, který
byl vždy, nebo (3) svět, který sám sebe zapříčinil. Třetí možnost se jeví jako logicky
rozporná na první pohled, druhou možnost popírá Teorie velkého třesku a úvaha, že
jestliže svět existuje nekonečně dlouhý čas, pak bychom nemohli dospět do
současného okamžiku, my však evidentně v současnosti jsme, ergo, svět musí mít
počátek. Z tohoto pohledu se náboženství ukazuje jako dostatečně racionální.14
1.3

Utilitarismus je pravdivý?

1.3.1
Utilitarismus
Pokud uvažujeme o utilitarismu, je vhodné mít na paměti, že jsou různé
utilitaristické systémy. Základní rozdělení může být třeba následující: sensualistický
utilitarismus (hedonismus), individuální utlilitarismus (egoismus), sociální či
společenský utilitarismus [12, s. 864–868]. Všechny tyto etické systémy počítají
s užitkem – co je užitečné, je jistým způsobem mravné. Vzájemné rozdíly mezi
jednotlivými systémy spočívají v tom, co je v nich považováno za užitek a komu je
připisován. Tak hédonismus považuje za mravné v zásadě takové jednání, které
jedinci přinese smyslovou slast – za životní cíl a normu lidské činnosti je prohlášena
smyslná rozkoš. Egoismus považuje za mravné v zásadě takové jednání, které
jedinci přinese prospěch, aniž by to musela být nutně jen smyslová slast. Sociální
utilitarismus považuje za mravné v zásadě takové jednání, které přinese co nejvíce
užitku co nejvíce bytostem.
1.3.2
Utilitarismus a klasická morálka
Není bez zajímavosti si uvědomit, že utilitarismus má některé znaky klasické
morálky. Klasičtí moralisté by současně s utilitaristy shodně tvrdili, že (1) člověk se
má snažit o dosažení co největšího štěstí, (2) vše, co napomáhá k dosažení co
největšího štěstí je dobré, vše, co tomuto dosažení brání, je špatné (3) svět bude na
tom lépe, pokud tohoto štěstí dosáhne více lidí, než méně lidí. V čem se tedy klasičtí
moralisté od utilitaristů liší? Klasičtí moralisté odmítají ztotožnit štěstí člověka –
bytosti rozumové – s prožitkem smyslové slasti. Smyslové slasti mohou být
normally rests on faith, rather than reason (a development that arose, as Bertrand Russell
noted in his History of Western Philosophy, after the traditional scholastic arguments for the
existence of God had been generally agreed to be invalid). [4, s. 127–128] Překlad: Jak tato
poslední otázka naznačuje, věřící pravděpodobně nebudou tvrdit, že náboženství v nejširším
smyslu je zdrojem mravního vědění; spíše budou tvrdit, že jejich vlastní náboženství je zdrojem
mravního vědění, protože je to jediné pravé náboženství. Toto tvrzení zde hodnotit nemůžeme.
Spokojíme se s tím, že poukážeme na fakt, že dnešní náboženské přesvědčení spočívá na víře,
spíše než na rozumu (vývoj, který nastal, jak poznamenal Bertrand Russell ve svých Dějinách
západní filosofie, poté, co tradiční scholastické argumenty existence Boha byly obecně
shledány neplatnými).
14
Rigorózní argumenty týkající se otázky existence první Příčiny universa lze nalézt např.
v [8], [9], [10]. Přístupné odůvodnění přirozeného zákona podává např. C. S. Lewis v první
kapitole/knize knihy K jádru křesťanství [7].
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adekvátním cílem snad jen u zvířat. Rozumová bytost dosáhne největšího štěstí,
když plně rozvine své schopnosti, když dosáhne svého maximálního rozvoje. V čem
spočívá tento rozvoj? Spočívá v rozvinutí uspořádaného systému schopností
k činnostem, které umožní dobře žít v lidské společnosti.15 Jde o schopnosti velmi
rozmanitého druhu. Neočekává se ode všech, že si osvojí všechny ve stejně vysoké
míře, a bez některých se snad lze docela obejít. Svobodně si pak člověk vybírá, které
schopnosti bude zdokonalovat.16 Přitom však neopomíná obecné dobro.17
Kdy tohoto štěstí dosáhne co nejvíce lidí? Tehdy, když každý člověk dosáhne
svého maximálně možného rozvoje. Nutnou podmínkou pro to, aby člověk dosáhl
svého maximálního rozvoje, je to, aby dosáhl svého přiměřeného fyzického rozvoje.
Vše, co napomáhá tomuto rozvoji je dobré, vše, co mu brání je špatné. Násilná smrt
fyzický rozvoj ukončuje. Proto nikdo nesmí být zbaven života, přesněji řečeno
zavražděn.
Obecně lze říci, že utilitaristické systémy obsahují leccos správného, co je
v souladu s praktickým životem. Hlavní výtka vůči utilitarismu směřovala
k nedostatečnému zdůvodnění závaznosti utilitarismu a opomíjení nadpřirozeného
cíle lidského snažení. Utilitarismus vychází z empirismu, který sice může říci, co
lidé konají, ale už nedokáže říci co mají konat a proč jsou povinni to konat. [12, s.
864–868]
1.3.3
Preferenční utilitarismus P. Singera
Singer říká, že klasický společenský utilitarismus nepožaduje zákaz zabíjení lidí
proto, že by zabíjení lidských bytostí samo o sobě bylo špatné, že by škodilo oběti
vraždy, ale proto jak by takové zabíjení působilo na ostatní. Pokud by člověk věděl,
že lidé jako on jsou běžně vražděni, byl by v neustálé obavě o svůj život.18 Protože
taková teorie připouští vraždy, které by byly utajeny před ostatními, Singer se kloní
k jiné verzi utilitarismu, tzv. preferenčnímu utilitarismu.19

15

Jinými slovy, spočívá v dosažení ctnostného života.
V nadpřirozené rovině pak člověk dosáhne největšího štěstí patřením na Boha – dosažením
nebeské slávy. Tohoto posmrtného cíle člověk dosáhne ctnostným pozemským životem podle
principů: „Budeš milovat Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou
myslí; to je největší a první přikázání. Druhé se mu podobá: Budeš milovat svého bližního jako
sebe samého. V těchto dvou přikázáních tkví celý Zákon i Proroci.“ (Mt 22,38–40)
17
Tj. souhrn podmínek společenského života, které jak skupinám, tak jednotlivcům dovolují
úplnější a snazší dosažení vlastní dokonalosti. Jeho povaha je taková, že zahrnuje společenský
blahobyt a rozvoj skupiny samé. Srov. Katechismus katolické církve čl. 1905–1912 [13].
18
Hence the classical utilitarian can defend a prohibition on killing persons on the indirect
ground that it will increase the happiness of people who would otherwise worry that thay might
be killed. [3, s. 79] Překlad: A proto klasický utilitarista může hájit zákaz zabíjení osob na
nepřímém základě, že (zákaz zabíjet) zvýší spokojenost lidí, kteří by se jinak obávali, že by
mohli být zabiti.
19
It is of courese possible that a person could be killed in complete secrecy, so that no one else
knew a murder had been committed. Then this classical utilitarian reason against killing would
not apply. [3, s. 80] Překlad: Je samozřejmě možné, že by osoba mohla být zabita v naprostém
utajení, takže by nikdo nevěděl, že byla spáchána vražda. Pak by se tento klasický utilitární
důvod neuplatnil.
16
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Preferenční utilitarismus prosazuje, že čin směřující proti preferenci jakékoliv
bytosti, není-li tato preference převážena jinou preferencí, je špatný.20 Usmrcení
bytosti, která má zájem pokračovat v žití je špatné, i kdyby se o její smrti
nedozvěděl nikdo jiný. Podle preferenčního utilitarismu vzít život bytosti, která si
sebe sama uvědomuje, je horší než vzít život bytosti, která si sebe sama
neuvědomuje, neboť nemá žádné představy ani preference týkající se vlastní
budoucnosti. Pokud však nějaká bytost je v nebezpečí smrti a instinktivně se snaží
tomuto nebezpečí uniknout, neznamená to podle Singera, že by nemohla být zabita,
ale to, že by měla být zabita „humánním způsobem“.21 Na druhou stranu, usmrcení
bytosti, která má preference a která bude usmrcena veřejně, není špatné, pokud
takové usmrcení bude vyváženo jiným zájmem.
Problémy takového etického systému jsou zřejmé. Spící dospělý člověk nemá
aktuálně žádné preference, jeho usmrcení „humánním způsobem“ je podle Singera
eticky v pořádku. Dokonce i kdyby takový člověk byl při vědomí a toužil žít, jeho
usmrcení je eticky přijatelné, pokud jeho smrt bude vyvážena jiným zájmem.
Takový systém postrádá jakoukoliv racionalitu, po které Singer volá. Jde o pouhé
konstatování vůle koho mám zájem usmrtit a koho ne, třebaže demokraticky
odsouhlasené.
Pokud jde o poměřování konkurenčních zájmů, jak si lze takové poměřování
představit? Mají být brány do úvahy zájmy jen žijících bytostí, nebo i následných
generací, nebo i těch bytostí, které v důsledku nynějšího jednání nikdy nevstoupí do
života? Jak je možné štěstí a neštěstí všeho druhu (zdraví, nemoc, bohatství,
chudoba, krása, ošklivost, moudrost, hloupost...), všech bytostí, bezprostřední
i vzálenější, zhodnotit a změřit? [14, s. 544]
David Černý ukazuje složitost takového utilitarismu v [11, s. 101–102]: abychom
věděli, zda jednáme v tom kterém okamžiku morálně, museli bychom (1) určit
všechny možné průběhy naší činnosti (kterých je ve skutečnosti nekonečně mnoho),
(2) pro každý možný průběh činnosti určit všechny důsledky, (3) u každého
důsledku určit hodnotu štěstí či neštěstí, (4) vypočítat celkovou hodnotu štěstí či
neštěstí těchto důsledků, (5) provést činnost, která byla ohodnocena v důsledcích
největším celkovým štěstím.
Pokud bychom chtěli takové rozhodování zjednodušit tím, že bychom se omezili
jen na některé důsledky, není jasné, na základě čeho bychom měli rozhodnout, které
důsledky do celkového výpočtu zahrnout a které nikoliv. Takový výběr by byl čistě
arbitrární. Co by nás např. opravňovalo rozhodnout, že v případě novorozence o jeho
20

According to preference utilitarianism, an action contrary to the preference of any being is,
unless this preference is outweighed by contrary preferences, wrong. [3, s. 80–81] Překlad:
Podle preferenčního utilitarismu jednání v rozporu s preferencemi jakékoli bytosti, ledaže by
tato preference byla převážena opačnou preferencí, je špatné.
21
Struggle against danger and pain does not suggest that the fish is capable of preferring its
own future existence to non-existence. The behaviour of a fish on hook suggests a reason for
not killing fish by that method, but does not suggest a preference utilitarian reason against
killing fish by humane method. [3, s. 81] Překlad: To, že se ryba vzpírá nebezpečí a bolesti,
nenaznačuje, že je schopná upřednostňovat své vlastní budoucí bytí před nebytím. Chování
ryby na háčku svědčí o důvodu nezabít rybu tímto způsobem, ale nenaznačuje preferenční
utilitární důvod proti zabíjení ryb humánní metodou.
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životě a smrti budou rozhodovat jeho rodiče? A proč nezahrnout do výpočtu pouze
zájem tohoto dítěte? Proč nezahrnout do výpočtu ty, kteří by se o toto dítě rádi
starali? Je nasnadě, že v těchto případch, by zájem dítěte žít vždy převážil nad jeho
„zájmem“ nežít. Jak se zdá, Singerův utilitarismus není nic jiného, než snaha
o zdůvodnění násilí nad slabými a bezbrannými.
1.3.4
Argument nahrazením
Ve třetí části svého článku se Hříbek věnuje Singerovu tzv. argumentu nahrazením
[2, s. 14–21]. Argument zjednodušeně tvrdí, že jestliže jsme ochotni v určité době
nepočít dítě, protože by mu hrozila následně nějaká újma, musí být pro nás
dostatečným důvodem zabít postižené dítě, pokud nám jeho následná neexistence
umožní počít dítě zdravé. Není však vůbec zřejmé, proč by tato implikace měla
platit. Zdá se, že Singerovi to umožňuje tvrdit právě jednak jeho víra v to, že
novorozenec není člověkem mající právo na život, jednak jeho víra, že účel světí
prostředky – totiž jeho víra v utlitarismus.
Morálnost zabití dítěte se tedy podle Singera posuzuje podle toho, zda je naděje,
aby z něj následně vzešlo nějaké dobro, např. početí dítěte zdravého, případně úleva
rodičů od jeho opatrování. To však znamená, jak už bylo ukázáno, že zabít
kohokoliv by bylo morální, pokud by to dostatečnému počtu lidí vyhovovalo.
1.3.5
Argument kluzkého svahu
Při uvažování o eutanazii její odpůrci také často poukazují – s odvoláním na příklad
hitlerovského Německa – na tzv. argument kluzkým svahem, který tvrdí, že jestliže
povolíme zabíjení jedné skupiny lidí, u této skupiny to nezůstane. Hříbek spolu se
Singerem se svými odpůrci nesouhlasí a odpovídají jim:
Když nacisté hovořili o „životě, jenž není hoden toho, aby byl žit“, měli na mysli
život, který nebyl hodnotný proto, že nepřispíval ke zdraví mysteriózní rasové entity
jménem Volk. Protože naše společnost nevěří na žádnou takovou entitu, neexistuje
žádná reálná šance, že by povolení aktivní eutanazie těžce handicapovaných
novorozenců vedlo k nacistickým zvěrstvům. [2, s. 14]

Jaký je však rozdíl mezi důvodem zabíjet lidi, když tím přispíváme zdraví
Národu, a mezi důvodem zabíjet lidi, když tím přispíváme k lepšímu pocitu rodičů
těchto lidí? Singer tvrdí, že důvod zabít dítě musí převážit důvod proti jeho zabití,
protože s náhradním zdravým dítětem bude svět – jehož součástí jsou rodiče
takového dítěte – lepší. Singer třeba nevěří v mysteriózní entitu Volk, věří ale
v mysteriózní entitu Svět. Ostatně, není ani zřejmé, jak by mohlo samo vědomí, že
zabíjíme lidi pro zdraví reálně existující entity, tomuto zabíjení a zabíjení kohokoliv
dalšího, kteréhožto smrt se nám bude jevit jako výhodná, zabránit.
Singer říká, my se k nacistickým zvěrstvům nedostaneme, protože nacisté vraždili,
protože věřili v neexistující Volk, kterému tedy nemohli posloužit, my na rozdíl od
nich, chceme vraždit/vraždíme, protože věříme v reálný svět, kterému posloužit lze.
Absurdní? Ano.
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Singer, jako utilitarista odmítá, že by intence v morálním hodnocení skutku hrála
nějakou roli, věří, že skutek je dobrý, pokud z něj vzejde dostatečně velké dobro,
jinými slovy, že účel světí prostředky. Když však odpovídá svým oponentům na
argument kluzkého svahu, zdá se, že tuto svou víru zrazuje, když se snaží přesvědčit,
že jeho intence je rozdílná od intence nacistů a hromadné vyvražďování je pro něj
také nepřijatelné. Jestliže ale hromadné vyvražďování pomůže reálně existujícímu
světu, aby byl lepší, proč by mělo být takové vyvražďování problémem?22
Můžeme uzavřít, že argument kluzkým svahem je platný. Jestliže přistoupíme na
to, že zabíjet lidi je možné jako jiné živočichy (totiž přestaneme rozlišovat podstaty
jsoucen), a které budeme zabíjet, budeme rozhodovat na základě jejich vlastností
(akcidentů), nelze smysluplně protestovat proti tomu, když se někdo rozhodne
rozšířit diagnózy nehodného života např. na modrooké lidské jedince.
1.3.6
Hříbkova korekce
Hříbek se na závěr svého článku Od eutanazie k infanticidě snaží korigovat
Singerovy návrhy tím, že říká, že sice novorozenci a féty v pozdějším stádiu vývoje
si sebe neuvědomují, přesto mají už určité zájmy – zájmy zakoušet potěšení
a vyhýbat se bolesti. Na základě těchto zájmů navrhuje, aby se brali do úvahy jako
morálně relevantní zájmy a odmítla se tak infanticida zdravých novorozenců [2, s.
21–25].
K tomu lze říci, že tyto zájmy jsou vedle sebeuvědomování, schopnosti plánovat
apod. pouze dalším prostředkem k tomu, aby lidské bytosti dosáhli svého cíle, totiž
plného rozvoje svého života. K takovému cíli však směřuje i embryo od okamžiku
svého vzniku. Každý jedinec od okamžiku svého vzniku disponuje adekvátními
prostředky, které mu pomáhají k jeho co největšímu dosažitelnému rozvoji. Tyto
prostředky nejsou samy o sobě posledním cílem, ale pouhými prostředky k dosažení
cíle. Není jasné, proč by měly tyto prostředky (zakoušení bolesti, potěšení,
schopnost plánování apod.) nebo jakékoliv jiné prostředky, hrát roli v tom, kdo z lidí
má či nemá právo na život. 23
Utilitaristé tedy arbitrárně určují, které prostředky budou považovat za relevantní
vlastnosti. Singer volí sebeuvědomování, ti méně otrlí, jako např. Hříbek, zatím volí
takové vlastnosti, které lze očekávat již u novorozenců.
ZÁVĚR
První část příspěvku se zaměřila na pojem osoby. Bylo upozorněno, že Singer
rozlišuje – pokud jde o lidské bytosti – lidské osoby a lidské ne-osoby. Bylo
ukázáno, že takové rozdělení vytváří problémy a je tudíž neudržitelné.
22
Jestliže si většina národa demokraticky odhlasuje, že bude pro ni výhodné vyvraždit zbylou
menšinu, nelze dost dobře toto jejich štěstí popřít.
23
To nejhorší, co byste mohli udělat, by bylo vzít některou z pohnutek, jež jsou vám vlastní,
a rozhodnout se, že se jí budete řídit za všech okolností. Kterákoli z našich pohnutek by z vás
učinila dábla, pokud bychom ji zabsolutizovali. Mohli byste se domnívat, že všeobecná láska
k lidstvu bude vždy správná. Je to omyl. Opomenete-li spravedlnost, budete brzy ‘ve jménu
lidstva’ porušovat dohody a padělat soudní příkazy. Nakonec se z vás stane krutý a proradný
člověk. [7, s. 29].
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V části pojednávající o posvátnosti lidského života bylo ukázáno, že Singer není
konzistentní, když na jednu stranu připouští, že ne za všechna svá opomenutí je
člověk morálně odpovědný, nadruhou stranu odmítá uznat morální rozdíl mezi
ponecháním zemřít a zabitím, který se právě na takovém opomenutí zakládá.
Poslední část příspěvku analyzovala etický systém utilitarismu. Bylo ukázáno, že
Singerův utilitarismus není racionální, ale voluntaristický. Lze říci, že
v perspektivně Singerovy víry v utilitarismus se jeví jeho snaha rozlišovat mezi
lidskými osobami a lidskými ne-osobami jako dosti pokrytecká. V konečném
důsledku není v Singerově systému důležité, zda je někdo osobou nebo není,
důležité je, kdo má pod kontrolou mocenské složky státu, kdo vyhodnocuje štěstí
společnosti. Singerův utilitarismus lze tedy chápat jako určitou formu kolektivismu,
kde člověk je podřazen celku, kde člověk nemá žádná přirozená práva, kde má
pouze ta práva, která mu udělí stát.
Ústavní pořádek ČR zastává přesvědčení, že nikdo z lidí nesmí být zbaven života
ani v případě, že by se to někomu hodilo, neboť má svá přirozená práva, Singer
hlásá, že je morálně ospravedlnitelné usmrcení jakéhokoliv člověka, snad
s výjimkou těch, jejichž smrt by se někomu (tedy především tomu, kdo tuto teorii
hlásá) z nějakého důvodu nehodila, neboť člověk podle něj žádná práva nemá.

BIBLIOGRAFIE
1. Mitlöhner, M., K právním a etickým problémům spojeným s narozením těžce
malformovaného jedince, Časopis zdravotnického práva a bioetiky, 2014 (1),
s. 48–54.
2. Hříbek, T., Od eutanazie k infanticidě, Časopis zdravotnického práva a
bioetiky, 2015 (1), s. 5–27.
3. Singer, P., Practical ethics, Cambridge 1990.
4. Kuhse, H., Singer, P., Should the Baby Live? The Problem of Handicapped
Infants, Oxford 1985.
5. Černý, D., Hodnota lidského života, Časopis zdravotnického práva a bioetiky,
2013 (3), s. 25–37.
6. Lewis, C. S., Zničení člověka, Kostelní Vydří 1998.
7. Lewis, C. S., K jádru křesťanství, Praha 2011.
8. Fuchs, J., Filosofie. 4. Bůh filosofů, Praha 2004.
9. Cardal, R., Bůh ve světle filosofie, Praha 2001.
10. Sousedík, S., Kosmologický důkaz Boží existence v životě a myšlení, Praha 2014.
11. Černý, D., Lidské embryo v perspektivě bioetiky, Praha 2011.
12. Podlaha, A., Český slovník bohovědný. Díl třetí, Praha 1926.
13. Katechismus katolické církve, Kostelní Vydří 2001.
14. Störig, H. J., Malé dějiny filosofie, Kostelní Vydří 2007.

15. ŘÍJEN 2015, BRNO

62

NEJMENŠÍ Z NÁS • 2015

HŘÍBEK, SINGER, ABORTION AND INFANTICIDE
ABSTRACT
The contribution is a polemical reaction on the article in which Tomáš
Hříbek defends abortions and infanticide. Author of the contribution
shows that Hříbek's arguments are wrong and based on false
assumptions.

PODĚKOVÁNÍ
Vojtěchu Forgačovi a Nee Kuchařové.

KONTAKT
Ing. Miroslav Kratochvíl
Nejmenší z nás, spolek
Za Humny 256, 696 35 Dambořice
web: http://nejmensiznas.cz/
e-mail.: mirkratochvil@email.cz

15. ŘÍJEN 2015 , BRNO

NEJMENŠÍ Z NÁS • 2015

63

KE KOLIZI PRÁVA NA SVOBODU PROJEVU,
SHROMAŽĎOVACÍHO PRÁVA A OCHRANY PRÁV DĚTÍ ČI
MLADISTVÝCH PŘÍJEMCŮ INFORMACÍ – ANALÝZA NÁLEZU

ÚSTAVNÍHO SOUDU ČESKÉ REPUBLIKY SP. ZN. II. ÚS 164/15
Miroslav Kratochvíl
************
Recenzoval JUDr. Jakub Kříž, Ph.D.
ÚVOD
Ústavní soud ČR řešil ve svém nálezu sp. zn. II. ÚS 164/15 konflikt mezi právy na
svobodu projevu a shromažďování a právem dětí na zdravý a nerušený mravní
a sociální vývoj. Tato otázka vyvstala poté, co spolek Stop genocidě (dříve občanské
sdružení) podal žalobu proti zákazu svého oznámeného shromáždění za zastavení
umělých potratů na náměstí 1. máje v Chrastavě. Soudy (Krajský soud v Ústí nad
Labem – pobočka v Liberci i Nejvyšší správní soud) dospěly k závěru, že zákaz
shromáždění byl v souladu se zákonem a potvrdily názor Městského úřadu
v Chrastavě,1 že spolek nesmí vystavovat své panely znázorňující mimo jiné ostatky
lidských plodů po potratu, pokud by je mohly vidět malé děti. Spolek Stop genocidě
podal proti tomuto rozhodnutí ústavní stížnost.
Následující příspěvek se pokusí poukázat na slabá místa v argumentaci Ústavního
soudu řešící tuto ústavní stížnost, rovněž tak – bude-li to vhodné – na slabá místa
v argumentaci Nevyššího správního soudu v rozsudcích týkající se této záležitosti
a poukáže, že Ústavní soud se ve svém závěru mýlí, když neshledal v zákazu
předmětného shromáždění porušení práva poklidně se shromažďovat.

1

Přesto však odůvodnění zákazu uvedené Městským úřadem v Chrastavě nepotvrdily v celém
rozsahu.
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2

MOŽNOST OMEZENÍ SVOBODY PROJEVU A SHROMAŽĎOVACÍHO PRÁVA

Ústavní soud v odstavcích 20–24 nálezu nejdříve obecně vyzdvihuje důležitost
práva svobody projevu a práva pokojně se shromažďovat. Vedle odkazů na některé
své dřívější nálezy poukazuje, že i Evropský soud pro lidská práva zahrnuje pod
ochranu práva svobody projevu i projevy které zraňují, šokují nebo znepokojují.
Ústavní soud se ztotožňuje i s judikaturou Nejvyššího správního osudu, který rovněž
uvedl, že toto právo chrání i ta shromáždění, která mohou obtěžovat nebo urážet
osoby nesouhlasící s hlásanými myšlenkami. Správně také konstatoval, že svoboda
projevu i shromažďovací právo nejsou právy absolutními, ale že mohou být
zákonem omezeny.
Omezit základní práva svobodně se shromažďovat (čl. 19 Listiny základních práv
a svobod) a svobodně se projevovat (čl. 17 Listiny základních práv a svobod) lze
pouze zákonem.2 Ustanovení zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím ve
znění pozdějších předpisů, dovoluje zakázat ohlášené shromáždění mimo jiné,
jestliže by účel shromáždění (a) směřoval k výzvě popírání nebo omezování
osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu,
původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení nebo
by směřoval k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, (b) směřoval
k výzvě dopouštět se násilí nebo hrubé neslušnosti nebo (c) směřoval k výzvě jinak
porušovat ústavu a zákony.3
Nižší soudy odmítly, že by byl dán důvod zakázat shromáždění na základě bodu
(a). Potvrdily však, že důvody zákazu shromáždění na základě bodů (b) a (c) byly
naplněny.
V odstavcích 25 a 26 nálezu Ústavní soud konstatuje, že v daném případě bude
posuzovat konflikt práva pokojně se shromažďovat a práva dětí „na zdravý
a nerušený mravní a sociální vývoj a jejich blaho“. Ústavní soud dovozuje, že děti
s ohledem na jejich vyspělost „musí být chráněny před některými formami projevů,
které by je nad únosnou míru zasáhly či obtěžovaly“.4 Dovozuje, že stát má
„povinnost ochránit dítě od jakýchkoli negativních projevů, které by je mohly
ohrozit v jeho mravním a duševním vývoji“.
Právo dětí na zvláštní péči (čl. 32 odst. 1 Listiny základních práv a svobod) není
právem přímo uplatnitelným na základě Listiny základních práv a svobod – jedná se
o právo spadající mezi hospodářská, sociální a kulturní práva, jichž se dovolávat lze
pouze zákony, které tato práva provádějí či jinak garantují.5 Při zdůvodňování
2

Srov. čl. 4 odst. 2, čl. 17 odst. 4 a čl. 19 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.
Viz § 10 odst. 1 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím ve znění pozdějších
předpisů.
4
Zvýraznění autor.
5
Srov. Nález sp. zn. Pl. ÚS 2/08, bod 52: Většina změn provedených zákonem č. 261/2007 Sb.
se týká práv náležejících mezi práva sociální. Jejich pojmovým znakem je skutečnost, že nemají
bezpodmínečnou povahu a je možné se jich domáhat pouze v mezích zákonů [čl. 41 odst. 1
Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“)]. Toto ustanovení dává pravomoc
zákonodárci stanovit konkrétní podmínky realizace sociálních práv. Zákonné provedení nesmí
být v rozporu s ústavními principy, jinými slovy, příslušné zákony nesmí ústavně zaručená
sociální práva popřít či anulovat. Při provádění ústavní úpravy, zakotvené v Listině, se
zákonodárce musí řídit čl. 4 odst. 4 Listiny, podle kterého při používání ustanovení o mezích
3
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zákazu shromáždění na základě porušení práv dětí, tedy není dostačující se odkázat
na právo dětí na zvláštní péči, je nutné konkretizovat, porušením jakého zákona bylo
do těchto práv neúměrně zasaženo.
V odstavci 27 nálezu Ústavní soud tedy představuje zákonné vymezení práva
svobody projevu resp. shromažďování ve vztahu k dětem – představuje zákonem
stanovené výjimky, za kterých lze resp. musí být ohlášené shromáždění zakázáno.
Jde např. o ustanovení § 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů6 či o ustanovení §
6 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na
vyžádání,7 či ustanovení § 190 trestního zákoníku.8
Z těchto ustanovení lze dovodit, že svoboda projevuje se nevztahuje na hlásání
myšlenek, které mohou vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí
a mladistvých.
3

NEVHODNÉ PANELY?

Ústavní soud v odstavci 32 zkonstatoval, že „[p]ohoršení kolemjdoucích či jejich
znechucení z vystavovaných informačních panelů […] nepostačí […] k limitaci
svobody projevu či práva shromažďovacího“. V odstavci 33 Ústavní soud
deklaroval, že se tedy zaměří na posouzení skutečnosti, zdali předmětné
shromáždění nemohlo neúměrně zasáhnout do práv dětí. To však Ústavní soud
neučinil. Ústavní soud následně pouze bez bližšího zdůvodnění implicitně
předpokládal, že sdělení vyjádřená informačními panely, které měly být na
oznámeném shromáždění, pro děti a mladistvé, jsou nevhodná.9 A to tak nevhodná,
základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. U sociálních práv lze
konstatovat, že jejich souhrnným omezením je právě skutečnost, že nejsou, na rozdíl např. od
základních práv a svobod, přímo vymahatelná na základě Listiny. Jejich omezenost spočívá
právě v nutnosti zákonného provedení, které je ovšem zároveň podmínkou konkrétní realizace
jednotlivých práv.
6
(1) Provozovatel vysílání je povinen e) nezařazovat do vysílání pořady, které mohou vážně
narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých zejména tím, že obsahují
pornografii a hrubé samoúčelné násilí.
7
(3) Poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání je povinen zajistit, aby
audiovizuální mediální služba na vyžádání, jejíž obsah může vážně narušit fyzický, psychický
nebo mravní vývoj dětí a mladistvých zejména tím, že obsahuje pornografii a hrubé
samoúčelné násilí, byla dostupná pouze tak, aby děti a mladiství neměli běžně možnost obsah
této audiovizuální mediální služby na vyžádání vidět nebo slyšet.
8
(1) Kdo provozuje prostituci v blízkosti školy, školského nebo jiného obdobného zařízení nebo
místa, které je vyhrazeno nebo určeno pro pobyt nebo návštěvu dětí, bude potrestán odnětím
svobody až na dvě léta. (2) Kdo organizuje, střeží nebo jiným způsobem zajišťuje provozování
prostituce v blízkosti školy, školského nebo jiného obdobného zařízení nebo místa, které je
vyhrazeno nebo určeno pro pobyt nebo návštěvu dětí, bude potrestán odnětím svobody až na tři
léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. (3) Odnětím
svobody na šest měsíců až pět let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, spácháli čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 a) nejméně na dvou takových místech, nebo b) opětovně.
9
Z odstavce 35 nálezu: Platí přitom, že každý, včetně stěžovatele, má právo prezentovat své
názory, nikdo však nemá povinnost jeho sdělení přijímat, přičemž v případě dětí je stát dokonce
povinen zabránit tomu, aby děti a mladiství přijímali sdělení pro ně nevhodná.
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že děti takové panely nesmí zhlédnout ani z dálky a dětem se pohled na takové
panely musí zakázat, i kdyby samy chtěly.
Co je však podstatnou podmínkou toho, aby určité sdělení mohlo být před dítětem
zakázáno? Bylo ukázáno výše, zákon konkretizuje: zakázaná jsou taková jednání,
která mohou vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dítěte.
Přestože podle Ústavního soudu (odstavec 28)
[p]osoudit možný vliv na fyzický, psychický či morální vývoj dítěte, vyvolaný zcela
určitým obsahem prezentovaných materiálů, bude […] moci každý s běžnými
znalostmi a praktickými zkušenostmi získanými školním vzděláváním, výchovou
a životními prožitky, nepůjde-li o složitý hraniční případ úsudku ve vztahu ke
konkrétnímu obsahu pořadu, neboť jde o zákonitosti, s nimiž je konfrontován každý,
kdo se kdy jakkoliv podílel na výchově dítěte, ale též jakákoliv průměrná normálně
smýšlející osoba aplikující standardy současné společnosti v této oblasti,

sám se však o posouzení vlivu zhlédnutí panelů dětmi na jejich fyzický, psychický
či mravní vývoj nepokusil. Jak tedy došel k závěru, že panely jsou pro děti nevhodné
– kvalifikovaně nevhodné?
4

VLIV ZHLÉDNUTÍ PANELŮ

Není sporu o tom, že vliv zhlédnutí takových panelů na fyzický vývoj dětí a
mladistvých je nulový. Jiné je to s možným vlivem na psychický či mravní vývoj
dětí.
4.1

Vliv na psychický vývoj
Psychický vývoj, standardní i patologický, závisí na kumulaci mnoha různých
zkušeností, tj. na učení. Tyto zkušenosti mohou být velmi rozmanité a mohou ovlivnit
rozvoj jednotlivých složek psychiky různým způsobem. Každý jedinec již od svého
dětství získává nejen pozitivní, ale i negativní zkušenosti, např. nemůže vždycky
uspokojit všechny své potřeby tak, jak by si přál. Musí se naučit, jak se s různými
obtížemi a překážkami vyrovnávat a jak je překonávat. Tyto podněty mohou být
užitečné, protože podněcují aktivitu jedince a tím i jeho rozvoj. Pokud se nejedná
o zátěže extrémně závažné, je nutné přihlížet i k jejich subjektivnímu hodnocení –
mohou mít pro každého jedince trochu jiný význam. Jestliže se subjektivní míra
zátěže zvyšuje natolik, že se s ní nedokáže vyrovnat, může působit jako zdroj
psychických potíží. (Děje se tak tehdy, když dochází ke kumulaci problémů, pokud
trvají příliš dlouho, nebo pokud je na ně člověk citlivější.) [1, s. 48]

Obrazy, jež jsou na předmětných panelech prezentovány, jsou odpudivé v tom
smyslu, že zobrazují skutečnost, která je vyhodnocena subjektem jako bezpochyby
velké bezpráví. Přestože je možné, že někoho první setkání s takovým bezprávím ve
světě může „šokovat“ (může vyvolávat nepříjemný pocit), tím, že je tato informace
prezentována staticky a pouze vizuálně, nikoliv tedy audiovizuálně dynamicky
zobrazením samotné exekuce zločinů za doprovodu hlasitého sténání apod., tím
spíše není příjemce takového sdělení skutečně přítomen události jako očitý svědek či
dokonce přímo jako její objekt, nelze předpokládat, že by zobrazení na panelech
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mohlo způsobit dětem větší šok, než vyvolávají běžné životní situace (úmrtí
domácího zvířecího mazlíčka, hněv rodiče, špatná známka ve škole, očkování,
bolestivé vyšetření apod.). Skutečnost, že k vystavování panelů dochází ve dne a na
veřejném prostranství, kde se pohybuje běžně větší počet lidí, je také okolností
snižující možnost úzkosti dětských příjemců takových sdělení.
Ústavní soud sám připouští, že v zásadě takové panely nemohou vážně narušit
psychický vývoj dítěte, když uvádí, že panely (resp. varování před nimi) mohou děti
lákat k jejich zhlédnutí. Jestliže tedy dítě v určité vzdálenosti od předmětných panelů
zaznamená na obrazech něco „šokujícího“ a po zhodnocení situace se k nim dále
přiblíží, neznamená to nic jiného, než že dítě míru „šoku“ nevnímá pro sebe jako
nijak extrémně zatěžující. V opačném případě by se přirozeně takové zátěžové
situaci chtělo vyhnout.
Rovněž sami organizátoři shromáždění (ke kterým se řadí i autor) potvrzují, že
malé děti obrazy vnímají bez neadekvátních reakcí indikující extrémní psychickou
zátěž. V zásadě jsou rozhořčeni, jak někdo může připustit bezpráví, které na
panelech vnímají.10
V kontextu Ústavním soudem uvedené možnosti posouzení vlivu obsahů panelů
na vývoj dětí každým, kdo se jakkoliv podílel na výchově dítěte, lze rovněž
poznamenat, že mezi více než 35 tisíci signatáři, kteří dosud podepsali petici v rámci
těchto shromáždění, je nemálo rodičů, kteří neměli sebemenší námitku proti
takovému zobrazování panelů na veřejnosti.
V neposlední řadě lze připomenout, že pokud by se snad vyskytlo při výstavě
nějaké dítě, jehož reakce by značila jeho vysoké rozrušení, jsou při výstavě přítomni
organizátoři, kteří jsou schopni zasáhnout a dítě utěšit, čímž je vliv panelů na
ohrožení vývoje dítěte dále eliminován.
Lze uzavřít, že organizátoři výstav, ani četní rodiče, a jak bylo ukázáno ani
Ústavní soud, neshledávají možnost zhlédnutí předmětných panelů malými dětmi
jako závažně narušující vývoj těchto dětí. Naopak, k zdárnému psychickému vývoji
může jejich zhlédnutí v zásadě přispět.
4.2

Vliv na mravní vývoj

Pokud jde o vliv zhlédnutí předmětných informačních panelů na mravní vývoj dětí,
pak je důležité mít na paměti, co je obsahem pojmu „mravnost“, jak právo chápe
ohrožení mravního vývoje dětí. Mravnost je podle Nejvyššího správního soudu
„obecně uznávané minimum společenských hodnot“.11 Jako interpretační vodítko
pojmu „mravnost“ či „slušnost“ mají sloužit rozhodnutí Evropského soudu pro
lidská práva Handyside proti Spojenému království 5493/72 a Müller a ostatní proti
Švýcarsku 10737/84.12 Nejvyšší správní soud jako dítě ohrožující jednání chápe
např. výroky kladně hodnotící vztahy navazované pouze pro sex, komentované
známými osobnostmi, neboť je tím děti mohou vnímat jako jev naprosto přirozený,

10

Přestože ještě téměř ani neumějí psát, nejednou se stalo, že chtěli petici podepsat. K reakcím
dětí na předmětné obrazy viz také https://www.youtube.com/watch?v=NJLzYrKmP8M.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 6 As 70/2007-120.
12
Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 6 As 70/2007-113.
11
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žádoucí nebo rozšířený13 či reklamu, sugerující dětskému divákovi, že získání
oplatky je dostatečným důvodem pro riskování „zranění“ panenky.14 Obecně tedy
lze říci, že jednáním ohrožujícím mravní vývoj dětí a mladistvých je jednání, které
může dětem sugerovat určité nežádoucí jednání jako přirozené, běžné, žádoucí.
Pokud jde o projednávaný případ, Nejvyšší správní soud15 citoval z rozhodnutí
Slovenského Ústavního soudu16 vztahující se k obsahově totožným panelům toto
vyjádření:
[V]ýjevy na nich zobrazené obsahovaly nepochybně prvek násilí, což by mohlo v části
veřejnosti vyvolávat negativní reakce anebo postoje. Zobrazené násilí však nebylo
prezentováno samoúčelně, bylo zasazeno do rámce morálního kontextu
a společenské diskuze o otázce interrupcí, na niž vyjadřoval stěžovatel svůj názor.
Kontext, ve kterém byly tyto závěry prezentovány, jednoznačně vypovídá
o odsuzování násilí páchaném na člověku, v žádném případě nepropaguje hrubé
násilí ani nepředstavuje hrubé zneuctění lidské důstojnosti či popírání lidských
práv. […] Ústavní soud nezjistil žádnou skutečnost, která by dostatečně rozumně
umožňovala odůvodnit závěr, že informační panely prezentované stěžovatelem na
veřejnosti v průběhu konání shromáždění obsahovaly komentované vizuální zobrazení
v rozporu s elementárními principy morálky, etiky či lidské důstojnosti, případně, že
by směrovaly k porušování práv jiných z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka,
víry a náboženství, politického či jiného názoru, národního anebo sociálního původu,
příslušnosti k národnosti anebo etnické skupině, majetku, rodu anebo jiného
postavení. Naopak, vizuální zobrazení obhajovaly lidskou důstojnost před násilím
jako takovým. Skutečnost, že stěžovatel prezentoval odlišný názor na společenskou
přijatelnost umělého přerušení těhotenství, než je ta, ze které vychází právní úprava
platná ve Slovenské republice a kterou pravděpodobně sdílí většina společnosti,
neodůvodňuje zásah do svobody projevu. Forma a obsah uplatnění svobody projevu,
kterou stěžovatel zvolil, neútočila urážlivým anebo znevažujícím způsobem na osoby,
které mají na problematiku interrupcí jiný názor než stěžovatel, ani nebyla způsobilá
vzbuzovat u nich vážnou obavu z porušení jejich práv. Skutečnost, že byla do určité
míry provokativní, není dostatečným důvodem na její omezení.

Je těžké si představit, že by obrazy na panelech v dětech mohly vyvolávat dojem,
že potraty nebo jiné násilí jsou neškodnou nebo dokonce žádoucí skutečností. Lze
tedy uzavřít, že pohled na předmětné panely nemůže vážně narušit ani mravní vývoj
dětí. Naopak, k mravnímu rozvoji těchto dětí může přispět.
Uvádí-li Ústavní soud, že „[n]elze opomenout ani skutečnost, že ne všechny děti
vyrůstají v rodinném a sociálním prostředí, jehož příslušníci by jim vysvětlili vlastní
podstatu a šokující charakter vystavovaných materiálů“ (odstavec 35), pak opomíjí,
že jsou při výstavě přítomni organizátoři, kteří jim podstatu materiálů mohou
vysvětlit, a také tak činí. Uvádí-li Ústavní soud že „skupina dětských posluchačů
může vnímat takový projev selektivně a mnohé věci mohou ukládat do podvědomí
jen mimoděk jako podprahovou informaci“ (tamtéž), pak není jasné, jak by z toho
13

Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 8 As 62/2005-71.
Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 6 As 16/2004.
15
Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 5 As 112/2014-33.
16
Nález Ústavního soudu Slovenské republiky z 2. června 2009 sp. zn. III. ÚS 42/09.
Zvýraznění autor.
14
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měla plynout možnost vážného narušení mravního vývoje dětí. Naopak se zdá, že
jestliže si dítě nereflektovaně spojí potrat s nepříjemným obrazem, později mu může
tato asociace pomoci při úvaze, zda je třeba se zabývat hodnocením potratu. Lze
tedy uzavřít, že i takové podprahové vnímání může obecně sdílenou mravnost, která
je vyjádřena např. i v Listině základních práv a svobod17 nebo v Úmluvě o právech
dítěte,18 posílit.
4.3

Dílčí závěr

Lze tedy uzavřít, že vliv zhlédnutí vystavovaných panelů dětmi a mladistvými není
takový, aby mohl vážně narušit jejich psychický či mravní vývoj. Naopak se zdá, že
vliv na jejich vývoj je pozitivní. Možnost zhlédnutí předmětných panelů malými
dětmi a mladistvými tedy nezakládá zákonný důvod pro omezení svobody
shromažďování a projevu. To potvrzuje také nález Ústavního soudu Slovenské
republiky, který se zabýval obsahově totožnými panely a ze kterého – jak bylo
ukázáno výše – citoval Nejvyšší správní soud. Ve svém rozsudku nicméně
nereflektoval tuto podstatnou část:
Krajské riaditeľstvo PZ predložilo v záujme preukázania legitimity zásahu z dôvodu
ochrany verejného zdravia a mravnosti odborné vyjadrenie znalca z odvetvia
psychiatrie, podľa ktorého môže pohľad na zobrazené násilie obsiahnuté
v prezentovaných fotografiách vyvolať úzkosť, neurotické problémy či nespavosť.
Uvedené závery znalec konštatuje bez bližšieho zdôvodnenia alebo konkrétneho
uvedenia diagnózy s popisom intenzity, závažnosti či doby trvania poruchy.
Z vyjadrenia predsedníčky Slovenskej sexuologickej spoločnosti vyplýva, že formu
prejavu, ktorú sťažovateľ zvolil, nepovažuje za vhodnú, pretože je spôsobilá šokovať
diváka a negatívne ovplyvniť jeho emocionálny svet. Na druhej strane, sťažovateľ
predložil v konaní pred ústavným súdom odborné vyjadrenie znalca z odboru
psychológie, ako aj vyjadrenie detskej psychiatričky, ktorých závery vo vzťahu
k možným následkom na psychike diváka po zhliadnutí fotografií
prezentovaných sťažovateľom počas zhromaždenia sú opačné. Podľa ich
vyjadrení násilie obsiahnuté v prezentovaných fotografiách nie je takej intenzity,
aby spôsobilo divákovi väčší šok či traumu ako vyvolávajú bežné životné situácie,
s ktorými sa možno denne stretnúť. Deti útleho veku nemusia uvedené zábery
vôbec pochopiť, pričom u detí všeobecne nie je pravdepodobnosť
intenzívnejšieho šoku či traumy daná v dôsledku skutočnosti, že sa ich nedotkli
traumatizujúce udalosti obsiahnuté na záberoch. Za daných skutočností dospel
ústavný súd k záveru, že orgán verejnej moci, t. j. krajské riaditeľstvo PZ
nepreukázalo naliehavú existenciu spoločenskej potreby obmedziť sťažovateľovo
právo na slobodu prejavu z dôvodu ochrany verejného zdravia.19

17
Viz čl. 6 Listiny: Každý má právo na život. Lidský život je hodem ochrany již před
narozením. Nikdo nesmí být zbaven života. Trest smrti se nepřipouští.
18
Viz Preambule Úmluvy: [D]ítě pro svou tělesnou a duševní nezralost potřebuje zvláštní
záruky, péči a odpovídající právní ochranu před narozením i po něm.
19
Nález Ústavního soudu Slovenské republiky z 2. června 2009 sp. zn. III. ÚS 42/09.
Zvýraznění autor.
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K NĚKTERÝM DALŠÍM DÍLČÍM OMYLŮM SOUDŮ

Nejvyšší správní soud ve svých několika předchozích rozhodnutích uvedl:
Oznámené shromáždění mělo do shora vyjmenovaných práv zasáhnout tak, že mělo
drastickou formou děti ve věku od 6 do 15 let z blízké základní školy konfrontovat
s otázkou umělého přerušení těhotenství, s tím, že informace měly být těmto dětem
poskytovány způsobem nepřiměřeným jejich věku a schopnostem.20

K tomu je nutné říci, že poskytovat informace dětem způsobem nepřiměřeným
jejich věku a schopnostem, samo o sobě nezakládá porušení práv dětí. Dětem může
být na veřejnosti přednášena kupříkladu teorie integrálního počtu o třech a více
proměnných. Nepochybně se bude jednat o předávání informací způsobem
nepřiměřeným jejich věku a schopnostem. Těžko by však takové jednání bylo lze
považovat za vážné ohrožení fyzického, psychického či mravního vývoje těchto dětí.
Dále soud uvedl:
Panely byly přitom rozmístěny tak, že děti jdoucí do školy nebo z ní neměly reálnou
možnost se takové konfrontaci vyhnout a musely být vystaveny zvýšenému
psychickému tlaku. Skutečnost, že některé děti byly uvedenými panely silně rozrušeny
či znepokojeny, je uvedena ve spise, výpovědi dětí jsou shrnuty v úředním záznamu.21

K tomu je nutné říci, že zvýšenému psychickému tlaku jsou děti vystavovány
běžně např. v době zkoušení ve škole. Pokud zkoušení vyústí v hodnocení, které
neodpovídá jejich představám, bývají děti také občas silně rozrušeny či
znepokojeny. Samo o sobě se nejedná o důvod k zákazu oznámeného shromáždění.
Nejvyšší správní soud se odvolával i na práva rodičů:
Vedle toho shromáždění zasáhlo také do práv rodičů těchto dětí, které mají právo
seznámit své děti s předmětnou problematikou vlastní formou a ve shodě s jejich
vlastním náboženským či filozofickým přesvědčením.22

K tomu je nutné říci, že rodiče stále mají obecně možnost děti seznámit
s problematikou umělých potratů vlastní formou. Výstava představuje bezprostřední
důsledky úmyslných potratů. Není jasné, jak by jakékoliv „náboženské či filosofické
přesvědčení“ mohlo tuto skutečnost představenou fotografiemi potratů prezentovat
odlišně.
Soudy dále nepřesně citují z rozsudku Evropského soudu pro lidská práva:
Zřetelná je v tomto ohledu i judikaturní linie Evropského soudu pro lidská práva.
Odlišnost ovlivňování dětí od dospělých vyplývá zejm. z rozsudku Lautsi proti Itálii
20

Rozsudky Nejvyššího správního soudu č. j. 2 As 104/2012-35, 4 As 9/2012-29, 2 As
79/2013-24, 5 As 112/2014-33.
21
Rozsudky Nejvyššího správního soudu č. j. 2 As 104/2012-35, 4 As 9/2012-29, 2 As
79/2013-24.
22
Tamtéž.
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(č. 30814/06), […] Z rozsudku velkého senátu v téže věci se dále podává: „Evropská
úmluva zakazuje jakýkoliv způsob indoktrinace, agresivní dobývání dětských duší
nebo invazivní konvertování.“23

K tomu je nutné říci, že se nejedná o rozsudek velkého senátu, ale o názor jednoho
soudce v oponentním stanovisku. Dále není jasné, jakou doktrínou by měly být děti
předmětnými panely indoktrinovány. Snad doktrínou vyjádřenou v 6. čl. Listiny
základních práv a svobod a v Preambuli Úmluvy o právech dítěte? Rovněž nemůže
být řeč o konvertování. Výstava nepřesvědčuje k přijetí žádné víry. K „dobývání
dětských duší“ lze pouze podotknout, že jde o vágní, nic neříkající pojem.
Snad nejpřekvapivější je ale Nejvyšším správním soudem chápání hrubé
neslušnosti:
Hrubá neslušnost je pojem, který odkazuje na mimoprávní normativní systém (tj. na
pravidla slušného chování). Obecně platí, že dopustí-li se někdo hrubé neslušnosti,
nezpůsobuje to samo o sobě porušení práva. V tomto případě je ovšem situace jiná,
neboť je to právní norma, která (právně) sankcionuje hrubé porušení pravidel slušnosti
během shromáždění. Hrubá neslušnost během shromáždění je tedy i porušením práva.
Touto hrubou neslušností bylo zacílení shromáždění s popsanými šokujícími panely
proti dětem ve věku od 11 let; pravidla slušnosti přitom vycházejí právě z nutnosti
zvýšené ochrany dětí, zákazu jejich indoktrinace a také z toho, že děti bývají
společností všeobecně vnímány jako její nejzranitelnější část.24

K tomu je nutné říci, že hrubá neslušnost na shromáždění je především trestným
činem výtržnictví.25 Obsah pojmu hrubá neslušnost je poměrně dobře znám.
Hrubou neslušností je jednání, jímž jsou hrubě porušována pravidla občanského
soužití a zásady občanské morálky. Ze slov hrubá neslušnost plyne, že musí jít
o závažnější neslušnost příčící se pravidlům občanského soužití a zásadám občanské
morálky.26
([Z]ákon příkladmo zmiňuje hanobení historické nebo kulturní památky, hrobu nebo
jiného pietního místa, hrubé rušení přípravy nebo průběhu organizovaného
sportovního utkání, shromáždění nebo obřadu lidí). Může jít i o hrubý útok na čest
a vážnost občana (např. vulgární nadávky, oplzlé řeči, urážky skutkem aj.)27

23

Rozsudky Nejvyššího správního soudu č. j. 2 As 104/2012-35, 4 As 9/2012-29, 2 As
79/2013-24, 5 As 112/2014-33.
Rozsudky Nejvyššího správního soudu č. j. 2 As 104/2012-35, 4 As 9/2012-29, 2 As
79/2013-24.
25
Viz § 358 odst. 1 zákona č. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník: Kdo se dopustí veřejně nebo na
místě veřejnosti přístupném hrubé neslušnosti nebo výtržnosti zejména tím, že napadne jiného,
hanobí hrob, historickou nebo kulturní památku, anebo hrubým způsobem ruší přípravu,
průběh nebo zakončení organizovaného sportovního utkání, shromáždění nebo obřadu lidí,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
26
Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 10. 2012, sp. zn. 5 Tdo 1079/2012.
27
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 1. 2014, sp. zn. 6 Tdo 1213/2013.
24
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Mezi hrubou neslušnost lze počítat dále např. „[n]ucení poškozeného k odchodu
do blízkého baru taháním poškozeného z vozu, jeho držení za nohu, hrozbu
mačetou“.28
Přestože Nejvyšší správní soud ve svém dřívějším rozhodnutí č. j. 7 As 48/2012-14 potvrdil, že vystavování předmětných panelů na veřejnosti „vůbec nelze
považovat za nemravné, natožpak za nemravné kvalifikovaně tj. objektivně
pohoršlivé pro většinu společnosti“, přestože v rozhodnutí č. j. 5 As 112/2014-33
dokonce cituje z rozhodnutí Ústavního osudu Slovenska, z kterého vyplývá, že
panely jsou v souladu s elementárními principy morálky či etiky, překvapivě
dovozuje, že konfrontováním dětí s těmito panely – prosté jakékoliv neslušnosti –,
pořadatel naplňuje skutkové znaky trestného činu výtržnosti.
Dále Nejvyšší správní soud uvedl:
Je potřeba uvést, že stěžovateli byla s ohledem na předcházející řízení, jichž byl
účastníkem, nepochybně známa judikatura zdejšího soudu, dle které nelze výše
popsané „panely“ vystavovat na místech, kde hrozí, že budou předmětem zájmu
malých dětí.29

Zde se Nejvyšší správní soud dopustil hrubé dezinterpretace vlastních rozhodnutí.
V rozhodnutí č. j. 7 As 48/2012-18 Nejvyšší správní soud uvedl:
Účastník řízení odpudivé fotografie použil k demonstraci a k vizuálnímu šokování
v rámci své přesvědčovací kampaně, v níž vyjadřoval vyhraněný odpor k umělému
ukončení těhotenství. Z jeho pohledu měly uvedené výrazové prostředky upozornit na
to, že umělé ukončení těhotenství je svým způsobem násilné usmrcování lidí, stejné
jako v řadě jiných hrůzných případů politických či etnických masových vraždění,
které jsou společností odsuzovány, zatímco umělé ukončení těhotenství je legální.
Jeho přesvědčení, jakkoli s největší pravděpodobností není veřejností v České
republice obecně sdíleno, je legitimním názorem, který má právo hlásat a k jehož
propagaci tedy může užít i velmi provokativních metod. Projev byl činěn před
gymnáziem, tedy na místě, kde bylo možno očekávat, že běžným adresátem sdělení
bude starší dítě či mladistvá osoba spíše vyšší inteligence, v každém případě taková,
která je již schopna rozpoznat obsah sdělení, uvážit hodnotová východiska a důvody,
pro které účastník řízení svůj názor projevuje, a vstřebat bez podstatného nebezpečí
vážné psychické či morální újmy i drastické a šokující fotografie, které účastník řízení
pro své sdělení použil. Je nepochybné, že jinak by mohl a měl být projev účastníka
řízení hodnocen v jiném kontextu, např. pokud by běžnými adresáty projevu byly
menší děti či osoby, u nichž by bylo z jiného specifického důvodu možno očekávat, že
zvolená forma sdělení u nich vyvolá pohoršení, které nebudou schopny patřičně
mentálně zpracovat.

Z uvedeného nelze jednoduše dovodit, že by nebylo lze panely vystavovat
v místech, kde hrozí, že budou předmětem zájmu malých dětí. Jak už bylo výše
řečeno, zájem dětí o panely vylučuje z podstaty věci jejich „pohoršení“, před kterým
tento rozsudek varuje.
28
29

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 12. 2012, sp. zn. 6 Tdo 1457/2012.
Rozsudek Nevyššího správního soudu č. j. 5 As 112/2014-38.
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V jiném rozhodnutí (č. j. 4 As 9/2012-35) Nejvyšší správní soud uvádí:
Shromáždění, které je nyní předmětem tohoto přezkumu, do shora vypočtených práv
zasáhlo tak, že drastickou formou procházející děti konfrontovalo s otázkou potratů,
přičemž informace dětem poskytlo způsobem nepřiměřeným jejich věku
a schopnostem (např. schopnosti kritického myšlení). Panely byly přitom rozmístěny
tak, že děti jdoucí do školy nebo z ní neměly reálnou možnost se takové konfrontaci
vyhnout a musely být vystaveny zvýšenému psychickému tlaku.30

Z uvedeného plyne, a interpretoval to tak i Ústavní soud v Usnesení sp. zn. IV. ÚS
310/13, že „Ne samotná prezentace, ale její uspořádání, které nutilo děti a mladistvé
použité materiály sledovat, bylo vyhodnoceno jako hrubá neslušnost.“
Výše uvedené hrubé dezinterpretace se dopustil následně i sám Ústavní soud
v nálezu, když uvedl (odstavce 36 a 37):
Zároveň si svolavatel musel být s ohledem na jím dříve pořádané shromáždění na
stejném místě vědom (tomu ostatně napovídají jím deklarovaná opatření)
i předchozích rozhodnutí soudů, týkajících se jeho shromáždění (srov. též usnesení sp.
zn. IV. ÚS 310/13 ze dne 15. 10. 2013), z nichž plyne, že tento způsob prezentace
informací dětem nepožívá ochrany shromažďovacího práva, a že se tedy nemůže
účinně dovolávat ani svobody projevu. Byl si tedy vědom skutečnosti, že v prostoru,
v jehož blízkosti se nachází základní škola, může snadno dojít ke sdělování
nevhodných informací dětem a správní úřad proto zřejmě omezí jeho shromažďovací
právo.
[…]
S ohledem na výše uvedené by se jako dostatečné tedy nejevila ani možná opatření
přijatá ze strany městské policie, neboť ani ta by nedisponovala možnostmi, jak
zabránit dětem shlédnout (alespoň zdálky) vyobrazené šokující panely.

Je nutné zopakovat, předchozí rozsudky Nejvyššího správního soudu a usnesení
Ústavního soudu nevylučují, aby panely viděly malé děti. Pouze upozorňují, že by
bylo nepřípustné, aby děti byly nuceny takové panely sledovat, pokud by jim mělo
způsobit vážné narušení psychického vývoje.
ZÁVĚR
Příspěvek se zaměřil na problém možného zákazu shromáždění vystavující
velkoplošné panely s vyobrazením mimo jiné ostatků lidských plodů po potratu na
příkladu konkrétního nálezu Ústavního soudu ČR.
Bylo poukázáno, že poté, co Ústavní soud identifikoval úkol posoudit vliv
předmětného shromáždění na práva dětí a mladistvých, k žádnému posouzení
nepřikročil, nýbrž bez hlubšího zdůvodnění pouze vágně postuloval, že panely, které
měly být v rámci shromáždění prezentovány, byly pro děti „nevhodné“ a proto
městský úřad mohl přistoupit k zákazu tohoto shromáždění. Bylo ukázáno, že panely
30

Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 5 As 112/2014-33.
15. ŘÍJEN 2015, BRNO
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nebylo možné považovat za kvalifikovaně nevhodné, totiž že nemohly vážně ohrozit
fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí, a tedy že nebyla dokázána existence
zákonného důvodu, pro který mohlo být shromáždění zakázáno.
V poslední části příspěvku bylo upozorněno na některé dezinterpretace svých
rozhodnutí, kterých se dopustil jak Nejvyšší správní soud, tak i Ústavní soud.

BIBLIOGRAFIE
1. Vágnerová, M., Psychopatologie pro pomáhající profese, Praha 2012.

PRÁVNÍ PŘEDPISY
2. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění
ústavního zákona č. 162/1998 Sb.

3. Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím ve znění pozdějších předpisů.
4. Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve
znění pozdějších předpisů.

5. Zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání.
6. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
7. Sdělení č. 104/1991 Sb., Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o
sjednání Úmluvy o právech dítěte.

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ
8. Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. II. ÚS 164/15.
9. Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. Pl. ÚS 2/08.
10. Usnesení Ústavního soudu České republiky sp. zn. IV. ÚS 310/13.
11. Nález Ústavního soudu Slovenské republiky sp. zn. III. ÚS 42/09.
12. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 6 As 70/2007-104.
13. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 8 As 62/2005-66.
14. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 6 As 16/2004-90.
15. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 5 As 112/2014-33.
16. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 2 As 104/2012-35.
17. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. As 9/2012-29.
18. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 2 As 79/2013-24.
19. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 7 As 48/2012-14.
20. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 10. 2012, sp. zn. 5 Tdo 1079/2012.
21. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 1. 2014, sp. zn. 6 Tdo 1213/2013.
22. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 12. 2012, sp. zn. 6 Tdo 1457/2012.

15. ŘÍJEN 2015 , BRNO

NEJMENŠÍ Z NÁS • 2015

75
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RECIPIENTS OF INFORMATION – ANALYSIS OF THE CZECH
REPUBLIC CONSTITUTIONAL COURT JUDGMENT NO. II. ÚS

164/15
ABSTRACT
Using the example of a particular Constitutional Court judgment this
paper focuses on the problem of a possible banning of assemblies
exhibiting billboards/panels depicting among others relics of human
fetuses after abortion.
It is pointed out that after the Constitutional Court identified the task of
assessing the impact of the assembly on the rights of children and
adolescents, there was no assessment made, but without a real
justification the Court only vaguely postulated that the panels that were
to be presented during the assembly were "inappropriate" to children
and therefore municipal authorities were authorized to ban the assembly.
It is shown that the panels could not have been considered inappropriate
in a qualified way, that is they could not have seriously impaired the
physical, mental or moral development of children, and therefore no
existence of a legitimate reason was proved for which the assembly could
have been banned.
In the last part the paper points out some misinterpretations of the
desicions, which were made both by the Supreme Administrative Court
and the Constitutional Court.
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VYJADRENIE K BILBORDU Z POHĽADU DETSKÉHO
PSYCHIATRA

1

Anna Kováčová
************
TRAUMA BILBORDOM ALEBO INÝMI SCÉNAMI?
Napriek výrazne nepríjemným pocitom, ktoré vyvoláva spôsob nevšednej,
vnucujúcej sa, až šokujúcej komunikácie, akou je bilbord so znázornením
interrupcie, je z psychologického hľadiska
pozoruhodné, prečo verejnosť
výnimočne citlivo reaguje práve na tento výjav, resp. prečo prioritne toto zobrazenie
považuje za potencionálne traumatizujúce pre dieťa. Popritom, i také scény násilia,
ktoré sú detskému chápaniu podstatne zrozumiteľnejšie, iné výjavy s prvkami
brutality a či záplavy šokujúceho násilia v médiach (a to i vo vysielacom čase bežne
dostupnom deťom) zostávajú verejnosťou nepovšimnuté, alebo ľahostajne
tolerované.
TRAUMATIZÁCIA DIEŤAŤA ALEBO ŽENY?
Výjavu na bilborde pritom malé dieťa na prvý pohľad vôbec nemusí rozumieť.
Skutočnosť smrti ako nenávratnej reality si začína uvedomovať až od ôsmeho roku.
Zvolený charakter názornej komunikácie však inak pôsobí práve na dospelého,
ktorému je jasné, o čo vo výjave ide. Otvorenie tabuizovanej témy, o ktoré sa
pokúsila skupina aktivistov za život, môže zraňujúco pôsobiť najmä v prípadoch,
kedy je pripomienka tohto výjavu pre dotyčnú osobu sekundárnou traumou.
Z pohľadu psychiatra je tento stav možný predovšetkým u osôb, u ktorých bol tento
zákrok v minulosti zdrojom intrapsychického konfliktu, teda u osôb, ktoré sa abortu
podvolili bez súhlasu vlastného svedomia alebo sa na ňom spolupodieľali. Potrat,
ktorý sa stal „legálnym,“ nedovoľuje svedomiu, aby prehovorilo. Tabuizovaná téma
1
Přetisk vyjádření dětského psychiatra k panelům zobrazujícím mimo jiné plody po potratu,
vydaného v rámci řízení před Ústavním soudem SR v roce 2009 (srov. Nález Ústavního soudu
Slovenské republiky z 2. června 2009 sp. zn. III. ÚS 42/09).
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znemožňuje pocitom, aby boli verbalizované. Čo je nevyjadrené, však môže
spôsobovať úzkosti, depresie i psychosomatické ťažkosti.
Obavu, že bilbord môže spôsobovať úzkostné poruchy u detí možno preto vnímať
skôr ako projekciu úzkostí žien, ktoré zákrok absolvovali, resp. účastníkov, ktorí sú
za jeho povolenie spoluzodpovední. Projekcia je v psychologickom chápaní bežný
a preskúmaný obranný mechanizmus. Známe sú i poznatky, že po umelom ukončení
tehotenstva môžu u predisponovaných žien vznikať úzkostné stavy s príznakmi tzv.
posttraumatickej stresovej poruchy (F 43.1 podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb
MKCH 10). K jej charakteristikám patrí okrem iných príznakov i zavrhovanie
akejkoľvek pripomienky na traumatizujúcu udalosť, ktorou je v tomto prípade umelé
ukončenie tehotenstva, a teda i jeho zobrazenie na bilborde. To je naopak
nepriamym dôkazom, že akt interrupcie môže ženu psychicky zraňovať. Podľa
psychiatrických zistení býva abort napriek bežnému charakteru zdrojom
intrapsychických konfliktov u žien, ktoré ho popri jeho právnej legálnosti morálne
neschvaľujú.
DIEŤA A ÚZKOSTNÉ REAKCIE
Dieťu, ktoré samotný desivý zážitok neprekonalo, je toto nazeranie cudzie.
K samotnému bilbordu sa bude stavať podľa postoja rodiča, ktorého bedlivo
pozoruje a ktorý mu môže dať primerané vysvetlenia. V každodennom živote od
útleho detstva a po stáročia vníma napr. tzv. „Božie muky“, obrazy „Ecce homo“,
sleduje historické filmy, v istom veku je i z výchovných dôvodov divákom rôznych
drastických scén, napr. na hodinách dejepisu. Obrazy a priame výstrahy
potrestaných (v minulosti i veľmi brutálne scény) slúžili odjakživa ako prevencia
zločinnosti.
Otázka vzniku úzkostných porúch u detí je podľa tejto logiky rovnako aktuálna
vzhľadom na iné obrazy násilia, brutality, či vojnové výjavy. I tu je reakcia dieťaťa
daná rôznymi faktormi, hlavne jeho osobnostnými dispozíciami, pričom sa na nej
spolupodieľajú postoje a vplyvy okolia, predovšetkým rodičov. Súvislosť so
vznikom úzkostných porúch je možná, ako pri iných scénach násilia.
SKÚSENOSTI Z PRAXE
Počas bilbordovej kampane som v ambulancii detského psychiatra nezaznamenala
ani jeden prípad úzkostnej poruchy v dôsledku bilbordovej kampane. Naopak, moje
probatórne pohovory s deťmi a adolescentmi na danú tému potvrdili, že adolescenti
ju i priamo schvaľovali a želali si byť o daných skutočnostiach informovaní.
Kampaň osobitne kladne hodnotil napr. náš pacient vo veku šestnástich rokov, ktorý
sa stal otcom nenarodeného dieťaťa. Tehotenstvo jeho partnerky bolo ukončené
v pokročilom štádiu jej tehotenstva. O bilborde sa vyjadril so želaním, aby sa
podobné informácie dostávali dnešným mladým v dostatočnej miere a zavčasu.
Predčasný sexuálny život detí a mládeže je realitou so stálym posunom hranice do
veku nezrelosti (na klinike si spomínam na prípad dvanásťročného dieťaťa) a deti sú
k nemu iniciované mnohostrannými podnetmi okolia veľmi zavčasu, (niekedy už od
8. roka). Dôsledky by im preto nemali byť zamlčané.
15. ŘÍJEN 2015 , BRNO
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BIOLOGICKÉ POZNATKY ALEBO NÁBOŽENSKÝ FANATIZMUS?
„Prečo by sa nesmelo ukazovať to, čo sa smie robiť“, znela logická odpoveď
jedného z opýtaných maloletých detí. Bilbord predsa ukazuje výsledok povolenej
procedúry.
Ak je voľba krajného prostriedku ospravedlniteľná v krajných situáciach,
refraktérnosť populácie na iné formy argumentácie v pokiaľ ide o túto tabuizovanú
tému (logické zdôvodnenia, štatistické vyjadrenia faktov, upozornenia na
predvídateľné následky, dokázané a zamlčované psychické utrpenie žien a pod.)
svojim spôsobom ospravedlňuje „šokujúce“ vyobrazenie bilbordu ako použitie
krajného prostriedku.
Položme si tiež otázku, či „šoková terapia“ nemá určité opodstatnenie i z dôvodu,
že verejnosť veľmi často v prípade abortu argumentáciu na podklade biologických
poznatkov zamietavo považuje iba za náboženský fanatizmus.

MUDr. Anna Kováčová
detská psychiatrička
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SYMPTOTERMÁLNÍ METODA A JEJÍ MÍSTO MEZI OSTATNÍMI
ZPŮSOBY PŘIROZENÉHO PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ DNES

Květoslav Šipr, Helena Šiprová
************
Recenzoval prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
Neexistuje dosud žádný způsob řízení početí, který by splňoval všechny oprávněné
požadavky: byl zcela spolehlivý, v ničem neohrožoval zdraví a život dítěte i matky,
jeho použití bylo jednoduché, byl pro všechny morálně přijatelný, cenově dostupný
a reverzibilní. Přes pokrok medicíny i techniky je potřeba smířit se s tím, že každý
z existujících způsobů předcházení početí splňuje oprávněné nároky jen částečně.
Spolehlivost, zdravotní neškodnost a morální přijatelnost nepochybně patří mezi
požadavky nejvýznamnější.
KONCEPCE, ANTIKONCEPCE A OCHRANA ŽIVOTA
Nový živý tvor vzniká spojením mužské a ženské zárodečné buňky. Jestliže se spojí
zárodečné buňky lidské, vzniká lidská bytost – člověk, který se ovšem svou
genetickou výbavou již od početí liší od genetické výbavy matky a otce. Každý
zásah proti lidskému zárodku je tedy zásahem proti člověku.
Koncepcí rozumíme početí života, antikoncepcí pak postup namířený proti vzniku
lidského života. K nejspolehlivějším způsobům zábrany početí se obecně počítá
hormonální antikoncepce, často se však opomíjí nežádoucí zdravotní účinky
a morální problémy spojené s jejím užíváním. Původně se tvrdilo, že hormonální
antikonceptiva působí tak, že brání ovulaci. V té době se pro ně používal název
„blokátory ovulace“. Hledala se cesta, jak snížit výskyt nežádoucích účinků.
Postupně se snižovaly dávky hormonů v užívaných přípravcích a zábrana ovulace se
stala jen jedním z účinků hormonální antikoncepce. Podávané hormony také
zpomalují postup oplozeného vajíčka do dělohy a snižují pravděpodobnost
uhnízdění zárodku v děloze. Dochází tak k ohrožení, resp. ukončení života lidského
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zárodku v jeho nejranější fázi vývoje. Embryocidní účinek se uplatňuje zejména při
používání kombinované hormonální antikoncepce.
Označení antikoncepce bývá v odborném písemnictví nověji nahrazováno termínem
kontracepce. Spojení slov latinského původu se dává přednost před složeninou ze
základu slova řeckého a latinského. V daném případě však současně dochází také
k nezanedbatelnému významovému posunu. Pod pojem kontracepce se totiž
zahrnuje nejen zábrana početí (koncepce), ale také antinidace, tedy zábrana
uhnízdění (nidace) oplodněného vajíčka v děložní dutině, a tedy ukončení jeho
života.
Na zdraví ženy se mohou uplatnit především tři nežádoucí účinky hormonální
antikoncepce: zvýšený sklon k trombembolismu, riziko vzniku rakoviny prsu
(zejména u žen, které nerodily) a vliv na plodnost ženy po vysazení hormonální
antikoncepce.
Je vhodné zmínit se ještě o dvou termínech. Pojem intercepce slouží jako
synonymum pro ,,postkoitální antikoncepci“. Vysoké dávky hormonů podané po
pohlavním styku mají zabránit nejen ovulaci, pokud k ní v daném cyklu ještě
nedošlo, ale také uhnízdění oplozeného vajíčka v děložní dutině, jestliže pohlavní
styk již vedl k početí.
Antigestace označuje přímé ukončení těhotenství odstraněním uhnízděného
zárodku v rané fázi jeho vývoje. O etických a zdravotních problémech spojených
s podáváním u nás nedávno registrovaného antigestagenového přípravku
mifepriston, který je znám spíše pod označením RU-486 a je přímo určen
k ukončení života embrya v děložní dutině. O těchto otázkách se ovšem na
konferenci Nejmenší z nás v minulosti již hovořilo.
V některých částech světa, zejména v USA, se v posledních letech počet
uživatelek hormonální antikoncepce snižuje. Vedou k tomu především obavy
z jejích nežádoucích účinků, nepochybně se však uplatňuje také vliv opakovaného
upozorňování, že plná úcta přísluší člověku již od okamžiku početí. S odklonem od
hormonální antikoncepce souvisí zvýšení zájmu o metody řízení početí, které se
opírají o sledování přirozeně se vyskytujících známek plodných a neplodných
období ženy, a jsou přijatelné také morálně.
PŘIROZENÉ PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ
Světová zdravotnická organizace definovala přirozené plánování rodičovství jako
„termín používaný k označení takových metod plánování a předcházení těhotenství,
které se opírají o pozorování přirozeně se vyskytujících známek plodných
a neplodných období v průběhu menstruačního cyklu.“ [23]
Zvláště v anglosaské jazykové oblasti se často používá označení fertility
awareness methods, metody založené na vědomí plodnosti. Plodné dny
menstruačního cyklu pak bývají označovány jako fertility window, „okno plodnosti“.
Používají se hlavně čtyři způsoby určování plodných a neplodných období:
metoda kalendářní, teplotní, hlenová a jejich kombinace [21].
Kalendářní metoda, nazývána také „metoda neplodných dnů“, je historicky
spojena se jmény Knaus a Ogino a obecně je dnes považována za zastaralou. Ve své
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době představovala obrovský pokrok, avšak její četná selhání na dlouhou dobu
diskreditovala všechny přirozené způsoby plánování rodičovství.
K určité renesanci postupů založených na výpočtech dochází v rozvojových
zemích. Pracovní skupina Institutu reprodukčního zdraví Univerzity v Georgetownu,
vedená Victorií Jennings, formulovala postup, který nazvala Metoda standardních
dnů. Je určena pro ženy s pravidelnými cykly v rozmezí 26–32 dnů. Za „plodné
okno“ se považují všechny dny od osmého do devatenáctého dne cyklu. Jako
pomůcka se ženám nabízí šňůra barevně odlišených korálků [12].
Teplotní metoda se opírá o poovulační vzestup bazální tělesné teploty, který je
podmíněn zvýšením hladiny progesteronu, vylučovaného žlutým tělískem. Základní
pokyny pro její používání vypracoval mnichovský gynekolog Gerhard Döring a lze
je stručně vyjádřit pravidlem „tři vyšší ranní teploty zjištěné po předcházejících šesti
nižších.“ Teplotní metoda patří mezi nejspolehlivější způsoby řízení početí, s její
pomocí však lze stanovit jen krátká neplodná období.
Hlenové metody zahrnují Billingsovu ovulační metodu, Creightonský model
vypracovaný Thomasem Hilgersem, Modifikovanou hlenovou metodu a Metodu
dvou dnů.
Ovulační metoda vypracovaná manželi Evelyn a Johnem Billingsovými byla
v Československu zařazena mezi „oficiální metody“ již na začátku sedmdesátých let
(Doc. M. Vojta). Pokyny pro určování plodných a neplodných období jsou
jednoduché, spolehlivost metody je však udávána velmi odlišně [22]. Manželé
Billingsovi za svého života důsledně odmítali, aby jimi vypracovaná metoda byla
označována jako „hlenová“. Označení „ovulační metoda“ je ovšem příliš široké,
v současnosti se používá především termín Billingsova ovulační metoda. Národní
organizace zabývající se šířením Billingsovy ovulační metody existují v mnoha
zemích a celosvětově jsou zastřešovány Světovou organizací ovulační Billingsovy
metody (WOOMB).
Creightonský model (NaProTechnology), vypracovaný Thomasem Hilgersem,
klade značné nároky na zvládnutí metodiky. Není přitom zřejmé, že by zvýšení
náročnosti na seznámení s metodou bylo kompenzováno vyšší spolehlivostí metody.
V posledních letech bývá metoda označována termínem NaProTechnology.
Pojmenování bylo patentováno a smí být používáno pouze označení postupů,
o kterých se pojednává ve stejnojmenné publikaci vydané v roce 2004 [10]. Metoda
získává na oblibě nejen v USA. Také v některých evropských zemích se o používání
metody pořádají kurzy, ve kterých Thomas Hilgers přednáší. Pro hodnocení
menstruačních cyklů se využívají postupy obvyklé v gynekologické praxi. Běžné se
vyšetřuje ultrazvukem a měří se hladiny hormonů, zejména 17-beta estradiolu
a progesteronu. NaProTechnology je úspěšná zejména při léčení poruch plodnosti.
Modifikovaná hlenová metoda (Modified Mucus Method) se ukázala být užitečnou
v rozvojových zemích. Stala se oblíbenou zjeména u žen z nejchudších vrstev,
včetně těch nejméně vzdělaných. Princip metody je jednoduchý: žena se považuje za
plodnou, pokud zjišťuje přítomnost hlenu děložního hrdla, a ještě dva následující
dny. Písemné záznamy o používání metody se nevedou, přesto spolehlivost metody
bývá považována za přijatelnou.
Metoda dvou dnů byla vypracována Institutem pro reprodukční zdraví Univerzity
v Georgetownu téměř současně s metodou standardních dnů a je určena rovněž pro
15. ŘÍJEN 2015 , BRNO
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rozvojové země. Při použití k zábraně početí není dovolen pohlavní styk v době
pozorování cervikálního hlenu a jeden další den. Jde o velmi jednoduchou hlenovou
metodu, která byla příznivě přijata zejména v některých jihoamerických zemích [1].
Symptotermální metody jsou založeny na principu dvojí kontroly („double-check
methods“). Jedním ze sledovaných příznaků je vždy tělesná teplota, druhým
zpravidla hlen, případně změny děložního čípku.
Některé metody využívají ke sledování a vyhodnocování přirozeně se
vyskytujících známek plodnosti také přístrojů, včetně počítačových aplikací [17].
Zatím však nelze říci, že by se tak dosahovalo vyšší spolehlivosti.
Zvláštní postavení mezi metodami přirozeného plánování rodičovství zaujímá
metoda laktační amenorey, která je do jisté míry moderní renesancí poznatků
o snížené plodnosti kojících žen. Znovuobjevení významu kojení pro zdravý vývoj
dítěte vedlo k prodloužení doby, po kterou se dítěti dopřává výživa mateřským
mlékem. Souběžně s prodlužováním doby kojení se prodlužuje také poporodní
amenorea, tedy doba, po kterou žena nemá měsíčky. Tak se prodlužuje období
poporodní neplodnosti.
Jestliže od porodu dítěte neuplynulo více než půl roku, žena dosud nedostala
měsíčky a plně nebo téměř plně kojí, je více než s 99 procentní pravděpodobností
chráněna před otěhotněním.
MODIFIKACE SYMPTOTERMÁLNÍ METODY
Symptotermální metoda patří jednoznačně k nejspolehlivějším způsobům
přirozeného plánování rodičovství. Řada autorů ovšem publikovala své vlastní
návody na používání metody.
Rötzerova metoda je založena na pravidlech, která stanovil rakouský lékař Josef
Rötzer již v polovině 60. let. Předložil podrobný návod k určování plodných
a neplodných období podle pozorování bazální tělesné teploty, hlenu děložního hrdla
a délky menstruačního cyklu již v roce 1965 [14]. Relativní složitost Rötzerových
pravidel je do značné míry kompenzována vysokou spolehlivostí metody. Dodnes se
v učebnicích gynekologie cituje výsledek první studie o spolehlivosti
symptotermální metody: Pearlův index (těhotenské číslo) 0,7. V novějších studiích,
které zveřejnil Institut pro přirozenou regulaci plodnosti INER-Rötzer (Vöcklabruck,
Rakousko), se udává Pearlův index 0,3 při maximální šíři „plodného okna“ 8 dnů
[15], [16].
Metoda Ligy pár páru (Couple to Couple League, CCL) patří k nejrozšířenějším
způsobům přirozeného plánování rodičovství v USA. Je založena na pravidlech,
které vypracovali manželé John a Sheila Kippleyovi [11]. Používání metody
předpokládá sledování bazální tělesné teploty, změn hlenu i tvaru a polohy
děložního čípku. Didaktické pomůcky pro používání metody jsou vydávány
především v angličtině a španělštině. Liga pár páru je ve světě velmi aktivní a má
pobočky ve více než dvou desítkách zemí. V ČR již déle než čtvrt století nezištně
působí manželé David a Michaela Prentisovi. Specifitou Ligy pár páru je šíření
znalostí cestou poučování od jednoho páru k druhému.
Sensiplan metoda je chráněná obchodní značka používaná pro způsob přirozeného
plánování rodičovství podle pravidel, jejichž základy před čtvrt stoletím stanovila
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Německá pracovní skupina. Aktivity směřující k vypracování jednoduchého a dobře
srozumitelného způsobu přirozeného plánování rodičovství zaštítila Maltézská
pomoc v Kolíně nad Rýnem v roce 1991 a podíleli se na nich zejména Ursula
Sottong, Günter Freundl a Petra Frank-Herrmann. Při formulaci nových vydání
docházelo k určitým změnám metodických pokynů (Natürlich und sicher.
Familienplannung mit Sensiplan. Stuttgard: Trias Verlag, 19. vyd., 2015).
„Spolehlivost metody“ se udává 0,4 a „spolehlivost použití“ 1,8 nezamýšlených
otěhotnění na 100 let užívání [7], [8], [9]. Nelze přehlédnout, že pokyny německé
pracovní skupiny nevylučují používání bariérových metod v plodném období [5], [6]
a požadavek na otevřenost pohlavního styku k životu není respektován. Institut pro
manželství a rodinu Rakouské biskupské konference od letošního roku kontakt
s německým centrem Sensiplan nezprostředkovává.
Pracovníci brněnského Institutu pro odpovědné rodičovství (IPOR), kteří v České
republice připravili písemné návody pro používání symptotermální metody již
v polovině osmdesátých let [18], dostali na začátku devadesátých let příležitost
zúčastnit prvního kurzu pro instruktory přirozeného plánování rodičovství, který
pořádala Maltézská pomoc v Kolíně nad Rýnem. Spolehlivost a použitelnost metody
německé pracovní skupiny jednoznačně potvrdili účastníci kongresu Mezinárodní
federace na podporu rodinného života v Lublinu v roce 1994. V návaznosti na to již
v roce 1995 brněnští autoři vydali v češtině podrobný návod Přirozené a spolehlivé
plánování rodičovství [20]. Díky dotisku je možno tuto publikaci získat i dnes za
cenu platnou v polovině devadesátých let.1
Za ochotné metodické spolupráce pracovníků vídeňského Institutu pro manželství
a rodinu (R. Wildhalm a H. Schatowitz) se v první polovině devadesátých let v Brně
uskutečnily první kurzy instruktorů přirozeného plánování rodičovství, někteří
jejich absolventi dodnes významně přispívají k rozšíření znalostí o symptotermální
metodě na mnoha místech Čech i Moravy.
S německými autory úzce spolupracovala anglická lékařka Anna Flynn, jejíž
pokračovatelky Cecilia Pyper a Jane Knight vytvořily centrum pro studium metod
přirozeného plánování rodičovství na Oxfordské univerzitě. Jimi uplatňovaná
metoda založená na „vědomí plodnosti“ (fertility awareness) zahrnuje měření
bazální tělesné teploty, sledování hlenu děložního hrdla i změn polohy a tvaru
děložního čípku [13].
Metoda sebepozorování CLER je nejrozšířenějším způsobem přirozeného
plánování rodičovství ve Francii. Kromě bazální teploty a hlenu děložního krčku se
při jejím používání klade důraz také na další známky plodnosti, včetně změn tvaru
a polohy děložního čípku, periovulační bolest a změny psychiky. Manželé René
a Isabelle Ecochardovi sepsali publikaci „Intimité, sexualité, fécondité“ a zasloužili
se o vznik mezinárodní organizace Institut Europeén d´Education Familiale. Přispěli
k úspěchu evropských kongresů přirozeného plánování rodičovství v Miláně v letech
2000 i 2015. Pravidla používaná ve Francii se mohou zdát méně přísná než pokyny
uplatňované v Německu a ve střední Evropě. CLER zdůrazňuje, že u přirozeného
plánování rodičovství nejde jen o regulaci početí, ale především o způsob života.

1

Podrobnosti na www.ppr.bioetika.cz.
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Symptotermální metoda vyučovaná institutem Serena byla vypracovaná v Kanadě
již na začátku šedesátých let a v uplynulých padesáti letech se vyvíjela dosti
samostatně a přičiněním zvláště Susanne Parenteau-Carreau také úspěšně. Kromě
bazální tělesné teploty a změn hlenu děložního hrdla se sledují ještě další nepřímé
známky ovulace. Je sympatické, že nové zájemce vyučují především dobrovolníci
a náklady na seznámení s metodou jsou proto minimální.
NAPLNĚNÍ TOUHY PO DÍTĚTI
Přirozené metody plánování rodičovství umožňují nejen těhotenství předcházet, ale
poskytují pomoc také manželům, kteří mají s početím dítěte problémy. Všechny
metody založené na sledování přirozeně se vyskytujících známek plodných
a neplodných období totiž umožňují rozpoznat optimální dobu pro početí dítěte,
i když u některých metod se tento úkol splní snadněji a u jiných obtížněji.
Při předávání daru života by rodiče měli být v dobré tělesné i duševní pohodě a již
proto by nemělo být početí dítěte ponecháváno jen na náhodě. Zjištění těhotenství by
navíc mělo být důvodem radosti obou manželů, nikoli začátkem starostí.
Je mnoho příčin, proč v posledních desetiletích plodnost zřetelně klesá.
K nepříznivě působícím vlivům vnějšího prostředí se přidružilo také vylučování
ženských pohlavních hormonů používaných k antikoncepci do přírody. Navíc
dochází k odkládání rodičovství do pozdějšího věku, kdy fyziologické podmínky pro
početí jsou již zhoršeny. Mladí lidé podceňují rychlost poklesu plodnosti s věkem
[3], [4].
Údaje o oplozovací schopnosti zárodečných buněk se liší, vajíčko si však
uchovává schopnost být oplozeno jen po několik málo hodin. Pro využití
symptotermální metody ke stanovení doby nejvhodnější k početí dítěte je
nejvhodnějším ukazatelem hlen děložního hrdla, případně sebevyšetřování čípku.
Měření bazální teploty poskytuje o koncepčním optimu jen hrubou orientaci.
Zvyšující se počet subfertilních a infertilních žen i mužů vede ke stále se
zvyšujícímu počtu dětí narozených po umělém oplodnění. Každé početí dítěte mimo
rodidla ženy („ve zkumavce“) je zatíženo nezanedbatelnými zdravotními riziky
i negativními mravními problémy a důsledky.. Při umělém oplodnění (IVF) je každá
žena vystavena riziku zdravotního poškození, závažné důsledky může mít zvláště
ovariální hyperstimulační syndrom. Zvyšuje se také pravděpodobnost narození dítěte
s genetickou poruchou. Navíc se plýtvá lidskými, naturálními i finančními zdroji,
které by jinak mohly být využity pro řešení jiných závažných zdravotních či
sociálních problémů. Manželé jsou ovšem také ochuzováni o vědomí, že jejich dítě
bylo počato z projevu jejich vzájemné lásky.
Na 10. mezinárodním kongresu pro plánované rodičovství v Praze v roce 2008
byla prezentována kazuistika případu, kdy pokus o početí životaschopného dítěte
umělým oplodněním byl neúspěšný. S využitím symptotermální metody však došlo
k početí přirozeným způsobem a narodilo se zdravé dítě [19].
PLÁNOVANÉ RODIČOVSTVÍ A ETIKA
Plánování rodičovství se nevztahuje jen na záměr dosáhnout nebo předejít početí
dítěte, ale také na dosažení optimálního časového odstupu mezi příchodem dětí.
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Plánování rodičovství se týká aktivit před početím a nezahrnuje potrat. Lidskou
důstojnost je třeba přiznat od okamžiku početí.
Plánovaní rodičovství samo o sobě není ani špatné ani dobré, rozhoduje cíl
a použité prostředky. Zatímco termín antikoncepce se vztahuje na všechna opatření
směřující k zábraně početí, přirozené plánování rodičovství zahrnuje pouze takové
postupy, které se opírají o pozorování známek plodných a neplodných období
v životě ženy.
Jestliže z morálního hlediska rozlišujeme mezi antikoncepcí a přirozeným
plánováním rodičovství, pohybujeme se v oblasti příkladné shody mezi medicínou
a etikou. Skupina expertů Světové zdravotnické organizace odmítla ztotožňovat
přirozené plánování rodičovství s antikoncepcí: „Je třeba zdůraznit, že přirozené
plánování rodičovství není antikoncepční metodou, ale spíš způsobem určování
plodných období.“ [23]
Z morálního hlediska není rozhodující, zda se při regulaci početí používá či
nepoužívá „umělý prostředek“, jako je třeba guma, latex nebo teploměr. Papež Pavel
VI. v encyklice Humanae vitae upozorňuje, že „Manželé oprávněně užívají
přirozené dispozice.“ Rozhodující pro morální hodnocení tedy není používání
„umělého“ nebo „přirozeného“ předmětu, ale skutečnost, zda daná metoda
přirozenou dispozici k početí respektuje nebo se ji snaží měnit. Někdy dochází
k nedorozumění a termín „přirozený“ se chápe ve významu „přírodní“. Přirozený
zákon je vložen do lidské přirozenosti a projevuje se „přirozenými sklony“: sklonem
k dobru, pravdě a zachovávání i předávání života. Člověk poznává přirozený zákon
rozumem spolu s tím, jak poznává své lidství a svou hodnotu [2].
Antikoncepce brání uplatnění požadavku, aby se dva stali jedním tělem (srov.
Gen. 2.24). Antikoncepce není odmítána snad proto, že jde o čin, při kterém se
používá umělého („nepřirozeného“) prostředku, ale proto, že jde o jednání zbavené
úplnosti sebedarování a bezvýhradného přijetí partnera v celé jeho integritě.
Připomeňme si slova papeže Jana Pavla II.: „I když ,periodičnost‘ zdrženlivosti je
v tomto případě aplikována na tzv. ,přirozené rytmy‘, nicméně zdrženlivost je pevný
a trvalý mravní postoj, je to ctnost a proto celý způsob chování, jež je jím vedeno,
nabývá ctnostný charakter. Encyklika Humanae vitae podtrhuje dosti jasně, že se zde
nejedná pouze o určitou ,techniku‘, nýbrž o etiku v úzkém slova smyslu jako
o mravnost nějakého jednání“. (Promluva při generální audienci 29. 8. 1984).
Nelze opomenout, že některé způsoby „regulace porodnosti“ zařazované mezi
„antikoncepční metody“, ve skutečnosti nejsou „antikoncepcí“, nýbrž postupem
zahrnujícím také umělé potraty. Do této skupiny „kontraceptiv“ patří především
nitroděložní tělíska a hormonální kontracepce. Zvláštní skupinu z hlediska
morálního i zdravotního představuje postkoitální kontracepce, nazývaná také
urgentní (nouzová) antikoncepce.
Nitroděložní tělíska nepatří mezi velmi spolehlivé kontracepční metody, také
nežádoucí zdravotní účinky jsou časté. Celkově lze říci, že se od jejich používání
spíše upouští, popřípadě se kombinují s hormonálními kontraceptivy.
Česká republika však patří mezi země, ve kterých se hormonální přípravky
používají velmi často. Hormonální kontracepce se řadí mezi nejúčinnější způsoby
zábrany početí, má však také nejčastější a nejzávažnější nežádoucí účinky, ke
kterým patří zejména trombembolická nemoc, onemocnění vysokým krevním
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tlakem, srdeční infarkt, náhlé mozkové příhody, zvyšuje se také riziko rakoviny
děložního čípku.
Jak již bylo zmíněno, že hormonální kontraceptiva působí nejenom prefertilizačně
(brání uvolnění vajíčka z vaječníku a ovlivňují vlastnosti hlenu děložního hrdla), ale
také postfertilizačně (zmenšují pravděpodobnost, oplodněné vajíčko se bude moci
správně vyvíjet). Snižují pohyblivost vejcovodů (pokud k ovulaci došlo a vajíčko
bylo oplodněno, jeho životnost je ohrožena) a působí nedostatečnou přestavbu
děložní sliznice (zárodek má sníženou šanci na uhnízdění v děložní sliznici).
Hlavním účinkem hormonálních přípravků je sice zábrana ovulace, pokud však
ovulace přece jen nastane a vajíčko je oplodněno, může dojít k ukončení života
embrya v nejranější fázi jeho vývoje.
Ještě větší pravděpodobnost ukončení života embrya v rané fázi jeho existence je
ovšem při použití „postkoitální antikoncepce“, označované také jako „nouzová
antikoncepce“ nebo „pilulka ráno po“. Na trhu je dnes především Postinor-2, od
letošního května volně prodejný bez jakéhokoli omezení. Dříve bylo povinností
lékárníka například upozornit, že přípravek nelze užít při podezření na těhotenství,
pro výdej postkoitální antikoncepce platila také určitá věková omezení. O zábraně
uhnízdění „oplodněného vajíčka“, tedy zárodku v rané fázi jeho vývoje, se lze dočíst
dokonce také na příbalovém letáku přípravku. Ztížení podmínek pro uplatnění
„námitky svědomí“ vedlo k založení sdružení Lékárníci pro život.
Již delší dobu se k postkoitální antikoncepci používá levonorgestrel, který je také
obsahem přípravku Postinor-2, a působí prefertilizačně i postfertilizačně. Od roku
2009 je však na trhu také přípravek EllaOne, který je druhou generací
antiprogesteronu mifepristonu (RU 486) a zprávy o způsobu jeho účinku byly
kontroverzní.
Žena, která prohlašovala, že byla znásilněná, navštívila v prosinci 2012 dvě
církevní zdravotnická zařízení v Kolíně nad Rýnem a dožadovala se postkoitální
antikoncepce. Nebylo jí vyhověno a záležitost se stala předmětem mediální diskuse
a politického tlaku. Tehdejší kolínský arcibiskup kardinál Joachim Meisner se
dotázal Německé společnosti pro gynekologickou endokrinologii a reprodukční
medicínu na způsob účinku postkoitální antikoncepce. S odvoláním na výsledky
studie K. Gemzell byl ujištěn, že postkoitální antikoncepce působí pouze zábranu
ovulace, a tedy nemůže vést k potratu. V souladu s tímto sdělením vydal kardinál
J. Meisner 31. 1. 2013 prohlášení, že v případě znásilnění není třeba odmítat podání
takového přípravku postkoitální hormonální antikoncepce, který může zabránit
pouze uvolnění vajíčka z vaječníku. Připomněl lidskou důstojnost, která přísluší již
oplodněnému vajíčku, a upozornil na nepřijatelnost postupů, které uhnízdění
oplodněného vajíčka brání.
Jak upozorňuje švýcarský gynekolog Rudolf Ehmann, kardinál Joachim Meisner
se stal obětí falešných informací. (Ehmann R. Zur Kontroverse um
Wirkungsmechanismen von Postkoitalpillen. Acta catholica Helvetica, 2014; 16 (2),
s. 7–40. Kolínská zkušenost připomněla citlivost vztahu mezi etikou, morální
teologií a vědeckým poznáním.
Učení encykliky Pavla VI. Humanae vitae i encykliky Jana Pavla II. Evangelium
vitae potvrdil také papež František, když 20. 1. 2015 při tiskové konferenci během
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návratu z Filipín prohlásil: „Otevřenost vůči životu je podmínkou svátosti
manželství.“
ZÁVĚR
Symptotermální metoda patří mezi nejúčinnější způsoby plánování rodičovství.
Spolehlivost metody je srovnatelná s hormonální antikoncepcí, její používání však
je z etického hlediska zcela bezproblémové, a také bez rizika nežádoucích
zdravotních účinků. Symptotermální metodu lze doporučit rovněž manželům, kteří
mají problém se sníženou plodností, jako v současnosti nejúčinnější přirozený
způsob naplánování početí dítěte.
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SYMPTOTHERMAL METHOD AS AN EFFECTIVE WAY OF
NATURAL FAMILY PLANNING TODAY

ABSTRACT
Symptothermal method can be accepted as one of the most reliable
methods of the family planning. The efficiency of the symptothermal
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method is comparable to the hormonal contraception bmut it has no
adverse health effects. Symtothermal method can be recommended also
for couples with reduced fertility.
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MOŽNÉ OBTÍŽE PŘI PRAKTIKOVÁNÍ STM PPR JAKO METODY
PŘEDCHÁZENÍ POTRATŮM

Marie Ondráčková
************
Recenzovala MUDr. Ludmila Lázničková
1

ÚVOD

Cílem této práce je poskytnout informace o náhledu několika žen na symptotermální
metodu přirozeného plánování rodičovství (STM PPR). O této metodě ví velice
málo, i když metoda je vysoce spolehlivá, pokud se používá za účelem vyhnutí se
početí. V tomto směru je její velice významné místo právě při předcházení
nechtěným těhotenstvím a tedy i v rámci předcházení umělých potratů. Metoda má
veliký význam při otevřenosti početí dítěte, kdy nejen napomáhá načasování
potřebných vyšetření či léčby, ale také ke správnému určení termínu porodu. Dá se
tedy využít k řešení nechtěné neplodnosti bez umělého oplodnění a tedy také jako
prevence skrytých potratů, ke kterým při praktikách asistované reprodukce dochází.
V práci podáváme základní informace o metodě a následně zpracované výpovědi
5 žen, které metodu STM PPR praktikují z různých důvodů. I když každá z žen
uvedla určité potíže při praktikování PPR, doporučily by ji dalším ženám nebo
párům.
2

VYMEZENÍ PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ

Mezi základní lidská práva patří i tzv. „plánované rodičovství“ [1]. Dle Světové
zdravotnické organizace (WHO) umožňuje jednotlivcům a párům předvídat
a dosáhnout jejich požadovaného počtu dětí a načasování jejich narození [2]. Pokud
je potřebné v dané době oddálit narození dítěte, jedná se o tzv. negativní plánování
rodičovství a tyto metody se většinou označují jako tzv. antikoncepční, z původního
„anti – conceptio“ – jednání proti početí. Pokud je ve vztahu otevřenost k početí,
jedná se o pozitivní plánování rodičovství, které v případě nechtěné neplodnosti
přechází k její léčbě.
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Negativní i pozitivní plánování rodičovství je možné jak cestou umělou, tak
přirozenou. Umělou formu plánování rodičovství představuje využití
antikoncepčních metod, v případě pozitivního plánování rodičovství různých forem
asistované reprodukce, od používání stimulace ovulace až po metody in vitro
fertilizace, IVF.
Nejčastěji užívanou metodou regulace početí je v dnešní době v ČR kombinovaná
hormonální antikoncepce (HAK). Tato metoda antikoncepce může ovšem
způsobovat mnohé zdravotní komplikace [1]. Nežádoucí reakce mohou nastat jak
v průběhu užívání umělých hormonů, tak i po jejich vysazení [3]. Mezi nežádoucí
účinky kombinované HAK patří nauzea, zvracení, zvýšení tělesné hmotnosti,
hypertenze, bolesti hlavy, deprese, změny libida, některé lékové interakce apod.
Velmi vážným nežádoucím účinkem je venózní trombembolická nemoc [1]. Podle
nejnovějších informací Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) je riziko vzniku
krevních sraženin v žilách u žen používajících tuto antikoncepci dvakrát až šestkrát
častější než u žen, které antikoncepci neužívají. Kombinovaná HAK také zvyšuje
riziko výskytu krevních sraženin v tepnách. Tyto sraženiny mohou způsobit infarkt
myokardu nebo cévní mozkovou příhodu [4]. Neméně závažný je i možný potratový
účinek hormonální antikoncepce, který nelze nikdy zcela vyloučit. Podle studií
Arbeitsgruppe NFP ze SRN byly také prokázány účinky HAK na průběh cyklů po
vysazení hormonů. Srovnání cyklů s cykly žen, které HAK neužívaly, nastalo až po
9. cyklu po vysazení. Některé odchylky se vyskytovaly ještě po 1 roce [6]. SÚKL
udává [3]: „Pokud žena začala užívat hormonální antikoncepci v situaci, kdy neměla
pravidelný menstruační cyklus, je pravděpodobné, že po vysazení přípravku cyklus
opět nebude pravidelný.“ Z tohoto tvrzení je tedy také zřejmé, že užívání HAK
nepravidelnosti cyklů neléčí.
Existuje ale také cesta tzv. přirozená, tedy využívající přirozeně se vyskytujících
ukazatelů plodnosti, které umožňují orientaci v lidské plodnosti a léčbu, pokud je
případně potřebná, zcela v souladu s tím, jak organismus funguje. Metody, pomocí
kterých může být o těhotenství usilováno, stejně tak je možné se díky jim těhotenství
vyhnout, a to na základě přirozeně se vyskytujících ukazatelů a příznaků plodné
a neplodné fáze menstruačního cyklu, se označují jako tzv. přirozené metody
plánování rodičovství, dále v textu PPR. Podle definice WHO z roku 1982 pokud je
metoda užívána k zamezení početí, v plodném období nedochází k pohlavnímu
styku [5].
V posledních letech si metody PPR získávají větší pozornost v souvislosti
s informacemi o rizicích spojených s používáním některých antikoncepčních metod
[1].
3

METODY PŘIROZENÉHO PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ (PPR)

K početí může dojít jen tehdy, pokud došlo k ovulaci, uvolnění vajíčka a došlo ke
splynutí této buňky spolu s jednou z milionů spermií. Z hlediska orientace
v plodnosti je tedy důležité, zda a kdy dochází k ovulaci, uvolnění vajíčka. Průběh
cyklu, příprava k ovulaci a období po ní je provázeno změnami hladin určitých
hormonů [10].
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Metody PPR využívají toho, že v souvislosti s hormonálními změnami v průběhu
cyklu dochází k celé řadě změn kvality určitých snadno vnímatelných
a sledovatelných příznaků. V dnešní době přetrvává zaměření na sledování změn
charakteru hlenu, který je tvořen v hrdle děložním a změn bazálních tělesných
teplot. Nabízejí se i jiné ukazatele, které jsou sledovatelné v souladu se změnami
hormonálních hladin, které označujeme jak další příznaky, ale jejich hodnocení je
buď více subjektivní a tedy s horší interpretací a chybovostí, jako je třeba zaměření
na ovulační bolest, napětí prsou, sledování změn čípku samotném. Dále jsou
k dispozici poměrně finančně nákladné formy, jako je opakované ultrazvukové
vyšetřování (například folikulometrie), sledování změn hladin různých elektrolytů či
sledování změn hladin hormonů při vyšetření krve nebo v rámci různých testů
z moče. Tato vyšetření ovšem vyžadují velkou finanční nákladnost, aby výsledky
byly opravdu správně interpretovatelné. Především v případě oligomenorheických
cyklů, kdy k ovulaci dochází až okolo 35. dne cyklu.
Metod PPR je celá škála. Dělí se z více pohledů. Jedním z nich je počet
sledovaných příznaků. Existují metody, které sledují jeden určitý příznak a metody,
které sledují a vyhodnocují příznaků více, nejčastěji cervikální hlen či bazální
tělesná teplota. Metody se též liší i v tom, jak je vyhodnocován průběh hlenu či
teploty, jaký průběh a jaké vysledované hodnoty jsou považovány za splnění
podmínek, aby se mohlo sledování uzavřít, že proběhla ovulace.
3.1

Symptotermální metoda

Symptotermální metoda (STM) je založena na určení hranice plodné a neplodné fáze
pomocí sledování dvou symptomů (bazální tělesné teploty a hlenu hrdla děložního).
Název metody vznikl spojením slov: symptom (tj. příznak) a termální (tj. teplotní).
STM spočívá v principu dvojí kontroly, protože stanovení plodných a neplodných
dnů se děje vždy pomocí nejméně dvou ukazatelů , které se navzájem kontrolují,
a tak zajišťují vysokou spolehlivost této metody [6].
Poprvé byla prezentována v roce 1965 rakouským lékařem Josefem Rötzerem.
Tento lékař vydal v roce 1979 o této metodě publikaci s názvem Natürliche
Geburtenregelung. Díky manželům Tělupilovým vyšla tato publikace v roce 1991
i v češtině s názvem Přirozená regulace početí. Dr. Josef Rötzer významně přispěl
zavedením pravidla „3 vyšších teplot oproti 6 nižším teplotám“ (tzv. Holtovo
pravidlo) [6].
V současné době je nabízena celá škála variant tzv. symptotermální metody nejen
v Evropě, ale celosvětově [7], [8].
V USA byla pod vedením dr. Keefea rozvinutá symptotermální metoda, kterou po
založení Ligy pár párů (LPP) v roce 1971 podrobně rozpracovali gynekolog dr.
Praem a manželé Kippleyovi [6]. LPP je mezinárodní křesťanská organizace pro
šíření PPR, které je realizováno díky dobrovolným učitelským párům. V dnešní době
působí pod vedením manželů Prentisových i v České republice [9].
V 80. letech 20. století v Spolkové republice Německo (SRN) započal vládní
projekt Ministerstva pro mládež, rodinu, ženu a zdraví, který uskutečňoval
intenzivní vývoj s cílem vyvinout standardizovanou, spolehlivou, přijatelnou a na
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vědeckých důkazech založenou metodu PPR [5], [6]. Pro tento úkol vznikla v Bonnu
Arbeitsgruppe NFP (Pracovní skupina PPR), která měla své vědecké a výzkumné
středisko při univerzitě v Düsseldorfu [6]. Tato Pracovní skupina se skládala
z multidisciplinárního týmu, který tvořili gynekologové (dr. Siegfried Baur, prof.
Günter Freundl, prof. Gerd Döring, dr. Petra Frank, dr. Elisabeth Raith-Paula,…),
dále pedagogové a psychologové. Díky přispění těchto odborníků bylo realizováno
několik studií. Nejvýznamnější z nich byl tzv. „Modelový projekt vědeckého
přezkoumání a kontrolovatelného zprostředkování přirozených metod regulace
početí“. Data pro tento projekt byla sbírána v průběhu dvou let od roku 1985 do roku
1987 a v roce 1988 byla zveřejněna v publikaci „Přirozené metody plánování
rodičovství“. Následně v oblasti PPR vznikly pracovní skupiny s pedagogickým,
psychologickým a mediálním zaměřením. Tímto způsobem vznikla metoda
podložená vědeckými výzkumy mnoha odborníků [6]. Kvůli odlišení od ostatních
STM je tato metoda i se svým standardizovaným a certifikovaným vzdělávacím
programem od konce roku 2010 chráněna pod obchodní značkou Sensiplan® [8].
Pracovní skupina od roku 1991 funguje pod řádem Maltézských rytířů jako Malteser
Arbeitsgruppe NFP [9]. Její hlavní organizační středisko sídlí v Kolíně nad Rýnem
a nyní funguje pod vedením dr. Ursuly Sottong. Výzkumné centrum pro PPR je
v současné době pod vedením prof. Thomase Strowitzki v Heidelbergu [8]. Zde také
nyní sídlí Německá databanka cyklů (Deutsche NFP-Zyklusdatenbank), kde bylo
sesbíráno více než 38 945 cyklů od 1645 žen [7]. Jako základní učebnice STM
sensiplan slouží příručka Natürlich und sicher („Přirozeně a jistě“), která byla
poprvé vydána v roce 1987 a je v současné době přeložena do mnoha světových
jazyků.(6) Metoda sensiplan se prosadila v mnoha evropských zemích [7]. V SRN se
tato metoda vyučuje spíše jako metoda vědomí plodnosti (Fertility awareness based
methods – FAM), protože akceptuje použití „chráněných“ styků v plodném období
[11].
V ČR byla tato metoda zpřístupněna v roce 1991 v rámci kurzu PPR pořádaného
rakouským Institutem pro manželství a rodinu. S morální podporou „Malteser
Arbeitsgruppe NFP“ v Brně roku 1994 vznikla pod vedením MUDr. Ludmily
Lázničkové „Pracovní skupina PPR“, která byla na ministerstvu vnitra registrována
jako občanské sdružení. Posláním tohoto sdružení bylo šíření STM PPR, úcta
k životu od početí a šíření úcty k manželství, podpora rodinného života. Nyní má
tato organizace název Centrum naděje a pomoci (CENAP). V rámci této organizace
se dr. Lázničková věnuje též publikační činnosti zaměřené na problematiku PPR.
Nejprve to byla publikace „Seznamte se STM“, pak „Nebojte se PPR“, následně
„Průvodce STM“, „Kojení a návrat plodnosti“ a k řešení neplodnosti „Neplodnost“.
Ve všech těchto publikacích se jedná o zpřístupnění metody STM sensiplan [6].
V češtině je také dostupná příručka „Přirozené a spolehlivé plánování rodičovství“
od prof. K. Šipra a jeho dcery dr. Heleny Šiprové. V této publikaci jsou informace
o STM od Arbeitsgruppe NFP lehce pozměněné [6].
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VÝHODY SYMPTOTERMÁLNÍ METODY
Spolehlivost a zdravotní nezávadnost

Při používání STM nedochází k žádným nežádoucím účinkům na tělo ženy. Pro páry
snažící se vyhnout početí je důležitá vysoká spolehlivost metody při správném
dodržování pravidel. „Díky principu dvojí kontroly je zaručena vysoká spolehlivost
metody.“ [4]
Spolehlivost metod PPR závisí na dodržování pravidel, správném vedení
záznamů, motivaci páru, kvalitní výuce metody a poradenství [6]. Na spolehlivost
STM Sensiplan byla v SRN od roku 1985 až do 2005 zaměřena prospektivní studie.
Do této studie se zapojilo 1599 žen, z kterých bylo pro studii spolehlivosti vybráno
900 žen, které splňovaly určitá kritéria. Od těchto žen bylo získáno 17 638 cyklů.
Pro celou tuto skupinu byl výskyt nechtěného otěhotnění 1,8 na 100 žen a 13 cyklů
užívání. V tom jsou zahrnuta otěhotnění jak uživatelská, tak metodní. Více než ve
třetině cyklů byla pro vyhnutí se početí využívána sexuální abstinence v plodném
období. V takovémto případě byla četnost neplánovaných těhotenství 0,4 na 100 žen
a 13 cyklů. Spolehlivost STM je tedy srovnatelná s moderními antikoncepčními
metodami jako perorální antikoncepce [12]. Díky této vysoké spolehlivosti je
metoda vhodná i pro ženy, u kterých by bylo otěhotnění velmi rizikové [7]. Tato
studie se také zaměřila na akceptabilitu STM. Kvůli nespokojenosti s touto metodou
skončilo ve studii pouze 9,2 žen na 100 žen za 13 cyklů, což vypovídá o dobré
přijatelnosti metody [12].
Velmi dobrou spolehlivost STM potvrzuje také Evropská multicentrická studie,
která trvala od roku 1989 do roku 1995 a které se zúčastnilo 15 center PPR z 10
zemí Evropy, mimo jiné i ČR. STM používalo 1046 žen, které dohromady
zaznamenaly 16 865 cyklů. Celkem došlo ke 34 původně neplánovaným
otěhotněním, z toho ke 22 došlo v průběhu prvních 12 cyklů účasti ve studii [6].
V ČR v průběhu 3 let, kdy se studie účastnila, došlo z 1013 cyklů k 6 původně
neplánovaným otěhotněním. Z toho v 5 případech nebyla dodržena pravidla STM
(v plodném období manželé použili kondom, přerušovanou soulož nebo měli
nechráněný pohlavní styk) a pouze v 1 případě došlo k otěhotnění při dodržení
pravidel STM [13].
4.2

Optimalizace šance na početí dítěte

V případě, že pár touží po dítěti, STM optimalizuje šanci na početí. V německé
databázi cyklů bylo sledováno 346 žen od prvního cyklu, kdy používaly STM PPR
k otěhotnění. Do té doby používaly ženy tuto metodu k vyhnutí se početí. Po 3
sledovaných cyklech otěhotnělo 68 % těchto žen, po 6 cyklech 81 % a po 12 cyklech
to bylo 92 % žen, což je pro otěhotnění obdivuhodně krátký čas [14].
Dr. Lázničková ve své publikaci udává že: „Pravděpodobnost početí je největší ve
dnech výskytu hlenu nejvyšší kvality a dnech těsně následujících až do prvního dne
vzestupu bazální tělesné teploty.“ [15] Pokud chceme maximalizovat
pravděpodobnost na početí, k pohlavnímu styku by mělo dojít ve dnech s optimální
kvalitou hlenu, kterou žena pozoruje [16]. To potvrzuje i studie z USA, do které se
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zapojilo 401 párů, kdy nastal největší počet otěhotnění i ve 3 dnech před vrcholem
hlenu nebo v den vrcholu hlenu [6].
4.3

Diagnostika, optimalizace nasazení gestagenové léčby

Každý cyklus má svůj individuální průběh, je vyhodnocován individuálně a použití
je tak možné i u žen s výrazně nepravidelnými cykly. Pomocí STM se také žena
může lépe poznat. Učí se registrovat příznaky svého těla (např. cervikální hlen,
napětí v prsou), které potom nehodnotí jako příznaky nemoci [5]. Další význam
STM při touze po dítěti spočívá v případném stanovení hladin progesteronu; odběr
provádíme až po potvrzené ovulaci dle STM. Pokud je nutné aplikovat
gestagenovou terapii, STM slouží pro její správné načasování. Gestageny je nutné
nasadit až po potvrzeném vzestupu BTT.
4.4

Určení délky těhotenství a stanovení termínu porodu

Metoda také slouží jako průkaz těhotenství a určení pravděpodobného termínu
porodu. Těhotenství můžeme z 99 % pravděpodobností diagnostikovat, pokud fáze
od známek ovulace (vycházíme z prvního dne vzestupu BTT) trvá více než 18 dnů
a ještě nenastala menstruace. Díky tomuto prvnímu vzestupu BTT také určíme
termín porodu daleko přesněji než podle UTZ.
4.5

Prohloubení vztahu

Jako další klady jsou na webových stránkách Sensiplan uváděny zlepšené znalosti
nejen ženské, ale i mužské plodnosti, a podpora oboustranné odpovědnosti partnerů
za reprodukci.
4.6

Vysoká compliance, minimální finanční náklady

Webové stránky Sensiplan vyzdvihují, že po několika odsledovaných cyklech se
sebepozorování stává rutinní a měření BTT je nutné jen v několika dnech cyklu [24].
Z hlediska finanční nákladnosti vyžaduje praktikování STM PPR vynaložení pouze
nepatrné finanční částky.
5
5.1

UVÁDĚNÁ OMEZENÍ STM
Dostupnost informací o plodných dnech

K omezením metody patří potřeba metodu se naučit a správně vést záznamy.
Znamená to požadavek na pořízení kvalitní publikace, ve které je metoda vysvětlená
spolu s kvalitně vypracovanými záznamovými tabulkami. Větší jistota v užívání je
tehdy, pokud jsou záznamy konzultovány a vyhodnocení případně opraveno. To
tedy představuje dostupný tým „poradců“ STM PPR, kteří jsou dobře zaškolení
a tedy schopni s vyhodnocováním plodných dnů poradit a též ochotu ze strany
uživatele své sledování konzultovat.
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Nutnost spolupráce muže a ženy, sexuální abstinence v plodném období
při negativním plánování rodičovství

Skutečností je, že pokud pár netouží po dítěti, je potřebné respektovat plodné období
[7]. Definice PPR od WHO přímo mluví o sexuální abstinenci v plodném období,
pokud se pár chce vyhnout početí. K. Skočovský ve své disertační práci uvádí [17]:
„Sexuální abstinence je pro většinu uživatelů PPR více či méně obtížná. Ne všichni
ale chápou náročnost této metody jako hrozbu osobnímu uspokojení či kvalitě
vztahu.“ Ohledně délky plodného období byly uskutečňovány výzkumy.
V Německu byla podle výzkumů zjištěna průměrná délka plodného období 15,1 dnů.
U nás to dle studie bylo 14,3 dnů. Tento počet dnů byl vypočítán podle tohoto
vzorce: (poslední plodný den - první plodný den) - 0,5. Polovina dne se odečetla,
protože neplodné období začíná třetí (resp. čtvrtý) den vzestupu teploty nebo třetí
den po vrcholu hlenu večer [17].
Jako další negativum mohou být uváděny obtíže v souvislosti se změnami libida
ženy v průběhu menstruačního cyklu. Podle několika studií začátek vyšší sexuální
touhy koreluje s počátkem biologicky plodného období [17]. Studie, kterou prováděl
K. Skočovský, potvrdila, že:
Některé uživatelky PPR zažívají určité zvýšení spontánní sexuální touhy v plodném
období cyklu, což však neznamená, že by v neplodném období nedosahovaly
sexuálního uspokojení; v tomto období má jejich sexuální touha spíše responsivní
(receptivní) povahu. Pouze u menšiny žen může být v tomto období pohlavní styk
nepříjemný nebo neuskutečnitelný. [17]

K. Skočovský tedy ve své práci obtížnost v dodržování sexuální abstinence
v plodném období nevyvrací, pouze na základě výsledků výzkumu vysvětluje, že
většině žen nečiní obtíže mít pohlavní styk v neplodném období.
6

SDĚLENÉ OBTÍŽE ŽENY PŘI POUŽÍVANÍ STM

Navzdory tomu, že omezení užívání STM PPR jsou snadno překonatelná, metoda
STM PPR je jen v malém počtu párů užívaná. To naznačují výsledky dotazníkového
šetření se 100 ženami jak v bakalářské práci Symptotermální metoda přirozeného
plánování versus antikoncepce v edukační činnosti porodní asistentky od Naděždy
Kissové [18], tak i v bakalářské práci Povědomí veřejnosti o metodách přirozeného
plánování rodičovství od Blanky Matlochové [19]. Proto se nabízí otázka, proč STM
není u nás masivněji rozšířená. Příčinou nízké rozšířenosti by mohly být obtíže žen
při používaní STM. Proto se Bc. Marie Ondráčková ve své bakalářské práci pokusila
zjistit, jaké obtíže ženy při používaní STM mají [20].
V rámci své práce zvolila kvalitativní výzkumnou metodu. Data získala formou
strukturovaného rozhovoru s 5 ženami, které používají STM Sensiplan. Věkové
rozmezí dotazovaných žen je od 19 do 40 let. Záměrně se snažila vybrat ženy, které
mají při používání STM různorodé zkušenosti, aby byla obsažena co největší šíře
problematiky. Součástí této výzkumné populace je vdaná, ale prozatím bezdětná
mladá žena, používající STM pro vyhnutí se početí, žena vyhýbající se početí po
porodu, žena vyhýbající se početí po užívaní HAK, dále žena, která se s manželem
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s pomocí STM snažila otěhotnět a nakonec také dívka, u které metoda sloužila ke
zkontrolování menstruačního cyklu. Rozhovor rozčlenila do dvou částí. První část je
zaměřená na stručnou osobní a gynekologickou anamnézu, otázky druhé části se již
věnují používání STM. Data byla sbírána od začátku prosince 2014 do konce února
2015. Kromě rozhovoru Bc. Ondráčková měla možnost nahlédnout do záznamových
tabulek těchto žen. Všechny zúčastněné ženy ochotně projevily souhlas s šetřením
[20].
6.1
6.1.1

Výstupy z rozhovorů
Základní údaje ke klientkám

• Klientka č. 1: První respondentkou je vdaná, prozatím bezdětná žena ve věku
21 let, která studuje na lékařské fakultě. PPR bylo aktuálně využíváno za účelem
vyhnutí se početí. Tato žena se s ničím neléčí, ani neudává žádné gynekologické
problémy nebo onemocnění. Podle jejích dalších informací udává menarche ve 14
letech, cykly má v rozmezí 26–34 dnů a menstruační krvácení trvá 5–6 dnů. HAK
nikdy neužívala.
• Klientka č. 2: Druhou respondentkou je 28letá vdaná žena, která je v době
rozhovoru na rodičovské dovolené a zároveň externě spolupracuje s neziskovou
organizací. PPR v době rozhovoru bylo využíváno při kojení za účelem vyhnutí se
početí. Jak i s rozhovoru vyplynulo, s PPR začali za účelem dosažení otěhotnění. Její
nejvyšší dosažené vzdělání je magisterské v humanitním oboru. Má dvě děti, první
je 3,5 let staré a druhé má 1,5 roku. Obě děti se narodily spontánně v termínu. Žena
udává menarche ve 13 letech a délku krvácení cca 5–6 dní. Délka cyklů v období
dospívání byla různá, před narozením dětí byla asi 29–30 dnů, po porodech dětí byly
cykly delší, postupně se zkracovaly na zhruba 30 dnů. Respondentka udává, že se
nikdy s ničím neléčila, ani neměla žádné gynekologické problémy. HAK nikdy
neužívala.
• Klientka č. 3: Třetí respondentkou je vdaná 40letá žena, která je v současné
době na rodičovské dovolené. PPR v době rozhovoru bylo využíváno za účelem
vyhnutí se početí po vysazení hormonální antikoncepce. Její nejvyšší dosažené
vzdělání je střední s maturitou v ekonomickém směru. První menstruace u ní nastala
ve 14 letech. Rozmezí délek cyklů uvádí 25–30 dnů a délku menstruace zhruba 6
dnů. Tato žena má 3 děti, které byly narozeny spontánně v rocích 2005, 2010
a 2012. Jedenkrát u ní nastal spontánní potrat v I. trimestru, po kterém byla
provedena revize dutiny děložní. Před používáním STM užívala12 let hormonální
antikoncepci (HAK). Při užívání HAK měla častější mykotická onemocnění. HAK
vysadila při zhoršení funkce štítné žlázy. Kromě sledování na endokrinologii se
štítnou žlázou se s ničím neléčí.
• Klientka č. 4: Čtvrtou respondentkou je 30letá vdaná žena, která je v současné
době na rodičovské dovolené. PPR v době rozhovoru bylo v období těhotenství, kdy
PPR bylo využito při otevřenosti/snaze o početí. Její nejvyšší dosažené vzdělání je
vysokoškolské magisterské v oboru učitelství dějepisu. První menstruace u ní nastala
ve 14 letech. Délka cyklů je zhruba 33 dnů, délka menstruačního krvácení 6 dnů.
V roce 2012 prodělala mimoděložní těhotenství, které bylo operováno
15. ŘÍJEN 2015 , BRNO

NEJMENŠÍ Z NÁS • 2015

103

laparoskopicky. V roce 2013 se jí spontánně narodilo první dítě, nyní čeká druhé.
Hormonální antikoncepci nikdy neužívala. S ničím se neléčí.
• Klientka č. 5: Pátou respondentkou je 19letá svobodná bezdětná žena, studentka
stavební fakulty. PPR v době rozhovoru bylo využito pro diagnostický význam při
rozhodování, zda je nutné léčit nepravidelné cykly. Její nejvyšší dosažené vzdělání
je střední s maturitou na průmyslové škole. Menstruace u ní poprvé nastala ve 13
letech. Délku jejích cyklů je různá, spíše delší, a délka menstruačního krvácení je
obvykle 5 dnů. Slečna se s ničím neléčí. HAK nikdy neužívala.
6.2

Odpovědi na otázky
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Jak dlouho již používáte symptotermální metodu?
„Začala jsem v říjnu 2013. Nyní sleduji 16. cyklus.“
„S metodou jsem začala 4 měsíce po svatbě. Celkový čas používání
STM by tedy sice byl 4,5 roku, nicméně byly přestávky: v období
těhotenství, a pak vždy asi 10 měsíců po porodu – dokud se neobjevily
výraznější hleny, které značily, že by mohla přijít první ovulace. První
menstruaci po porodu jsem dostala v obou případech zhruba 11 měsíců
po porodu. Celkem mám tedy vypozorovaných zatím 14 cyklů: 3 cykly
do prvního otěhotnění, 5 cyklů do druhého otěhotnění a 6 cyklů do
současnosti.“
„18 měsíců.“
„Od září 2009.“
„Od 12. 4. 2014. Celkem jsem sledovala 4 cykly.“

Odkud jste se o ní dozvěděla?
„O této metodě jsem poprvé slyšela na přednášce ve škole od studentky
porodní asistence.“
„Přemýšlím, kde to bylo úplně poprvé. To, že metoda existuje, jsem
tušila už delší dobu. Trochu víc mě to začalo zajímat, když ji používala
jedna ze sester, která již měla děťátko a s dalším chtěli s manželem
počkat. Další informace jsem se pak dozvěděla na partnerských kurzech
– v době, když už jsme plánovali svatbu. Nicméně pořádně jsem si
metodu nastudovala a začala ji používat až ty čtyři měsíce po svatbě.
Přáli jsme si totiž miminko a snažili jsme se o něj hned od svatby,
nicméně hned to nevyšlo, tak jsem se rozhodla používat metodu k tomu,
abych co nejlépe rozpoznala, kdy mám ovulaci, a mohla jsem otěhotnět.
K otěhotnění došlo 3 měsíce po začátku používání STM.“
„Z brožury ‚Jak pečovat o děťátko‘ z nakladatelství Praxis Media.“
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„Věděla jsem o PPR od rodičů a také z gymnaziální výuky (Gymnázium
Nový Jičín), ale zásadní informace nám přineslo předmanželské poučení
ve farnosti Velehrad, které vedl pán z Uherského Hradiště a dal nám
záznamové tabulky, ze kterých jsem se dověděla asi nejvíc.“
„Poprvé jsem o STM slyšela na přednášce ve farnosti.“

Jak jste se této metodě naučila?
„Nejprve jsem četla dostupnou literaturu, později jsem absolvovala
kurzy.“
„Jak jsem zmínila, metodu jsem začala používat v období, kdy jsme si
přáli děťátko a zatím nepřicházelo. Tedy z důvodu, abych poznala, kdy
u mě nastává nejplodnější období – kolem ovulace. Za 3 měsíce od
začátku používání STM jsem otěhotněla.“
„Na osobní konzultaci v Brně.“
„Důvodů je mnoho. Je to určité využívání přírodních zákonů, což je mi
velmi blízké. Je to přirozené a nic to nestojí. Nemám chuť být otrokem
chemie a lékárenského byznysu. Nevidím žádný důvod, proč by měl
zdravý člověk brát hormony či jakékoliv léky. Další z důvodů pro STM
je to, že jsem věřící člověk, ale určitě bych se touto cestou vydala,
i kdyby tomu tak nebylo. Byla jsem také zvědavá, zda metoda bude
fungovat.“
„Metodu mi doporučila paní doktorka Lázničková, aby zjistila, jaký je
průběh mých cyklů.“
Proč jste se pro ni rozhodla?
„Při výběru metody mě oslovily výhody, které podle mého názoru
metoda má. Líbilo se mi, že tato metoda nemá žádné nežádoucí účinky,
navíc díky ní mohu lépe porozumět svému tělu, a tak zachytit i případné
zdravotní odchylky. V budoucnu jsem pak chtěla využívat STM pro
vyhnutí se otěhotnění, a tak jsem oceňovala to, že se nebudu muset
vázat na žádné předepisování hormonální antikoncepce, že jsem s STM
nezávislá a mohu se v průběhu cyklu svobodně rozhodovat o svém
jednání.“
„Něco jsem se dozvěděla na partnerských kurzech a od sestry, nicméně
nejvíce jsem si toho nastudovala sama z publikací o STM. V období
kojení po prvním porodu jsem také navštívila seminář pořádaný
občanským sdružením CENAP, který byl zaměřen na používání metody
právě v období kojení.“
„Nejdříve kvůli problémům se štítnou žlázou, posléze kvůli
kompletnímu přehodnocení užívání hormonů a s tím spojené změny
životního stylu.“
„Pomocí brožurek a tabulek vydaných v CENAP a také díky
15. ŘÍJEN 2015 , BRNO
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konzultacím v téže instituci. Chtěli jsme s manželem odložit těhotenství
až po mém dostudování, což trvalo 2 roky. Myslím, že ta dlouhá doba
nám přinesla při učení metody nejvíc.“
„Byla jsem zaškolena zdravotní sestrou v CENAP.“

Za jakým účelem nyní symptotermální metodu používáte?
„S manželem se v současné době chceme vyhnout početí. Já sama chci
mít přehled o průbězích svých cyklů.“
„Nyní ji používáme proto, že chceme s dalším miminkem počkat.“
„Antikoncepce“
„První důvod je vyhnutí se početí. Druhý důvod je poznání sama sebe
a svých zdravotních a psychických pochodů.“
„Nyní jsem STM přestala používat; 4 cykly jsem sledovala za účelem
zkontrolování svých cyklů. Metodu plánuji používat v budoucnu.“
Co na této metodě nejvíce oceňujete?
„Oceňuji především to, co jsem již předtím zmiňovala – zdravotní, ale
i etickou nezávadnost, lepší poznání sebe sama a určitou osobní
nezávislost. Výhodu vidím i v individuálnosti STM, nejsem vázaná
obvyklým schématem menstruačního cyklu – 28/5. Díky této metodě
nechávám procesům v těle přirozený průběh.“
„To, že díky ní více rozumím fungování ženských procesů v mém těle.
Před prvním otěhotněním jsem měla cykly docela pravidelné –
„klasických“ 29–30 dní, zhruba 14.–15. den ovulace. Nicméně velmi
objevné a zajímavé pro mě bylo to, jakým způsobem se u mě navrací
plodnost po porodech, v období kojení. Z různých zkušeností jiných žen
jsem věděla, že to může probíhat velmi různorodě – některé ženy
například dostanou první menstruaci po porodu ještě v období plného
kojení (do 6 měsíců), jiné v období, kdy začnou dítěti přidávat příkrmy
a kojení ubírají (po 6. měsíci), některé třeba až nějakou dobu poté, co
úplně přestanou kojit (třeba déle než po roce). Proto pro mě bylo
zajímavé zjištění, že jsem po obou porodech dostala první menstruaci
zhruba po 11 měsících, a to přestože jsem obě děti ještě často kojila.
Další zjištění bylo to, že první menstruace po porodu byla nezvykle
slabá, další zase neobvykle silná. První cykly byly velmi dlouhé (35–46
dní), postupně se zkracovaly. Ovulace nejprve přicházela později
(v prvních cyklech po porodu dokonce až kolem 30. dne), postupně se
však první fáze cyklu zkracovala (v 2. cyklu to bylo vždy kolem 20.
dne, v dalším kolem 17.) – bylo tomu tak po obou porodech. Po 1.
porodu bylo pro mě zásadní zjištění, že jsem měla zpočátku krátkou
luteální (druhou) fázi cyklu (nejprve pouze týden, v dalším cyklu 10 dní,
v dalším 11 dní) – měla jsem zjištěné, že to může být vlivem kojení. To
15. ŘÍJEN 2015, BRNO
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pro mě byla velice důležitá informace, protože jsme si přáli druhé
děťátko a věděla jsem, že je potřeba, aby druhá fáze byla minimálně 12
dní, aby mohlo dojít k uhnízdění vajíčka. Nicméně díky STM jsem
pozorovala, že se mi každý měsíc druhá fáze prodlužuje, a tak jsme
s manželem měli velkou naději a nechali tomu „přirozený průběh“ –
a v pátém cyklu jsem opravdu otěhotněla. Díky STM jsem věděla, že
jsem možná v tom měsíci, kdy jsem otěhotněla, měla „hraniční“ dobu
luteální fáze (těch 12 dní), a tak jsem na doporučení paní gynekoložky
užívala nějakou dobu Utrogestan (který obsahuje progesteron) kvůli
udržení plodu. Nicméně před samotným otěhotněním jsem Utrogestan
nebrala. V cyklech po 2. porodu mám také luteální fázi o něco kratší,
nicméně většinou je minimálně těch 12 dní (v tomto se tedy mé cykly po
porodu trochu liší). Další velké téma by bylo to, jaký má používání
metody vliv na partnerský vztah. Myslím si, že pokud o ní dokážou
partneři mluvit, oba jí porozumí a akceptují ji, může být pro vztah její
používání přínosem (např. když s miminkem čekáme – tedy zatím
odkládáme početí, manželovi stačí říct, že mám podle metody zrovna
velmi plodné období a že mi skončí třeba za tři dny a on to akceptuje.
A pak se o to víc těšíme na to, až přijde čas.)“
„Naprostou naturalitu, bez vedlejších účinků na ženské tělo, naučení se
porozumět vlastnímu tělu a pochodů v něm se odehrávajících.“
„Že přistupuje důstojně k lidskému životu.“
„STM je zcela přírodní. Nemusím užívat žádné léky.“

A co byste naopak uvedla jako její nevýhodu?
„Trvalo mi dlouho, než jsem se ji naučila správně používat. Sehnala
jsem si velké množství studijních materiálů, ale v každých to bylo
vysvětleno trochu jinak. Nakonec jsem si vybrala metodu Sensiplan
a s tou jsem moc spokojená.“
„Jak vyplynulo z toho, co jsem psala o svých cyklech v období kojení,
myslím si, že používání metody STM v tomto období může být pro
partnerský vztah náročné – mám na mysli situaci, když manželé chtějí
s dalším miminkem počkat, ale nechtějí kromě STM používat žádnou
antikoncepční metodu (včetně kondomu). Jak jsem zmínila, v prvních
cyklech po porodu ovulace přicházela velmi pozdě (kolem třicátého
dne), výrazné hleny jsem však měla dvakrát během jednoho cyklu po
několik dní, takže to bylo takové období, kdy jsme s manželem dost
řešili, jak vydržíme STM praktikovat, resp. jak vydržíme dlouhou dobu
bez milování (pohlavního styku), když vůbec není jisté, kdy ovulace
přijde atd. Nicméně hned po prvním dlouhém cyklu se další začaly
zkracovat, ovulace přicházela dříve a zhruba od třetího cyklu už to bylo
celkem pravidelné, takže teď v metodě pokračujeme bez problémů –
tedy víme, kdy mám neplodné období a tu dobu využíváme naplno a po
15. ŘÍJEN 2015 , BRNO
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dnech abstinence v plodném období se na milování (pohlavní styk) ještě
více těšíme. I v plodném období si však vyjadřujeme lásku i tělesným
kontaktem, nicméně bez pohlavního styku. Potvrdilo se nám, že to
někdy může být příležitost objevovat nové způsoby, jak se můžeme
vzájemně potěšit a obdarovat.“
„Chce to rozhodně psychickou vyzrálost, odpovědnost za zacházení se
svým tělem, trpělivost, pochopení partnera. Sledování čípku myslím pro
většinu žen nepřipadá v úvahu.“
„Někdy se bojím, že v měření udělám chybu já nebo že selže teploměr.
Mám také vypozorováno, že největší chuť na pohlavní styk mám právě
v době, kdy je to nejméně vhodné.“
„Jako malou nevýhodu vnímám to, že k používání je nutná určitá
disciplinovanost. Jako určité omezení vidím i to, že některé faktory
mohou ovlivnit příznaky, které při STM pozoruji. Občas jsem si tak
nebyla jistá, jestli záznam správně vyhodnocuji.“
Jak se k této metodě staví manžel? Akceptuje ji?
„Manžel metodu naprosto akceptuje.“
„Jak jsem zmínila, manžel metodu plně akceptuje a také mi připadá, že
jí s postupem času čím dál tím víc rozumí. Díky tomu, že už se mi
cykly po porodu „ustalují“, je pro nás oba praktikování STM snazší
(dodržování plodných a neplodných dnů).“
„Plně.“
„Manžel mě velmi podporuje.“
Klientka je svobodná, sexuálně nežije, proto na danou otázku
neodpovídala
Spolupracuje při jejím používání s Vámi?
„V plodném období dodržujeme s manželem sexuální abstinenci. Jinak
záznamy si vyhodnocuji já sama.“
„Tak spolupracuje třeba v tom, že mi pořídil klasické teploměry.
Nechtěla bych po něm, aby mi například zapisoval hodnoty do tabulek
aj., ráda si to vedu pro přehled sama (nicméně vím i o párech, kde
hodnoty teplot zapisuje manžel, třeba do elektronické podoby). Manžel
totiž plně akceptuje to, že plodné a neplodné dny sleduji já a stačí mu,
když ho informuji o tom, v jakém období zrovna jsem. Uvědomila jsem
si také, že v nejvíce plodném období (v blízkosti ovulace) asi vlivem
hormonů mám někdy touhu mít další děťátko, přestože teď to máme
s manželem domluvené tak, že chceme oba s dalším děťátkem počkat.
Takže se někdy stává, že v tomto období je důslednější manžel.“
„Pouze „pasivně“, nepomáhá s výpočtem apod.“
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„Pomáhá mi s řešením problémů. Je také ten, který má víc kázně.
V současné době se hodně zabývá moderními technologiemi, jako jsou
mobilní aplikace, které přináší přesnější zaznamenávání symptomů
a pomáhají lépe určit neplodné a plodné dny.“
Klientka je svobodná, sexuálně nežije, proto na danou otázku
neodpovídala.
Jsou pro Vás pochopitelná její pravidla?
„Nyní ano.“
„Myslím, že ano. Některé věci jsem si ujasňovala postupně.“
„Ano, ale osobní konzultace byla pro mě nezbytná.“
„Ano.“
„Ano, ale v současné době ještě nevím, jakým způsobem se přesně
určuje hranice plodného období, jelikož jsem metodu nevyužívala
k vyhnutí se početí.“
Vyskytuje se, nebo se dříve vyskytoval u Vás nějaký problém při měření
teploty?
„Když jsem dříve měřila BTT v ústech, teploty zde naměřené byly
neuspořádané a málo přehledné. Proto jsem později změnila místo
měření, nyní BTT měřím v pochvě, tam je BTT lépe hodnotitelná.“
„Někdy jsem zkoušela používat i digitální teploměr, nicméně připadal
mi méně přesný než klasický. Málo přesné mi přišlo také měření
v ústech, proto jsem už od začátku používání STM měřila teplotu
v pochvě a snažila jsem se používat klasický teploměr. Měli jsme
i rtuťový, ten se lépe sklepával. Nyní používám lihový – u toho jsem ze
začátku měla problém se sklepáváním, nicméně nedávno jsem jej
koupila v takovém plastovém obalu, který se zároveň dá používat jako
sklepávadlo. Po dlouhodobějším používání metody jsem také zjistila, že
u mě ani tak nehraje roli, jestli se každý den měřím ve stejný čas (ze
začátku používání metody jsem si dokonce někdy kvůli tomu
nastavovala budík, teď někdy vstávám o hodinu dříve, někdy o hodinu
později, a přesto to nemá na teploty výrazný vliv). Navíc vidím výhodu
(v mém případě) v tom, že mi měření teplot funguje, přestože se v noci
budím kvůli kojení syna a nebývá to vždy ve stejnou dobu. Většinou je
to dvakrát za noc, když ale synovi například rostou zuby, je to třeba
pětkrát za noc.“
„Někdy si nejsem jistá, zda digitální teploměr správně funguje a zdali
teploty při opakovaní měření za sebou jsou různé, a tak někdy vezmu
15. ŘÍJEN 2015 , BRNO
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„průměr“. Nemám také vždycky stejný čas měření; teplota měření
v klidu je pro mě nemožná – vstávám se 3 dětmi téměř vždy hekticky,
a také používání klasického teploměru a měření trvající 4 minuty je pro
mě nemožné.“
„Digitální teploměr udával během 1 minuty i 3 naprosto odlišná čísla.
Problém je také naše časté cestování.“
„Napadá mě jen to, že občas jsem si z časových důvodů nezvládla
zapsat teplotu hned ráno. Potom se mi na ni už hůře vzpomínalo.“
Vyskytuje se, nebo se dříve vyskytoval u Vás nějaký problém při
sledování hlenu?
„Ze začátku používání STM jsem si nebyla jistá, jestli hlenový obraz
popisuji správně. Za pár cyklů jsem se v hlenovém obrazu již
orientovala dobře.“
„Myslím, že hleny v plodném období jsem měla vždycky velmi
výrazné, takže skoro nešlo si jich nevšimnout. Zvlášť v období, kdy
jsme se snažili o miminko, mi několikrát připadalo, že hlen je už tak
hodně plodný (tažný, sklovitý atd.), že už by mělo být období ovulace
a čekala jsem, že teplota stoupne hned další den. Nicméně zjistila jsem,
že je to u mě často tak, že před vzestupem teploty je ještě den, kdy už
hlen není tak výrazný, mám třeba jen pocit mokra (vím, že to tak podle
STM může být). To bylo tedy praktické zjištění v období snažení
o miminko. V období po 2. porodu, zvláště v prvním cyklu, bylo
vyhodnocování hlenu náročnější, protože v tom cyklu byla dvě
několikadenní období s hlenem, nicméně k potvrzení vzestupu došlo až
po druhém. Dost jsem v tom cyklu přemýšlela nad tím, jestli se
nenaučit sledovat i děložní čípek (několikrát jsem to již zkoušela, ale
zatím to ještě neumím), abych si byla jistější, zda dochází k ovulaci.
Nicméně v dalších cyklech již bylo vše jasné jen díky sledování hlenu
a teploty, takže mi připadá, že v současnosti to tak stačí.“
„Ne.“
„Dříve jsem hlen nedokázala pořádně sledovat, ale čím déle jsem se
sledovala a zaznamenávala, tím to bylo lepší a před prvním
otěhotněním i důležitější.“
„Při zaznamenávání hlenu do tabulky jsem si nebyla úplně jistá, jestli
to popisuji správně.“
Jak zvládáte vyhodnocování zaznačených údajů v tabulce?
„Ze začátku jsem si nebyla úplně jistá. V současnosti mi nedělá
vyhodnocování problém.“
„Myslím, že dobře. Dříve jsem tolik nevyužívala značky doporučované
podle pravidel STM, nyní používám doporučené značky všechny.
Myslím si však, že ty zásadní věci jsem si zapisovala vždycky. Při
používání metody kvůli přání mít miminko jsem metodu používala
15. ŘÍJEN 2015, BRNO
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hlavně proto, abych co nejlépe zjistila, kdy mám nejvíce plodné
období. Při používání metody kvůli tomu, že chceme zatím s dalším
děťátkem počkat, jsem si ještě podrobně dostudovala, jak to
s určováním neplodného období vlastně je.“
„Celkem dobře, nejsem ale schopná určit linii a někdy při kolísajících
teplotách mám potíže s označením 1. vzestupu.“
„Většinou bez problémů. Když si nejsem jistá, nahlédnu do brožurek.“
„Bez problémů.“

V případě, že tuto metodu užíváte k vyhnutí se početí, daří se Vám mít
s partnerem pohlavní styky pouze v neplodné dny?
„Ano, ale ne vždy je to snadné. Vzájemně se podporujeme a vnímám,
že STM je pro náš vztah přínosem.“
„Toto téma jsem už zmiňovala, velmi náročné to bylo zejména
v období prvních cyklů po porodu, kdy ovulace přicházela o dost
později. Nicméně cykly se brzy ustálily, takže vyhodnocování bylo
snadnější. Jistě neplodné období po ovulaci mám celkem jasné
a dodržujeme ho. Časem si přejeme mít víc dětí, zatím chceme
s otěhotněním ještě počkat.“
„V žádném případě ne a při vytížených partnerech to asi není možné,
vím, ale kdy si „dávat pozor“ a kdy nemusím.“
„Ano.“
Klientka je svobodná, sexuálně nežije, proto na danou otázku
neodpovídala.
Máte nebo měla jste dříve nějaké další obtíže při používání této metody?
Uveďte prosím jaké.
„Ne, neuvědomuji si. Možná bych zmínila jen to, že jsem na začátku
měla problém sehnat teploměr. Obešla jsem různé lékárny, ale neměly
digitální teploměr na dvě desetinná čísla. Nakonec jsem si koupila
obyčejný lékařský. S ním jsem spokojená a už bych ho neměnila.“
„Myslím, že nějaké zásadní obtíže jsem neměla, ty drobnější jsem již
zmínila. Jak jsem uvedla, nejnáročnější mi připadá vyhodnocování
v období čerstvě po návratu plodnosti (v období kojení), nicméně moje
zkušenost je taková, že cykly se postupně upravují a začínají být
pravidelné.“
„Viz 13.“
„Ze začátku jsem si byla nejistá a byli jsme s manželem vlastně stále
připraveni na to, že můžeme udělat chybu. Někdy je také těžké udržet
se v plodných dnech a nemít pohlavní styk.“
15. ŘÍJEN 2015 , BRNO
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„Ještě mě napadá, že když jsem párkrát nespala v noci doma
a nocovala jsem v pokoji s více lidmi, bylo mi trapné se měřit
v místnosti s ostatními. Přesto to ale asi nikdo nepoznal.“
Využíváte, nebo jste dříve využívala nějakou pomoc při svých obtížích
s používáním symptotermální metody? Pokud ano, uveďte prosím jakou.
„Na kurzech STM v CENAPU jsem měla možnost procvičit si
vyhodnocování, dostala jsem praktické rady, odpovědi na dotazy. To
mi velice pomohlo.“
„Nedávno jsem využila možnost konzultací o svých záznamech
v poradně CENAP a díky tomu jsem si ujasnila nějaké podrobnosti
o používání metody v období kojení. Moje sestra s manželem
absolvovali kurzy na lektorování PPR, takže nějaké věci jsem také
konzultovala se sestrou (má již několik dětí a například v oblasti
návratu plodnosti po porodu máme podobnou zkušenost – např.
s dlouhými cykly, pozdějším termínem ovulace apod. asi i díky
podobným genetickým předpokladům).“
„Každý cyklus konzultuji e-mailem s pracovníky CENAP.“
„Na počátku jsem využila konzultace asi k prvním 2 cyklům, které
jsem se sledovala.“
„Každou ze 4 odsledovaných tabulek jsem posílala elektronicky do
poradny CENAP. Sama jsem si tabulky vyhodnotila, v poradně mi
vyhodnocení zkontrolovali a také posoudili, jestli je cyklus v pořádku.“
Doporučila byste tuto metodu ostatním ženám (párům)? Uveďte prosím
proč ano nebo proč ne.
„Ano, doporučila. Ale přiznávám, že tato metoda není pro každého,
protože vyžaduje značné úsilí. Kdo ji chce používat, musí ze sebe něco
vydat.“
„Myslím si, že by metoda mohla pomoct některým ženám v tom, že by
se díky ní mohly vyhnout užívání HAK (která může být pro tělo
škodlivá) nebo metodám umělého oplodnění (například by díky STM
mohly zjistit, že příčinou domnělé neplodnosti je krátká luteální fáze –
jejímu prodloužení se dá pomoci užíváním přírodních přípravků,
případně Utrogestanu). Ženy by také bez používání ovulačních testů
například mohly zjistit, kdy mají ovulaci. Přála bych si v této oblasti
větší osvětu. Párům bych STM doporučila hlavně z toho důvodu, aby
nemusely používat žádné jiné antikoncepční metody, zvláště ne ty,
které zasahují do fungování ženského či mužského těla. A jak už jsem
zmínila, také při plánování miminka může být metoda velmi užitečná.
Nicméně je podle mě velmi důležité, aby metodu respektovali oba,
znali její principy a brali ji jako smysluplnou výzvu, ne jen jako
přítěž.“
„Rozhodně ano – ale jen vyzrálým, samostatným a odpovědným
15. ŘÍJEN 2015, BRNO
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lidem.“
„Doporučila bych ji ze stejných důvodů, které sem popsala v bodě 3. –
přirozenost, důstojnost lidského života, nic nestojí, zdraví ženy, žena
pozná sama sebe a manžel se také může naučit něco o své ženě. Pokud
k tomu oba partneři přistoupí dobrovolně, je to určitě pro ně výhoda,
protože to vyžaduje od obou spolupráci a komunikaci – a to celkově
partnerství pomáhá upevňovat. Upozornila bych je na to, že metoda je
přesná, ale chybu může udělat lidský faktor. Teploměr se musí všude
vozit. Někdy může být nevýhodou, že plodné období dlouho nepřichází
a oběma partnerům dochází trpělivost. Nevýhodou může být také to, že
partneři na sebe v dnešní hektické době nemusí mít čas právě v době,
kdy je to pro ně vhodné.“
„Ano, protože HAK nepůsobí dobře na ženské tělo a navíc znečišťuje
odpadní vody. Velmi se mi líbí také to, že STM lze využít ke kontrole
cyklu, jak to bylo v mém případě. HAK jako lék jsem tedy nemusela
užívat.“
Pokud je něco, co byste ještě ráda k symptotermální metodě dodala,
uveďte to
Ráda bych zmínila to, že jistotu ve správném používání metody jsem
získala na kurzu STM PPR v CENAPU.“
„Myslím, že je to velká příležitost porozumět tomu, jak fungují ženské
procesy v mém těle – sama žasnu nad tím, jak to funguje. Myslím, že je
to příležitost pro manželské páry vycházet vstříc potřebám druhého,
dokázat si něco odříct a díky tomu se naučit třeba objevit nové způsoby
vzájemného obdarovávání tělesným či jiným způsobem. Myslím, že je
to rozhodně výzva ke komunikaci mezi manželi ve věcech vzájemného
vyjadřování lásky. A na závěr ještě třeba taková praktická věc: díky
STM jsem znala termíny početí obou dětí, což bylo velmi dobré při
určování termínu porodu. Když je termín porodu určen jen podle
termínů poslední menstruace nebo ultrazvukem, může to být nepřesné;
někdy třeba vlivem toho lékaři tvrdí, že už je potřeba porod vyvolat
(kvůli „přenášení“ dítěte). K tomu by nedošlo, kdyby žena znala přesný
termín početí a termín porodu by byl vypočítán podle toho.“
„Plodných dnů je podle mého názoru méně, než je uváděno pracovníky
CENAP, spíše se „jede na jistotu“. Já ale vše uznávám a oceňuji, že se
někdo zamýšlí nad přírodním určením plodných a neplodných dnů
ženy. Tupě spolknout antikoncepční pilulku je velmi jednoduché. Já
sama jsem se téměř ve 40 letech začala učit, jak funguje mé tělo
a cykly. Je to úžasně jednoduché a osvobozující. Bohužel ani
gynekologové vám nic takového neporadí, jednodušší a zřejmě
finančně výhodnější je pro ně předepsat HAK. Chtělo by to více
osvícených gynekologů a propagaci této metody.“
„Zatím jsem si vše zapisovala do papírových tabulek, ale po narození
dalšího dítěte se chystám kombinovat papírovou verzi a mobilní
15. ŘÍJEN 2015 , BRNO
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aplikaci, která bere v úvahu i symptomy, jako jsou nálady či chutě.
Myslím, že moderní technologie mi v této oblasti napoví, nakolik
dobře se dokážu pozorovat a odhadovat.“
„Ne, děkuji.“

Shrnutí odpovědí respondentek

I když počet respondetek v této práci je malý, jak i potvrzuje rozsáhlejší diplomová
práce K. Skočovského, důvody výběru právě STM jsou rozmanité. Především se
jedná o zdravotní nezávadnost, kterou zmínily 3 z 5 žen. Ostatní důvody byly
zmíněny vždy jednou z 5 žen. Zmíněno bylo lepší pochopení fungování těla,
nezávislost, přirozenost, absence peněžních nákladů, víra a zvědavost na funkčnost
STM, možnost orientace v cyklu. Příčina by mohla být v širokém rozmezí
možností, za jakým účelem lze metodu používat, a tedy i v různých důvodech pro
výběr STM. Výzkumná populace v dané práci je záměrně velmi různorodá, proto
i výsledky tohoto dílčího cíle poukazují na šíři a rozmanitost důvodů, proč STM
PPR používat.
Dále bylo zjišťováno, které výhody ženy na STM oceňují. Ženy z výzkumné
populace si jako pozitiva metody nejvíce cení absenci nežádoucích účinků, což
uvedly všechny ženy v této práci, díle lepšího poznání procesů v ženském těle,
kladného přínosu STM na vztah a její přirozenost. Dále možnost kontroly
menstruačních cyklů, etickou nezávadnost a důstojný přístup k lidskému životu,
nepřítomnost nežádoucích účinků.
Hlavním cílem práce bylo zjišťovat u žen používajících STM jejich obtíže. Když
celkově shrneme všechny obtíže, které ženy uvedly, zjistíme, že nejčastěji si stěžují
na problémy se sledováním příznaků a obtížnou pohlavní abstinencí v plodném
období. Problémy se sledováním příznaků ženy zmiňují především v začátcích
používání STM, nikoliv po určité době zaučení. V počátečních cyklech převládají
především problémy s pozorováním a popisem hlenu. Pokud mají ženy obtíže
s metodou v současné době, jedná se především o nejistotu s naměřenými hodnotami
na digitálním teploměru. Obtížnou pohlavní abstinenci zmiňují všechny ženy, které
ji uskutečňují.
Ve srovnání s obtížemi, které ženy uváděly, velmi pozitivně překvapilo, že
všechny respondentky na otázku, zda by STM doporučily ostatním párům,
odpověděly kladně. Tedy všechny by i přes určité obtíže metodu doporučily, některé
ženy přímo uvádějí možnost různých způsobů jejího využití. Kromě toho všechny
dotazované vdané ženy odpověděly, že jejich manžel tuto metodu akceptuje; někteří
z nich dokonce s manželkou při STM aktivně spolupracují. Některé ženy sice může
odradit počáteční zdání, že STM je obtížná, výsledky této práce však dokazují, že
dotazované ženy jsou s touto metodou spokojeny. Přestože respondentky uvedly
mnoho těžkostí provázejících praxi STM, zmínily také mnoho kladů a předností
souvisejících s používáním této metody. Tento fakt uvádí v závěru své diplomové
práce i K. Skočovský. Jeho výsledky ukazují, že většina uživatelů STM je s metodou
spokojena a navzdory některým obtížím pozitivní přínos této metody pro sebe i pro
manželský vztah oceňuje [17].
15. ŘÍJEN 2015, BRNO
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Předkládaná výzkumná práce kvalitativního charakteru se zabývá symptotermální
metodou přirozeného plánování rodičovství s cílem zjištění výskytu obtíží při
používání této metody. Dílčí cíle zkoumají důvody vedoucí ženy k výběru této
metody a její výhody z pohledu uživatelek. Pomocí strukturovaného rozhovoru bylo
dotázáno celkem 5 žen. Zajisté by si tato práce zasloužila rozšíření na větší počet
klientek, což ale by vyžadovalo nejen technické zázemí takového výzkumu.
Nicméně i na tomto vzorku lze shrnout, že u většiny dotazovaných žen, které
metodu používají za různými účely, byla při rozhodování důležitá zdravotní
nezávadnost, tu pak dále zmiňují i jako výhodu. Dále si většina těchto žen cení
lepšího poznání vlastního těla a jeho pochodů, pozitivního vlivu na manželský vztah
a přirozenosti metody.
Respondenty poukazují především na obtížné dodržování pohlavní abstinence a na
problémy s metodou, které ženy zmiňují především v počátcích sledování svých
cyklů. Především se jedná o rozpoznání a popis hlenového příznaku. Kromě toho
ženy měřící se digitálním teploměrem uvádějí nejistotu ohledně správnosti
naměřených hodnot. Celkové výsledky této práce vypovídají o oblíbenosti
symptotermální metody u těch žen, které vynaložily samy aktivní úsilí, aby se
s metodou seznámily. Zároveň výsledky poukazují na nutnost kvalitní výuky této
metody a možnost konzultací při jejím používání pro minimalizaci problémů.
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The article deals with potencial difficulties in practicing STM NFP.
Author used qualitative research method for obtaining results. The main
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NAPROHELP
PREVENCE NĚKTERÝCH KOMPLIKACÍ V TĚHOTENSTVÍ
Anna Radoňová
************
Recenzovala MUDr. Ludmila Lázničková
ÚVOD
Hledání řešení nechtěné neplodnosti představuje v dnešní době výzvu pro lékaře
i další odborníky. I proto se stále zvyšuje počet center asistované reprodukce.
Postupy asistované reprodukce ale s sebou přináší četná zdravotní a etická rizika.
Této problematice jsme se věnovali ve sborníku příspěvků z konference Nejmenší
z nás 2014 [1], [2]. V tomto příspěvku se budeme věnovat významu postupů
využívaných v rámci NAPROHELP, které přispívají k ochraně nenarozeného života
od početí až do samotného porodu.
1

NAPROHELP

V rámci loňského příspěvku byla metoda NAPROHELP představena jako forma
pomoci na přirozené cestě k početí a narození dítěte [2]. Pojem „přirozená cesta“
neznamená vždy pouze „přírodní cesta“. Hlavní postatou je celostní pojetí, užití co
nejméně invazivního opatření a docílení spontánního otěhotnění. Lidská plodnost
souvisí s velkým množstvím aspektů [3].
NAPROHELP představuje komplexní přístup k řešení neplodnosti celého páru.
Dotýká se zdravého životního stylu, fyzioterapie, balneoterapie, psychoterapie,
klasických postupů v gynekologii a postupů specifických pro NAPROHELP –
využití symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství. Problémy
s plodností řeší dle příčiny. NAPROHELP nevyužívá postupy asistované
reprodukce. V rámci NAPROHELP se také zásadně nepoužívá medikamentozní
stimulace ovulace. Stejně tak se nepoužívají žádné prvky magie (psychotronika) či
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homeopatie. Výsledky v případě řešení nechtěné neplodnosti jsou překvapivé – více
než 80% žen do 2 let otěhotní a porodí dítě [2].
NAPROHELP tedy pomáhá k přirozenému početí dítěte. Šetrnost metody
umožňuje chránit počatý život od samého začátku. Předchází skrytým i zjevným
potratům, ke kterým dochází při asistované reprodukci. Neméně důležitý je další
management péče v průběhu těhotenství a při porodu vzhledem ke stanovenému
termínu porodu.
2

ZÁKLADNÍ FAKTA OHLEDNĚ POČETÍ

Zda k početí dojde a jestli se zárodek bude moci vyvíjet i nadále, na to má vliv velké
množství okolností. Početí představuje splynutí mužské zárodečné buňky –
spermie a ženské zárodečné buňky – vajíčka. Děje se tak nejčastěji ve fimbriální
části vejcovodu [4], [5]. Toto setkání se může uskutečnit pouze po krátkou dobu
během menstruačního cyklu ženy (v plodném období) [6].
Základním předpokladem je, že dojde k uvolnění vajíčka (ovulaci). Po ovulaci má
vajíčko vymezenou krátkou dobu přežívání, po kterou se může setkat se spermií.
Pokud se během této doby nesetkají, nemůže dojít k jejich splynutí. Doba přežívání
uvolněného vajíčka je přibližně 12–16 hodin. Žena sama je tedy plodná jen po velmi
krátké období. Společná plodnost muže a ženy je dána překrytím doby přežívání
vajíčka a spermií. Životnost spermií se odvíjí od pH prostředí, ve kterém se
nachází. V kyselém prostředí pochvy zanikají spermie během několika hodin.
V kryptách hrdla děložního jsou schopné přežívat několik dní (až týden) vlivem
zásaditého cervikálního hlenu. Zde mohou vyčkat na období ovulace a vycestovat do
horní třetiny vejcovodu, kde se za příznivých podmínek střetnou s vajíčkem [6].
K početí tedy může dojít pouze v den ovulace (několik hodin po ovulaci) a pokud
víme, kdy došlo k ovulaci, víme také, kdy došlo k početí.
Je třeba si uvědomit, že každý menstruační cyklus ženy je unikátní a vždy
originální. „Délka cyklu je určena od prvního dne menstruačního krvácení do
posledního dne před dalším menstruačním krvácením.“ Různé ženy mají různé délky
cyklů. Pravidelný 28 denní cyklus je mýtus. Rovněž ovulace neprobíhá vždy
14. den cyklu [7]. Dr. Sigfried Baur provedl v roce 1997 studii 9846 cyklů, z nichž
49 % bylo v rozmezí 26–29 dnů, 83,4 % cyklů mělo délky 25–35 dnů, 8,2 % cyklů
24 dnů a kratší, 7,6 % cyklů 36 dnů a více. Pouze 13 % cyklů vykazovalo 28denní
menstruační cyklus [7]. Na semináři v Mnichově v roce 1995 byla prezentována
studie 210 žen, která poukázala na rozptyl délek 12 menstruačních cyklů
u jednotlivých žen. Pouze u 19 % žen se vyskytoval rozptyl délek 12 cyklů do 5 dnů.
U 37 % žen byl pozorován rozptyl 6 až 9 dnů, 21 % žen 10 až 13 dnů, 10 % žen 14
až 17 dnů a 13 % žen 18 a více dnů. V těchto cyklech docházelo k ovulaci mezi
7. a 35. dnem cyklu [7]. Cykly i jedné konkrétní ženy tedy nejsou stabilní, ale
vykazují značnou individualitu.
Zjištění, zda a kdy dochází v ženském těle k ovulaci, má řadu praktických dopadů.
V klinické praxi se nabízí škála možností průkazu ovulace. První možností je
sledování hladin hormonů (FSH, LH, estrogeny, progesteron) z krve a moči.
V případě delších cyklů, kdy ovulace probíhá později, jsou tato vyšetření
problematická a často přináší falešně patologické výsledky. Klientka bývá
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zatěžována opakovanými odběry [8]. Běžně jsou k dostání ovulační testy fungující
na detekci LH z moči. Vzestup hladiny tohoto hormonu v těle je ovšem krátkodobý
a k spolehlivému záchytu je potřeba opakované testování (pětkrát a vícekrát) [9].
V gynekologické ambulanci je možné sledovat růst folikulu a kvalitu děložní
sliznice na ultrazvuku. Tato metoda průkazu ovulace je rovněž obtížněji
proveditelná v případě delších cyklů, vzhledem k časové i finanční náročnosti [8].
Úskalí všech těchto metod průkazu ovulace elegantně překlenuje symptotermální
metoda přirozeného plánování rodičovství.
Jak již bylo zmíněno výše, NAPROHELP vychází ze znalosti symptotermální
metody přirozeného plánování rodičovství (STM PPR). Díky této metodě jsme
schopni velice dobře rozpoznat, zda a kdy v těle ženy dochází k ovulaci. Na
probíhající ovulaci poukáže tzv. vrchol cervikálního hlenu a první den vzestupu
bazální tělesné teploty (BTT), který musí být následně potvrzen. Také je důležité
stanovit délku luteální fáze, která nepřímo vypovídá o hladině progesteronu [2].
Vysvětlení termínu a stručné historii STM PPR se věnuje Bc. Ondráčková v článku
Možné obtíže při praktikování STM PPR jako metody předcházení potratům.
Údaje o menstruačním cyklu, které získáme díky STM PPR, můžeme velmi dobře
zužitkovat při léčbě neplodnosti, diagnostice obtíží a následně můžeme cíleně
problémy řešit. Díky tomu, že problémy řešíme dle příčiny, a tím umožníme
spontánní početí, předcházíme skrytým i zjevným potratům, ke kterým dochází
při asistované reprodukci [3].
3

CESTA NOVĚ POČATÉHO JEDINCE

Okamžikem početí začíná náročná životní cesta. Život ve své rané fázi je velice
křehký. Po spojení vajíčka a spermie (rodičovských chromozomů) vzniká zygota
[4], [5]. Zygota putuje do dělohy a přitom prodělává mitotické dělení. Asi šestý den
po oplození započne proces implantace (vnoření) do děložní sliznice tzv. nidací
(uhnízděním) [4]. V endometriu (děložní sliznici) je možná implantace jen
v krátkém časovém období nazývaném window of implantation. Jedná se o 6. až 10.
den po ovulaci. Na uhnízdění embrya u žen s normální anatomií mohou mít vliv
hormonální změny jako následek stimulace, imunologické vlivy nebo trombofilní
mutace [10]. V našem centru nepředepisujeme hormonální antikoncepci ani
medikamenty ke stimulaci ovulace. Tím předcházíme poškození děložní sliznice
vlivem těchto umělých hormonů [3].
Působením hormonu progesteronu musí být děložní sliznice dostatečně
připravena na přijetí oplozeného vajíčka [11]. Zvyšuje se vaskularizace endometria,
výška a obsah glykogenu v buněčných vakuolách [4]. Progesteron hraje důležitou
roli při udržení těhotenství v období prvního trimestru těhotenství. Od 10. dne od
početí je buňkami, ze kterých se později tvoří placenta a plodové obaly, produkován
hormon choriogonadotropin (HCG), který dá impuls k přeměně žlutého tělíska na
tzv. těhotenské žluté tělísko. Těhotenské žluté tělísko tvoří progesteron ještě ve větší
míře až do doby mezi 12.–16. týdnem, kdy jeho funkci přebírá placenta [4], [5].
Pro počaté embryo se snažíme připravit co nejlepší podmínky, aby mohlo úspěšně
zahnízdit. Na základě záznamů STM PPR můžeme posoudit, zda je množství
progesteronu dostatečné a v případě potřeby pomoci. Pokud dle STM PPR je patrné,
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že tvorba progesteronu je nedostatečná, doplňujeme jej medikamentozně. Nasazení
gestagenu je zásadně až po ovulaci prokázané dle STM PPR, nikdy ne „kalendářně“.
4

VÝZNAM STANOVENÍ TERMÍNU POČETÍ, DÉLKY TĚHOTENSTVÍ

Jak již bylo řečeno, znalosti STM PPR využíváme k průkazu ovulace a zjištění, kdy
k ovulaci v těle dochází. Zjistíme tak, kdy došlo k samotnému početí, protože
k početí může dojít pouze v den ovulace. Po ovulaci v těle dochází k navýšení
hladiny progesteronu a v souvislosti s tím stoupá bazální tělesná teplota. Je pro nás
podstatné určit „první den vzestupu BTT“ a dále vycházíme z tohoto data [2], [12].
Zjistit den početí je důležité kvůli znalosti stáří embrya/ plodu. Při průkazu
těhotenství na gynekologii zajímá lékaře datum poslední menstruace. V běžné praxi
se vychází z předpokladu, že k ovulaci dochází 14. den cyklu. Lékař si tedy udělá
představu o tom, jak staré by aktuálně embryo mělo být. Ultrazvukem změří délku
embrya a pokusí se zachytit srdeční akci. Na začátku těhotenství se všechna embrya
vyvíjí stejně rychle – délka embrya tedy odpovídá délce těhotenství (stáří embrya)
[7], [13], [14].
Nyní ovšem víme, že k ovulaci nemusí dojít 14. den cyklu. Nepomůže nám znát
datum poslední menstruace, potřebujeme vědět, kdy ovulace skutečně proběhla.
Pokud k ovulaci došlo výrazně později než 14. den cyklu, může nastat
v diagnostice problém [7]. Lékař předpokládá na základě údaje o poslední
menstruaci určitou velikost embrya, ovšem na ultrazvuku zachytí obraz, který
„neodpovídá“ (embryo je reálně mladší, tudíž i menší, nemusí být ještě patrna
srdeční akce). Stejný obraz může zachytit v případě, že se embryo přestalo vyvíjet
a odumřelo. Může tedy dojít k mylnému stanovení diagnózy zmlklého těhotenství
(missed abortion). Ženě pak doporučí podstoupit revizi dutiny děložní (kyretáž) [3].
V našem centru jsme se setkali s ženami, které odmítly podstoupit revizi dutiny
děložní při stanovení této diagnózy. S odstupem času jim byl opět proveden
ultrazvuk a překvapivě se zjistilo, že embryo v děloze poporostlo. Bohužel běžně se
opakovaný ultrazvuk neprovádí a velikostně „neodpovídající“ embrya jsou
automaticky řazena mezi ty odumřelé.
K takovýmto nesrovnalostem v praxi vůbec nemusí docházet. Pokud se žena
sledovala dle STM PPR a mohli jsme určit den ovulace - den početí, můžeme se
jasně vyjádřit ke stáří embrya. Z praktických důvodů pak ženám doporučujeme na
gynekologii nahlásit datum „korigované poslední menstruace“. Toto datum
zjistíme tak, že od data prvního dne vzestupu BTT odečteme koeficient 14 [3].
Znalosti stáří embrya / délky těhotenství se dále využívá během celého těhotenství
a na základě tohoto údaje se interpretují výsledky různých vyšetření. Pokud tedy
vycházíme z chybně určené délky těhotenství, můžeme také dospět k řadě dalším
diagnostickým omylům [3], [4].
5

STANOVENÍ TERMÍNU PORODU

Na základě výše zmiňovaných znalostí a hlášení data „korigované poslední
menstruace“ můžeme dospět ke správnému stanovení předpokládaného termínu
porodu. V souladu s doporučeními ČGPS je pro porodníky velice důležité vědět,
kdy by mělo dojít k porodu dítěte. Obecně se traduje, že k porodu dochází za 266
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dnů od početí. Tedy za 280 (266 + 14) dnů od prvního dne posledních menzes [3],
[4]. Pro stanovení délky těhotenství a pravděpodobného termínu porodu vycházíme
ze vzorce „Datum prvního dne vzestupu minus 7 dní minus 3 měsíce plus jeden
rok“. Ještě jednodušší je použít datum „korigované poslední menstruace“ a přes
lékařský software vypočítat pravděpodobný termín porodu i aktuální délku
těhotenství [3].
Nesprávné stanovení předpokládaného termínu porodu může vést mimo jiné
k předčasné indukci porodu. Indukované porody s sebou přináší značná rizika. Je
vhodné využívat indukce pouze pokud zdravotní stav ženy či nenarozeného dítěte
tento postup vyžaduje [3], [15].
6

VÝSTUPY ŠETŘENÍ PROVEDENÉHO V CENTRU NADĚJE A POMOCI

Domníváme se, že znalost STM PPR pomáhá určit datum početí i předpokládaného
termínu porodu velmi spolehlivě. Abychom mohli náš předpoklad potvrdit případně
vyvrátit, provedli jsme analýzu nám dostupných údajů od žen, které se před početím
sledovaly dle STM PPR. Základní podmínkou vstupu do studie bylo mít vyplněný
záznam STM PPR v cyklu, ve kterém došlo k otěhotnění (alespoň bazální tělesnou
teplotu) a porod proběhlý od ledna 2013 do 10. 9. 2015. Sběr dat proběhl v průběhu
měsíce září 2015. Celkem jsme získali údaje k 65 porodům od 62 žen. 52 žen bylo
z gynekologické ambulance Centra naděje a pomoci. Věk žen v době porodu byl
v rozmezí 25 až 43 let.
Termín ovulace (početí) jsme stanovovali podle prvního dne vzestupu BTT.
V našem vzorku jsme vycházeli z 65 záznamů STM PPR, 2 záznamy jsme museli
vyřadit z důvodu nedoměření a následně nemožnosti určení prvního dne vzestupu
BTT. Četnost prvních dnů vzestupu BTT ukazuje Obr. 1.
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Počet z DC 1. vzestupu BTT
8

8
7

5

5

5

5
4

4
3

2

12

2

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

25

1

1

1

1

1

26

29

31

35

48

DC 1. vzestupu BTT

Obr. 1 – Četnost 1. Dnů vzestupu BTT

Tedy v 15 cyklech (23,81 %) se vyskytoval první den vzestupu BTT do 15. dne
cyklu, v 29 cyklech (46,03 %) se vyskytoval od 16. do 20. dne cyklu, ve 14 cyklech
(22,22 %) se vyskytoval od 21. do 25. dne cyklu, a po 25. dni cyklu se první den
vzestupu BTT vyskytoval v 5 cyklech (7,94 %).
1. den vzestupu BTT

četnost

%

do 15. DC

15

23,81

od 16. DC do 20. DC

29

46,03

od 21. DC do 25. DC

14

22,22

po 25. DC

5

7,94

Tab. 1 – Stanovení dne cyklu (DC), ve kterém došlo k prvnímu dni vzestupu BTT

Abychom mohli vyhodnotit spolehlivost stanovení předpokládaného termínu
porodu, vycházeli jsme pouze z porodů, u kterých došlo k samovolnému nástupu
a nejednalo se o umělé vyvolání (indukci) nebo plánovaný císařský řez (SC).
Pokusili jsme se srovnat údaje k předpokládanému termínu porodu podle STM PPR
a podle poslední menstruace (PM). Rovněž jsme se pokusili začlenit do srovnání
i údaje o určení termínu porodu dle ultrazvuku (pokud byly dostupné).
Předpokládané termíny porodu jsme srovnávali se skutečným termínem porodu.
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Celkem jsme vycházeli ze vzorku 45 porodů se samovolným nástupem. Zjistili jsme,
že pokud stanovujeme termín porodu (TP) dle poslední menstruace (PM), ke
skutečnému nástupu porodu dojde s rozptylem ± 3 dny ve 26,67 %. K většímu
rozptylu než ± 3 dny pak dochází ve 73,33 %. Pokud stanovujeme TP dle ultrazvuku
(UTZ), ke skutečnému nástupu porodu dojde s rozptylem ± 3 dny ve 37,21 %.
K většímu rozptylu než ± 3 dny pak dochází ve 62,79 %. Pokud stanovujeme TP dle
STM PPR, ke skutečnému nástupu porodu dojde s rozptylem ± 3 dny ve 44,44 %.
K většímu rozptylu než ± 3 dny pak dochází v 55,56 %.
odchylka

%TP dle PM %TP dle UTZ %TP dle STM

± 3 dny

26,67

37,21

44,44

více než 3 dny

73,33

62,79

55,56

Tab. 2 – Odchylka předpokládaného a skutečného TP

Na základě vyhodnocení získaných podkladů jsme dospěli k závěru, že termín
porodu spočítaný dle PM se nejméně blíží skutečnému termínu porodu
a správné dataci gravidity. Díky stanovování na základě ultrazvuku docházíme
k přesnějším výsledkům. Pokud ovšem máme k dispozici záznam STM PPR,
můžeme určit den ovulace, tedy den početí a na základě těchto údajů stanovit
předpokládaný termín porodu nejpřesněji.
Domníváme se, že ultrazvuková datace gravidity stanovená na základě měření
CRL (temenokostrční délky) později než 8. týden gravidity (t.g.) nemusí odpovídat
reálné délce gravidity z důvodu nástupu individuálního růstu plodu. V případě
stanovení TP dle UTZ provedeném ve 12.–13. t.g. byla odchylka ještě vyšší než při
stanovování TP dle UTZ (6.–13.t.g.) u všech respondentek. UTZ ve 12.–13. t.g. byl
v našem vzorku proveden pouze malému počtu respondentek. Přesná data k těmto
respondentkám prezentuje tabulka č. 4.

odchylka

% TP dle PM

% TP dle UTZ
12.–13. t.g.

% TP dle UTZ 6.–13. t.g.

% TP dle
STM

± 3 dny

26,67

33,33

37,21

44,44

více než 3 dny

73,33

66,67

62,79

55,56

Tab. 3 – Odchylka předpokládaného a skutečného TP s uvedením týdne prováděného
UTZ

15. ŘÍJEN 2015, BRNO

124

NEJMENŠÍ Z NÁS • 2015

Klient. číslo TP dle UZ TP dle STM datum porodu

odchylka dle
UTZ (12.–13.
t.g.)

odchylka
dle STM

19505

5.7.2015

9.7.2015

12.7.2015

7

3

12479

7.11.2014

14.11.2014

18.11.2014

11

4

12520

17.2.2015

25.2.2015

24.2.2015

7

-1

25301

9.10.2014

12.10.2014

11.10.2014

2

-1

16647

20.8.2015

23.8.2015

22.8.2015

2

-1

25090

14.10.2014

13.10.2014

10.10.2014

-4

-3

Tab. 4 – Odchylka předpokládaného a skutečného TP při stanovení dle UTZ ve 12.–13.
t.g.

Přesné stanovení TP dle STP PPR lze využít také při rozhodování, zda je vhodné
podstoupit indukci porodu či nikoli. Indukce porodu je definovaná jako umělé
vyvolání děložní činnosti za účelem ukončení těhotenství a mělo by jí být užíváno
v případech, kdy pokračování těhotenství zvyšuje riziko poškození matky a/nebo
plodu [15]. Mezi takovéto případy se nejčastěji řadí diagnóza potermínové gravidity.
Dle doporučení ČGPS by se měly podnikat kroky k ukončení těhotenství po 41. t.g.
a těhotenství jistě ukončit do 42+0. Dalším případem může být diagnóza diabetes
mellitus (pozitivní OGTT), zde existuje doporučení indukovat mezi 39. až 40. t.g.
Důvodem může být také předčasný odtok plodové vody, Rh-izoimunizace,
prohlubující se IUGR a další [15]. Nicméně indukované porody s sebou nesou
riziko zvyšování počtu komplikací a následně operativních porodů, především
císařských řezů. V ČR se kontinuálně zvyšuje nárůst frekvence indukovaných
porodů. Dle ÚZIS ČR to má na svědomí narůstající věk rodiček [16], [17]. Bohužel
porody se dnes často indukují na základě nesprávně stanovené diagnózy
potermínové gravidity [3], [17].
Pokud se podíváme na srovnání stanovení termínu porodu podle PM, UTZ
a STM vzhledem k možnosti indukce. (viz Tab. 5) Vidíme, že četnosti odchylek po
stanoveném termínu porodu (množství porodů po předpokládaném termínu porodu)
se v největší míře objevují u předpokládaných TP dle PM, dále dle UTZ a nejméně
dle STM. Riziko stanovení nesprávné diagnózy potermínové gravidity je tedy
nejnižší, pokud TP stanovujeme dle STM.
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odchylka po TP dle PM dle UTZ 6.–13. t.g. z toho 12.–13. t.g. dle STM
0 až 2 dny

9

11

2

7

3 až 4 dny

3

3

7

5 až 6 dnů

4

0

0

7 až 8 dnů

7

3

9 až 10 dnů

2

0

11 až 12 dnů

1

2

13 až 14 dnů

1

0

0

15 až 16 dnů

0

0

0

17 až 18 dnů

1

0

0

19 až 20 dnů

0

0

0

21 až 28 dnů

1

0

0

1

2
0

2

1

Tab. 5 – Četnosti odchylek stanovení TP dle PM, UTZ a STM vzhledem k možnosti
indukce

U klientky, kde i dle STM se jednalo o přenášení 11 dnů, uvádíme přesné údaje
v následující tabulce 6. Z té také vyplývá, že stanovení TP dle STM bylo společně
s TP dle UTZ přesnější, než stanovení TP dle PM.

Klient. číslo odchylka dle PM odchylka dle UTZ odchylka dle STM
19701

13

11

11

Tab. 6 – Odchylka stanovení TP u vybrané klientky

Pokud by se podařilo snížit procento zbytečných indukcí, vedlo by to následně
také ke snížení procenta operativních porodů. Nejprve by však bylo potřeba, aby se
rozšířilo povědomí o STM PPR, ženy se sledovaly také v době plánování těhotenství
a lékaři následně zohledňovali cenné diagnostické údaje získané díky STM PPR.
ZÁVĚR
Metoda NAPROHELP pomáhá manželům s nenaplněnou touhou po dítěti. Tato
metoda je vysoce úspěšná, vede ke spontánnímu početí a pro nově vzniklý život se
snaží připravit ty nejlepší podmínky. NAPROHELP se snaží ke klientům přistupovat
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maximálně individuálně a komplexně. Nevyužívá postupů asistované reprodukce
včetně stimulace ovulace. Vychází ze znalosti symptotermální metody přirozeného
plánování rodičovství (STM PPR). Díky tomu můžeme účinně sledovat průběh
menstruačních cyklů a získat cenné údaje o probíhající ovulaci, délce luteální fáze
a další. Pomocí určení prvního dne vzestupu BTT můžeme zjistit, kdy došlo
k ovulaci a tedy i dni početí. To má velký význam pro stanovení délky těhotenství
a předpokládaného termínu porodu. Správné stanovení délky těhotenství a určení TP
pak následně pomáhá předcházet diagnostickým omylům vedoucím k poškození
embrya/ plodu. Jedná se například o mylně stanovenou diagnózu zmlklého
těhotenství. Rovněž STM PPR pomáhá předcházet zbytečným indukcím porodu
prováděným na základě nesprávně stanovené diagnózy potermínové gravidity.
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VROZENÉ VÝVOJOVÉ VADY PLODU A PERINATÁLNÍ
PALIATIVNÍ PÉČE

Miroslav Kratochvíl, Alena Peremská
************
Recenzovala Mgr. Kateřina Ratislavová, Ph.D.
ÚVOD
Perinatální hospicová péče je ve světě již běžně začleněná do zdravotnictví [2], u nás
si začíná také hledat své místo. Je nutnou odpovědí na čím dál důkladnější prenatální
diagnostiku – její vývoj jde v posledních letech rychle kupředu, avšak komplexní
péče o rodinu při nepříznivé diagnóze miminka stále pokulhává.
Za účelem podpory rodin, které se během těhotenství dostanou do situace, kdy je
jim doporučováno život dítěte ukončit z důvodu zjištěných závažných vývojových
vad vznikl Perinatální hospic, z. s.
Následující příspěvek po krátkém obecném představení perinatální palialitní péče
se zaměří na možnou délku dožití dětí s vrozenými vývojovými vadami, která
vyplývá z nedávno publikovaných studií. Na závěr bude krátce představen spolek
Perinatální hospic.
PERINATÁLNÍ PALIATIVNÍ PÉČE
Obecně se paliativní péče doporučuje pro děti narozené s extrémně nízkou porodní
hmotností (měně než 500 g), před 23. týdnem těhotenství nebo s abnormalitami
a malformacemi, které jsou neslučitelné se životem a pro ty děti, jež by jiná
(intezivní) péče více zatěžovala než jim byla prospěšná [2]. Jde o aktivní a celkovou
péči o dítě a jeho rodinu, od okamžiku zjištění život limitující diagnózy dítěte, po
celou dobu života dítěte, v době smrti a po jeho smrti. Zahrnuje fyzické,
emocionální, sociální a duchovní prvky [2].
Rozhodnutí o perinatální paliativní péči je činěno na základě co nejpřesnějších
informací o diagnóze a prognóze. Na této péči se podílí multidisciplinární
zdravotnický tým, který by měl fungovat v rámci vzájemné koordinace a jeho
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vyjádření a podpora směrem k rodině by měla být jednotná. Rozhodování ve
spolupráci s rodiči, otevřená komunikace a jasná dokumentace jsou základní
předpoklady pro plánování a poskytování této péče.
Při stanovení letální diagnózy očekávaného dítěte a rozhodnutí rodičů
v těhotenství pokračovat by měl být navržen plán individuální péče. Tento plán
zahrnuje výběr kdo bude vést porod dítěte, kde bude porod probíhat a kdo při porodu
bude přítomen, zda a jaká bude dítěti poskytnuta invazivní péče nebo pouze
paliativní péče [2]. Na jeho tvorbě se podílí rodiče a tým, který bude paliativní péči
poskytovat. Je potřeba zvážit a naplánovat všechny možné alternativy – dítě se
narodí již mrtvé, děťátko žije po porodu pouze malou chvilku, děťátko žije déle, ale
nemůže z nemocnice domů, nebo děťátko žije déle a dokonce je natolik v pořádku,
že může jít s rodiči domů.
Situace každé rodiny je individuální a také se k ní tak přistupuje, vznikají opravdu
jedinečné plány, šité přímo na míru každé z rodin. Zohledňují již žijící děti v rodině,
situace prarodičů, pracuje se s truchlením otce. Péče o celou rodinu začíná ve chvíli
stanovení letální diagnózy očekávaného dítěte, pokračuje během těhotenství, při
porodu, během života dítěte (pokud se narodí žijící) a následně zahrnuje komplexní
péči ve chvílích smrti dítěte a pomoc rodině ve fázi truchlení [3], [6].
Ukazuje se, že přání, která mají rodiče v souvislosti se svým těhotenstvím
a narozeným dítětem nejsou finančně pro zdravotnictví nikterak nákladná. Přejí si
být pohromadě, mít dostatek informací a podpory, svoje děťátko moci vykoupat,
pochovat, přečíst mu pohádku, zazpívat mu. Jsou to jednoduchá přání, která jim
dávají pocit, že měli možnost být dobrými rodiči svého dítěte. A jakkoli vypadají
drobně, mají pro budoucí čas nesmírný význam. Pomáhají v době truchlení –
představa ztraceného dítěte je konkrétní a truchlení je tak méně komplikované.
Rodiče nemají výčitky, že situaci nezvládli a že vše mělo proběhnout jinak.
Tím, že je včas vytvořen plán péče, mají možnost v klidu promyslet všechny
možné vzniklé situace a připravit se na ně. Také zdravotnický personál pak může
v klidu postupovat podle plánu a nemusí projektovat do situace vlastní pocity.
Ukazuje se, že je to pro personál jednak méně zatěžující a pro rodiče daleko
přínosnější. Neboť to jsou oni, kdo plán vytvořili a zdravotníci, kdo jej respektují.
Možnost dítě pojmenovat a pohřbít je také důležitým krokem této těžké situace.
Milované a ztracené dítě se tak stává navždy nedílnou součástí rodiny.
ŽIVOT LIMITUJÍCÍ DIAGNÓZY
Protože rodina potřebuje po tom, co se dozví o život limitující diagnóze svého
nenarozeného dítěte, rozhodnout o další péči tohoto dítěte, je nutné, aby byla
seznámena s co možná nejpřesnější prognózou. Znamená to např. informovat rodiče
o prognóze dítěte v případě porodu císařským řezem, v případě vaginálního porodu.
Je důležité se vyvarovat zjednodušujících hodnocení, aby rodiče nebyly uvedeni
v omyl. To např. znamená, že jestliže děti postižené Edwardsovým syndromen
obvykle umírají během 14 dní po narození, neznamená to, že by se v některých
případech nedožily několika desítek let.
Přehled prognóz pro různé diagnózy označované jako „letální“ uvádějí Wilkinson
et al. [5]. Viz následující tabulka.
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Diagnóza

Prevalence

Renální ageneze

1,7/10000
10/10000
těhotenství
2,6/10000
porodů

Anencefalie
Zhoubné
trpaslictví (Q77.1)
Trisomie 13
(Patauův syndrom)
Trisomie 18
(Edwardsův
syndrom)
Holoprosencefalie
Triploidie
Hydranencefalie

Střední doba
přežití u živě
narozených
< 24 hodin

Procento
přeživších déle
než 1 týden
Nepublikováno

< 24 hodin

3–5 %

Nejdelší dožití,
které bylo
publikováno
Nepublikováno
10 měsíců, 2,5
roku

55 min

0,28/10000

Nepublikováno

Nepublikováno

5 let, 9 let

1,2/10000

7–8 dní

58 %, 8 % > 1
rok

19 let, 27 let

2,6/10000

6–14 dní

52 %, 8 % > 1
rok

27, 30, 50 let

0,5/10000
1/10000

4–5 měsíců
Nepublikováno

1–2,2/10000

1 měsíc

55,5 %
Nepublikováno
50 %, 15 % > 1
rok

6, 11, 13, 19 let
7 měsíců
22, 32 let

Tab. 7 – Publikované prognózy několikaterých „letálních“ diagnóz [5]

Wilkinson et al. ve svém příspěvku na základě skutečnosti možnosti dožití
poměrně vysokého věku i u těchto závažných diagnóz navrhují, aby zdravotníci
místo pouhého konstatování „letální“ diagnózy, se při konzultaci s rodiči zaměřili na
zodpovězení několika klíčových otázek, které rodičům pomohou pochopit prognózu
dítete: Jaká je diagnóza a jak je jistá? Jaká je pravděpodobnost přežití jestliže bude
nasazena intenzivní život udržující péče (např. mechanická ventilace, operace)? Jaký
bude pravděpodobný rozsah fyzického a kognitivního postižení, jestliže
novorozenec přežije? Jak velké utrpení bude působit léčba?
Prognózu u dětí postižených syndoromem Potterové mohou napovědět zkušenosti
Nagase et al., kteří publikovali studii 47 případů diagnostikovaných v období od
1992 do 2008 [4]. Z těchto 47 případů bylo 15 ukončeno před 22. týdnem
těhotenství. Viz následující tabulka.

Počet případů
Smrt během porodu
Průměrná doba přežití
živěnarozených

Indukovaný
porod (27tt–
37tt)
9
4 (44,4 %)

Přirozený
porod (32tt–
38tt)
18
1 (5,6 %)

3
–

Smrt plodu
před
porodem
2
–

54 min

5 hod 41 min

7 hod 11 min

–

Císařský řez

Tab. 8 – Prognóza při diagnóze Syndromu Potterové [4]

Pětileté zkušenosti perinatální paliativní péče hospice v San Diegu a Institutu pro
paliativní péči (San Diego Hospice and the Institute for Palliative Medicine)

15. ŘÍJEN 2015 , BRNO

NEJMENŠÍ Z NÁS • 2015

131

v období od 10/2006 do 8/2012 uvádějí Leong Marc-Aurele a Nelesen [1]. Viz
následující tabulka.

Diagnóza

Trisomie 13/18
Jiné chromosomální
anomálie
Anencefalie
Jiné neurologické
anomálie
Hypoplazie a
dysplazie plic
Vrozené srdeční
vady
Jiné
Celkem

Celkem

22

Živě
narozené
13 (59 %)

9 (41 %)

Ze živě
narozených
žijící déle
než 24
hodin
6 (46 %)

3 (23 %)

Mrtvě
narozené

Žijící déle
než 1
měsíc

7

7 (100 %)

0 (0 %)

3 (42 %)

0 (0 %)

9

4 (44,4 %)

5 (55,6 %)

1 (25 %)

0 (0 %)

7

6 (85,7 %)

1 (14,3 %)

4 (66,7 %)

4 (66, 7 %)

7

6 (85,7 %)

1 (14,3 %)

2 (33,3 %)

1 (16,7 %)

5

3 (60 %)

2 (40 %)

2 (66,7 %)

0 (0 %)

3
60

2 (66,7 %)
41 (68,3 %)

1 (33,3 %)
19 (31,6%)

1 (50 %)
19 (46,3 %)

0 (0 %)
8 (19,5 %)

Tab. 9 – Zkušenosti San Diego Hospice and the Institute for Palliative Medicine [1]

Zkušenosti v San Diegu dále ukazují, že ženy vyslovily souhlas s perinatální
paliativní péčí v průměru 14 dní po představení této možnosti jejím porodníkem.
Průměrná doba domácí paliativní péče před porodem byla 45 dní. Průměrný počet
návštěv paliativního týmu byl 3. Většina žen měla vytvořený plán péče již před
porodem ve spolupráci s paliativním týmem [1].
Nagase et al. v [7] uvádějí zkušenosti s péčí 123 případů Trisomie 18 v období od
1993 do 2009. Viz následující tabulka.
Celkem případů
Smrt plodu před porodem
Předčasný porod
Porod císařským řezem
Vaginální porod
Smrt plodu během vaginálního porodu
Žive narozených během vaginálního porodu
Střední doba přežití u živě narozených
Zemřelí do 7 dní
Zemřelí od 7 do 27 dní
Zemřelí od 28 do 364 dní
Žijící víc než 5 let

123(100 %)
30 (24 %)
33 (35,5 %)
18 (19,4 %)
75 (80,6 %)
20 (26,7 % vaginálních porodů)
55 (73,3 % vaginálních porodů)
3,5 dne
39 (53 % živě narozených)
8 (11 % živě narozených)
21 (29 % živě narozených)
2 (3 % živě narozených)

Tab. 10 – Prognóza Trisomie 18 [7]

PERINATÁLNÍ HOSPIC, Z. S.
Spolek Perinatální hospic je tvořen převážně ženami, které již mají zkušenost se
ztrátou dítěte či rozhodování o ukončení těhotenství v minulosti za sebou.
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V současné době vytváří síť proškolených pracovníků, kteří budou schopni rodiny
v obtížných životních situacích spojených s očekávanou perinatální ztrátou dítěte
doprovázet a podpořit. Na rok 2016 jsou naplánována školení pro duly, porodní
asistentky a pro fotografy. Nabídka pomoci rodinám se tak již stává konkrétní
a aktuálně použitelnou.
Spolek působí především v oblasti Královéhradeckého kraje, ale podpora rodin
a poskytování informací je zajištěno telefonicky, e-mailem či skype-em v rámci celé
České republiky. Nabízí neutrální půdu, kde je možno hovořit o obou možnostech
řešení situace, kdy diagnostika nalezla život limitující vadu u očekávaného dítěte.
Nikoho nesoudí. Podporují pokračování v těhotenství a smrt dítěte přirozenou
cestou.Nabízí ženám pomoc při tvorbě speciálního porodního plánu, pomoc při
zajištění duly, která je bude doprovázet těhotenstvím a projde s nimi i porodem
a všemi dalšími situacemi. V případě jakékoli pochybnosti či nejasnosti ohledně
diagnózy a prognózy děťátka nabízí možnost konzultace s pediatrem.
Perinatální hospic poskytuje především službu pomáhající – tedy poskytuje
informace, porozumění a kontakty, kam a na koho se obrátit pro pomoc dál, to vše
podle bydliště rodiny, která očekává děťátko s život limitující vadou. Znamená to
tedy, že žena zůstává u svého gynekologa, kam chodí na prohlídky během
těhotenství a porodí v nemocnici ve svém okolí, kterou si vybrala.
Cílem pro příští rok je zřídit alespoň při jedné nemocnici paliativní tým, který
bude ochoten a schopen o tyto rodiny pečovat a pomalu tak začít začleňovat tento
typ péče do českého zdravotnictví.
ZÁVĚR
Příspěvek po krátkém obecném představení perinatální palialitní péče upozornil na
prognózy nejčastějších vrozených vývojových vad plodu, které by měli mít
zdravotníci na paměti při sestavování porodních plánů. Na závěr byl představen
spolek Perinatální hospic, nabízející pomoc a oporu rodinám v situaci očekávání
perinatální ztráty dítěte.
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CARE

ABSTRACT
The contribution introduces perinatal palliative care and points to the
prognosis of the most common congenital defects in the fetus which
medics should have in mind when birth plane is prepared. At the
conclusion, association Perinatal hospice offering assistance and support
to families in a situation of expectation perinatal loss of a child is
introduced.
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PŘIDĚLOVÁNÍ RODNÝCH ČÍSEL MRTVĚ NAROZENÝM DĚTEM
Jana Vališová, Tomáš Kotrlý
************
Recenzoval prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera OP
Při přípravě nového agendového informačního systému evidence obyvatel (3AIS
EO) hrozilo, že do něj po jeho zprovoznění v roce 2015 nebude možné zadávat údaje
o mrtvě narozených dětech, kterým se rodná čísla doposud nepřidělovala. Jak jsme
uvedli v příspěvku konference Nejmenší z nás 2014, nepředpokládali jsme, že
k novele vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.,
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, kvůli
mrtvě narozeným dětem nakonec dojde, protože odbor správních činností
Ministerstva vnitra, které agendový informační systém evidence obyvatel spravuje,
zvažoval i u mrtvě narozených dětí užití obdobného řešení, jako je tomu u cizinců,
kteří rodné číslo rovněž nemají přiděleno.1
V tomto příspěvku se pokusíme rozšířit a prohloubit téma přidělování rodných
čísel mrtvě narozeným dětem v České republice, aniž bychom se vyhýbali podstatě
celého administrativního problému, který, podle našeho názoru, spočívá v rozlišení
mezi mrtvým dítětem jako odpadem nebo lidským pozůstatkem. Nevládní nezisková
organizace Tobit, z. s. v této souvislosti připravila nový variantní pracovní návrh
novely dvou zákonů, jehož schválení českými zákonodárci by výrazně omezilo
nakládání s těly dětí zemřelých před narozením, tj. mrtvě narozených dětí a plodů po
potratu, dle naprosté libovůle, jejich zneuctění a zbavování lidské důstojnosti.

1

Srov. Kotrlý, Tomáš; Vališová, Jana: Občanská společnost mění zacházení s dětmi, které
zemřely před narozením. In Stodola Jiří, Kratochvíl Miroslav (eds.). NEJMENŠÍ Z NÁS 2014:
sborník příspěvků interdisciplinární konference o právní ochraně osob před narozením,
16. 10. 2014, Brno. 1. vydání. Moravská Ostrava: Bios – společnost pro bioetiku, 2014, s.
228–264, zde 243.
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POSTUP PŘIDĚLOVÁNÍ RODNÝCH ČÍSEL
S účinností od 1. 1. 2015 tedy přiděluje příslušný matriční úřad mrtvě narozenému
dítěti rodné číslo obdobným postupem jako u dítěte živě narozeného, tj. vyplněním
formuláře „Přidělení rodného čísla“ (M00) a provede zápis údajů o mrtvě narozeném
dítěti do AIS EO. Použije k tomu formulář „Zápis občana při narození do
agendového informačního systému evidence obyvatel“ (M01), přičemž v záhlaví
formuláře zaškrtne výjimku „mrtvě narozené dítě“. Vzhledem k tomu, že nedošlo
k úpravě tohoto formuláře, vyplní matriční úřad údaje o dítěti, ale bez uvedení
rodného čísla. Formou zaslání doslovného výpisu z matriční knihy narození nebo
kopie rodného listu provede následně matriční úřad oznámení o přiděleném rodném
čísle odboru správních činností Ministerstva vnitra (dále jen „odbor správních
činností") s žádostí o jeho zapsání do AIS. EO. Toto oznámení zasílá v listinné či
elektronické podobě na kontaktní údaje Ministerstvo vnitra, odbor správních
činností, náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4. Odbor správních činností po té zajistí
doplnění rodného čísla do záznamu údajů mrtvě narozeného dítěte v AIS EO. Pokud
po 1. lednu 2015 zapsal matriční úřad údaje o mrtvě narozeném dítěti do AIS EO
a k tomuto zápisu dosud nebylo rodné číslo doplněno, je dle metodiky Ministerstva
vnitra matriční úřad povinen zaslat neprodleně doslovný výpis z matriční knihy
narození nebo kopii rodného listu dítěte odboru správních činností ke zjednání
nápravy. Pro ověření správnosti zaevidování rodného čísla v záznamu údajů mohou
matriční úřady použít formulář „Využití údajů z agendového informačního systému
evidence obyvatel a registru rodných čísel“.2 Postup nakládání s dětmi zemřelými
před narozením v ČR je přehledně uveden v následujícím schématu.

2

Viz metodika Ministerstva vnitra vypracovaná na základě vyhodnocení dosavadního provozu
upravených a některých nových formulářů publikovaných v prostředí CzechPOINT@office
a rozeslaná v prvním čtvrtletí 2015 prostřednictvím krajských úřadů matričním úřadům pro
zápis údajů do AIS.
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Obrázek 1. Schéma postupu nakládání s dětmi zemřelými před narozením v ČR

NÁVRH VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O EVIDENCI OBYVATEL A RODNÝCH ČÍSLECH
Ministerstvo vnitra předložilo v květnu 2015 do vnějšího připomínkového řízení
návrh věcného záměru zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech (dále jen
„věcný záměr“), který je realizován v souladu s úkolem zadaným Plánem
legislativních prací vlády na rok 2015. Současná právní úprava na úseku evidence
obyvatel a rodných čísel přináší v praxi řadu problémů, o čemž svědčí zejména
podněty krajských úřadů, obecních úřadů či reakce z řad široké veřejnosti, včetně
spolku Tobit. Podle kapitoly 2.2.2 věcného záměru bude stanovena lhůta pro
uchovávání rodných čísel, která bude činit 75 let od úmrtí subjektu údajů. Zákonem
bude stanoveno, že pokud nebude u osoby starší 110 let zaznamenán údaj o jejím
úmrtí nebo o prohlášení za mrtvou a jednoznačně se neprokáže, že tato osoba žije
nebo že zemřela, bude v položce „datum úmrtí“ uvedeno „zpochybněno“ a údaje
o této osobě se povedou dalších 75 let od data zpochybnění.
Zásadní připomínka Ministerstva pro místní rozvoj k tomuto bodu zněla takto: „Z
návrhu nevyplývá, jakým způsobem budou matriční úřady přidělovat rodná čísla
mrtvě narozeným dětem. Podle jaké definice budou tyto děti posuzovány? Právní
řád mrtvě narozené dítě nedefinuje. Dále z návrhu nevyplývá, zda se budou údaje
15. ŘÍJEN 2015 , BRNO
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o mrtvě narozených dětech uchovávat a kdy bude u těchto dětí jejich rodné číslo
odstraněno z evidence obyvatel, když úmrtí tohoto dítěte není evidováno v matrice
zemřelých. Upravit tuto situaci obdobně, jak je uvedeno v bodě 2.2.2., tedy
uvedením „zpochybněno“ v položce „datum úmrtí“ a uchováním údajů o mrtvě
narozeném dítěti po dobu 75 let od zpochybnění se jeví jako nevyhovující.“
Ministerstvo vnitra tuto připomínku akceptovalo částečně. Rodné číslo mrtvě
narozeného dítěte bude v evidenci obyvatel uchováno 75 let od jeho narození dle
bodu 2.2.2. a v položce „datum úmrtí“ bude uvedeno „zpochybněno“. A to přesto, že
mrtvě narozené dítě neumírá. Rodí se mrtvé, což je zdokumentováno ve zdravotní
dokumentaci matky, zaznamenáno v Listu o prohlídce zemřelého a ve formuláři
„Hlášení o narození“ vyplňovaném příslušným zdravotnickým zařízením, na jehož
základě zapíše příslušný matriční úřad toto dítě do knihy narození a následně vystaví
rodný list. Není tudíž fakticky co zpochybňovat. Jedná se výlučně jen o nechuť
právníků nalézat samostatné systematické řešení sui generis pouze pro mrtvě
narozené děti v rámci navrženého agendového informačního systému.
STATISTIKA
Dle předběžných informací z Ústavu zdravotnických informací a statistiky České
republiky (ÚZIS ČR) nebylo v roce 20143 pitváno jedno mrtvě narozené dítě, jehož
rodina si pitvu nepřála. Po konzultaci s právním oddělením nemocnice, pediatry
a patologií bylo rozhodnuto, že bude provedena pouze důkladná pitva placenty.
Podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) zemřelo v roce 2014 v České
republice 37 348 dětí před narozením4, z toho bylo 392 mrtvě narozených a 36 956
plodů po potratu, včetně samovolných (13 857). 263 dětí zemřelo do jednoho roku
věku. V porovnání s rokem 2013 došlo v loňském roce k nárůstu počtu mrtvě
narozených dětí o 26, počet potratů naopak o 731 pokles. Z celkově evidovaných 36
956 potratů bylo 13 857 samovolných, 21 893 umělých přerušení těhotenství (UPT)
a u cca 1,2 tisíce případů šlo o ukončení mimoděložního těhotenství. Meziroční
pokles zaznamenaly UPT (o 821), naopak samovolných potratů bylo nepatrně více
(o 149). Zastoupení UPT na celkovém počtu potratů tak bylo vůbec nejnižší (59,2
%) od roku 1958, kdy bylo povoleno jejich provádění na žádost ženy. Nejvíce
mrtvých dětí se v loňském roce narodilo ve Středočeském kraji (59), nejméně
v Kraji Vysočina (11).
2015

Hlavní město Praha

I. Q

II. Q

I. pololetí

9

11

20

3

Informace čerpala z podkladů zpracovaných za regiony Praha, Plzeň, Střední Čechy, Jižní
Čechy
4
Tento údaj není ČSÚ samostatně sledován. Podává souhrnnou informaci o množství dětí,
jejichž život započal v lůně žen a v daném kalendářním roce byl ukončen přirozenou či
nepřirozenou cestou
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Benešov
Beroun
Kladno
Mělník
Praha-západ
Příbram

2
2
1
2
1
1

0
2
2
1
0
2

2
4
3
3
1
3

Středočeský kraj
České Budějovice
Český Krumlov
Jindřichův Hradec
Písek
Strakonice
Tábor

9
0
1
1
0
2
2

7
1
2
1
2
0
1

16
1
3
2
2
2
3

Jihočeský kraj
Domažlice
Klatovy
Plzeň-město
Plzeň-jih
Rokycany
Tachov

6
1
1
0
1
0
0

7
0
1
1
0
2
1

13
1
2
1
1
2
1

Plzeňský kraj
Sokolov

3
1

5
0

8
1

Karlovarský kraj
Děčín
Chomutov
Litoměřice
Louny
Most
Teplice
Ústí nad Labem

1
4
0
3
2
1
2
0

0
3
1
0
0
2
0
2

1
7
1
3
2
3
2
2

Ústecký kraj
Česká Lípa
Jablonec nad Nisou
Liberec
Semily

12
0
0
0
1

8
4
1
4
0

20
4
1
4
1
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Liberecký kraj
Hradec Králové
Jičín
Náchod
Rychnov nad Kněžnou
Trutnov

1
3
4
2
2
1

9
4
2
1
1
1

10
7
6
3
3
2

Královéhradecký kraj
Chrudim
Pardubice
Svitavy
Ústí nad Orlicí

12
1
1
0
1

9
2
0
1
0

21
3
1
1
1

Pardubický kraj
Havlíčkův Brod
Jihlava
Pelhřimov
Třebíč
Žďár nad Sázavou

3
0
0
0
1
2

3
1
3
2
1
0

6
1
3
2
2
2

Kraj Vysočina
Blansko
Brno-město
Brno-venkov
Břeclav
Hodonín
Vyškov
Znojmo

3
0
5
0
0
1
2
0

7
1
4
3
3
1
1
1

10
1
9
3
3
2
3
1

Jihomoravský kraj
Jeseník
Olomouc
Přerov
Šumperk

8
0
0
2
1

14
2
3
1
2

22
2
3
3
3

Olomoucký kraj
Kroměříž
Vsetín
Zlín

3
1
1
1

8
1
0
4

11
2
1
5
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Zlínský kraj
Bruntál
Frýdek-Místek
Karviná
Nový Jičín
Opava
Ostrava-město

3
1
2
2
1
1
4

5
1
5
3
2
0
4

8
2
7
5
3
1
8

Moravskoslezský kraj

11

15

26

CELKEM

84

108

192

Přehled počtu mrtvě narozených dětí v 1. a 2. čtvrtletí 2015 dle okresů a krajů

Zdroj: ČSÚ
Pozn. uvedeny jsou pouze okresy, v nichž k této události ve sledovaném období
došlo
DEFINICE MRTVĚ NAROZENÉHO DÍTĚTE
Obecné definice pojmů narození živého dítěte a narození mrtvého dítěte stávající
platná česká legislativa (srpen 2015) neobsahuje. Společně se všemi případy potratu
jsou uvedeny pouze v pokynech k vyplnění Listu o prohlídce zemřelého [ve
vyhlášce č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho
vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení
těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky (vyhláška
o Listu o prohlídce zemřelého)], a to pro potřeby vyplnění tohoto listu. Zdrojem
definic je pro Českou republiku závazné Nařízení Komise (EU) č. 328/2011 ze dne
5. dubna 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. Pro účely tohoto
nařízení se mrtvě narozeným dítětem rozumí úmrtí plodu, jmenovitě úmrtí počatého
plodu, ke kterému došlo před úplným vypuzením či vynětím z těla matky, bez ohledu
na dobu trvání těhotenství. Smrt je indikována skutečností, že po oddělení od matky
plod nedýchá ani nevykazuje jiné známky života, jako například srdeční akci, pulzaci
pupečníku nebo aktivní pohyby kosterního svalstva (viz Článek 2 bod b) citovaného
Nařízení EU). „Úmrtím“ se dle uvedeného nařízení rozumí trvalé vymizení všech
známek života v libovolném okamžiku po živém narození (postnatální selhání
vitálních funkci bez možnosti opětovného oživení), přičemž tato definice nezahrnuje
mrtvě narozené děti. Povinnost předat data Komisi (Eurostatu)5 je od jednotlivých
členských států v případě mrtvě narozených dětí vyžadována až od porodní váhy
500 g, při nedostupnosti tohoto údaje od gestačního stáří 22 týdnů a při
5

Úkolem statistického úřadu Evropské unie je předkládat harmonizovaná statistická data na
úrovni celé EU a zároveň poskytovat statistické srovnání regionů (NUTS) a členských států.
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nedostupnosti obou těchto údajů od délky 25 cm. Světová zdravotnická organizace
doporučuje stanovení hranice hmotnosti pro potrat 500 g, která odpovídá přibližně
22. týdnu těhotenství. Toto doporučení bylo s účinností od 1. 4. 2012 převzato
v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.
Údaje o potratech přebírá ČSÚ ze souboru individuálních dat, který mu poskytuje
ÚZIS ČR.
NÁVRH NOVELY ZÁKONA SPOLKU TOBIT
Tobit, z. s. upozorňuje druhým rokem na absenci jakéhokoli orgánu dohledu v České
republice a na základě uzavřených smluv s některými nemocnicemi, obcemi
a provozovateli pohřebišť eviduje a zajišťuje pohřbení opuštěných dětí zemřelých
před narozením na vlastní náklad. Usiluje o reformu a změnu právního řádu České
republiky a zajištění ochrany dětí zemřelých před narozením, aby se s jejich těly
nenakládalo nepietně. Kromě vypravování pohřbů opuštěným dětem zemřelým před
narozením napomáhá jejich rodičům v této obtížné životní situaci a podporuje
registraci intrauterinního úmrtí na matrice.

Křesťanský pohřební obřad ukládání uren se zpopelněnými ostatky opuštěného mrtvě
narozeného dítěte a plodu po potratu do hrobky Tobitu na Vinohradském hřbitově v Praze dne
2. 6. 2015. Pobožnost vedla Lenka Ridzoňová, farářka FS ČCE v Praze 6 - Střešovicích.
Foto: Jana Vališová

Ve spolupráci s poslanci KDU-ČSL, zejména s 1. místopředsedou této strany
Marianem Jurečkou zpracoval spolek Tobit legislativní návrh o změně zákona
o pohřebnictví a zákona o zdravotních službách. Jeho znění vycházelo z návrhu,
který je zveřejněn na internetových stránkách Tobitu (www.tobit.cz) a v tomto
příspěvku je s redakčními úpravami publikován poprvé.

15. ŘÍJEN 2015, BRNO

142

NEJMENŠÍ Z NÁS • 2015

NÁVRH ZÁKONA
ZE DNE ........... 2015,
KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON Č. 256/2001 SB., O POHŘEBNICTVÍ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH
ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ A ZÁKON Č. 372/2011 SB.
O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH A PODMÍNKÁCH JEJICH POSKYTOVÁNÍ (ZÁKON
O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona
č. 479/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č.
122/2004 Sb., zákona č. 67/2006 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.
a zákona č. 375/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se za slova „s lidskými pozůstatky“ vkládají slova „ , s jinými lidskými
pozůstatky“.
2. V § 2 písmena a) a b) znějí:
Varianta I:
„a) lidskými pozůstatky mrtvé lidské tělo nebo jeho části nebo tělo dítěte, pokud mu
po úplném opuštění dělohy tlouklo srdce, pulzovala pupeční šňůra, dostavilo se
přirozené dýchání plícemi nebo se nesporně pohybovalo kosterní svalstvo bez
ohledu na to, zda byl pupečník přerušen či placenta připojena, a zemřelo po této
době nebo žádná z výše uvedených známek života nebyla určena, do pohřbení,
pokud nejsou za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem2) použity pro
potřeby lékařské vědy, výzkumu nebo k výukovým účelům a zpopelněny ve
spalovně poskytovatele zdravotních služeb podle zvláštního právního předpisu, 2)
b) jinými lidskými pozůstatky plod po potratu, u něhož žádná známka života podle
písm. a) nebyla určena. Jinými lidskými pozůstatky se rozumí i biologické zbytky
potratu podle zvláštního právního předpisu, 2).
2)

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
(zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní písmena b) až k) se označují jako písmena c) až l).
Varianta II
„a) lidskými pozůstatky mrtvé lidské tělo nebo jeho části nebo tělo dítěte, pokud mu
po úplném opuštění dělohy tlouklo srdce, pulzovala pupeční šňůra, dostavilo se
přirozené dýchání plícemi nebo se nesporně pohybovalo kosterní svalstvo bez
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ohledu na to, zda byl pupečník přerušen či placenta připojena, a zemřelo po této
době, do pohřbení, pokud nejsou za podmínek stanovených zvláštním právním
předpisem2) použity pro potřeby lékařské vědy, výzkumu nebo k výukovým účelům
a zpopelněny ve spalovně poskytovatele zdravotních služeb podle zvláštního
právního předpisu, 2)
b) jinými lidskými pozůstatky tělo dítěte nebo plodu po potratu, u něhož žádná
známka života podle písm. a) nebyla určena. Jinými lidskými pozůstatky se rozumí
i biologické zbytky potratu podle zvláštního právního předpisu, 2).
2)

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
(zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní písmena b) až k) se označují jako písmena c) až l).
3. V § 2 písm. c) a j), § 4 odst. 3 písm. a) a § 7 odst. 1 písm. f) se za slova „lidské
pozůstatky“ vkládají slova „nebo jiné lidské pozůstatky“.
4. V § 2 písm. d) a i), § 4 odst. 3 písm. a) a b), § 5 odst. 5, § 7 odst. 1 písm. a) bodě 2
a § 13 odst. 4 se za slova „lidských pozůstatků“ vkládají slova „nebo jiných lidských
pozůstatků“.
5. V § 2 písm. e) a § 3 odst. 1 se za slova „lidských pozůstatků“ vkládají slova „ ,
jiných lidských pozůstatků“.
6. V § 2 písm. k) se za slova „státní příslušnost zemřelého“ vkládají slova „nebo
označení jiných lidských pozůstatků“.
7. V § 3 odst. 2 se za slova „výlučně pro uložení lidských pozůstatků“ vkládají slova
„nebo jiných lidských pozůstatků“ a za slova „obřady neumožňují ukládání lidských
pozůstatků“ se vkládají slova „ , jiných lidských pozůstatků“.
8. V § 4 odst. 1 v úvodní části ustanovení a písm. h) se za slova „lidskými
pozůstatky“ vkládají slova „ , jinými lidskými pozůstatky“.
9. V § 4 odst. 1 písm. f) se slova „§ 2 písm. c)“ nahrazují slovy „§ 2 písm. d)“.
10. V § 4 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Ustanovení odstavce 4 se použije obdobně i v případě jiných lidských
pozůstatků; v takovém případě se pro účely tohoto zákona porod, popřípadě potrat,
považují za takovou skutečnost, jako by šlo o úmrtí.“.
11. V § 5 se doplňuje odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 26 zní:
„(6) Jde-li o jiné lidské pozůstatky podle § 2 písm. b), může fyzická nebo právnická
osoba sjednat do 168 hodin od oznámení úmrtí, pohřbení těchto jiných lidských
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pozůstatků; o této skutečnosti informuje poskytovatele zdravotních služeb, v němž
došlo k porodu, popřípadě potratu. V takovém případě tato osoba zajistí na své
náklady pohřbení těchto jiných lidských pozůstatků. Pokud k takovému sjednání
pohřbení nedojde, poskytovatel zdravotních služeb naloží s těmito jinými lidskými
pozůstatky v souladu se zvláštním právním předpisem. 26)
26)

§ 91 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.“.

12. V § 6 odst. 1 se za slova „zpopelňování lidských pozůstatků“ vkládají slova „ ,
jiných lidských pozůstatků“ a za slova „převozy lidských pozůstatků“ se vkládají
slova „nebo jiných lidských pozůstatků“.
13. V § 9 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Pro přepravu jiných lidských pozůstatků lze použít vozidlo odpovídající
požadavkům stanoveným v odstavci 1.".
14. V § 13 odst. 1 se za slova „zpopelňování lidských pozůstatků“ vkládají slova „ ,
jiných lidských pozůstatků“ a za slova „ukládání lidských pozůstatků“ se vkládají
slova „nebo jiných lidských pozůstatků“.
15. V § 14 odst. 2 písm. a) se za slova „lidské pozůstatky“ vkládají slova „ , jiné
lidské pozůstatky“.
16. V § 14 odst. 2 písmeno d) zní:
„d) ukládat lidské pozůstatky nebo jiné lidské pozůstatky do zpopelnění pouze
v chladicím zařízení splňujícím požadavky uvedené v § 7 odst. 1 písm. f). To
neplatí, provede-li zpopelnění lidských pozůstatků nebo jiných lidských pozůstatků
do 48 hodin od jejich převzetí; v tomto případě je provozovatel krematoria povinen
zajistit uložení lidských pozůstatků nebo jiných lidských pozůstatků do doby
zpopelnění v chladicím zařízení zajišťujícím trvalé udržení teploty v rozmezí od 0 st.
C do +2 st. C, i když lhůta od zjištění úmrtí prohlížejícím lékařem přesáhla nebo
přesáhne 1 týden,“.
17. V § 14 odst. 2 písm. e) se za slova „s lidskými pozůstatky“ vkládají slova „nebo
jinými lidskými pozůstatky“ a za slova „evidenci lidských pozůstatků“ se vkládají
slova „ , jiných lidských pozůstatků“.
18. V § 14 odst. 2 písm. f) se za slova „evidenci lidských pozůstatků“ vkládají slova
„ , jiných lidských pozůstatků“.
19. V § 15 odst. 1 písm. a) až d) se za slova „ lidských pozůstatků“ vkládají slova „ ,
jiných lidských pozůstatků“.
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20. V § 15 odst. 2 v úvodní části a písm. d) se za slova „lidských pozůstatků“
vkládají slova „ , jiných lidských pozůstatků“.
21. V § 18 odst. 1 se za slova „zpopelněných lidských pozůstatků“ vkládají slova „
nebo jiných lidských pozůstatků“.
22. V § 18 odst. 1 se za slova „pohřbívání lidských pozůstatků“ vkládají slova „ ,
jiných lidských pozůstatků“.
23. V § 21 odst. 1 písm. d) se za slova „lidských pozůstatků“ vkládají slova „ ,
jiných lidských pozůstatků“.
24. V § 22 odst. 1 v úvodní části se za slova „ ukládání lidských pozůstatků“
vkládají slova „nebo jiných lidských pozůstatků“ a v písm. d) se za slova „lidskými
pozůstatky“ vkládají slova „nebo jinými lidskými pozůstatky“.
25. V § 26 odst. 1 písm. f) se slova „§ 2 písm. c)“ nahrazují slovy „§ 2 písm. d)“.
26. V § 26 odst. 1 písm. j) se za slova „lidskými pozůstatky“ vkládají slova „ jinými
lidskými pozůstatky“.
Čl. II
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
(zákon o zdravotních službách) ve znění zákona č. 167/2012 Sb., zákona č.
437/2012 Sb., zákona č. 66/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 60/2014
Sb., se mění takto:
Varianta I:
V § 91 se zrušují slova „plod po potratu,“ a za poslední větu se doplňuje věta
„Opuštěné plody po potratu se společně zpopelňují v krematoriu jako jiný lidský
pozůstatek podle zvláštního právního předpisu.“
Varianta II:
V § 91 se zrušují slova „plod po potratu,“ a za poslední větu se doplňuje věta
„Opuštěné mrtvě narozené děti a plody po potratu se společně zpopelňují
v krematoriu jako jiný lidský pozůstatek podle zvláštního právního předpisu.“
Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce
následujícího po dni jeho vyhlášení.
OBECNÁ ČÁST DŮVODOVÉ ZPRÁVY
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadu regulace (RIA) k návrhu zákona, kterým se
mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění

15. ŘÍJEN 2015, BRNO

146

NEJMENŠÍ Z NÁS • 2015

pozdějších předpisů a zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách
jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.
1
1.1

DŮVOD PŘEDLOŽENÍ A CÍLE
Název

Hodnocení dopadů regulace (RIA) návrhu zákona, kterým se mění zákon č.
256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů a zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů,
v souvislosti s pohřbíváním mrtvě narozených dětí a plodů po potratu.
1.2

Definice problému

1.2.1
Zhodnocení platného právního stavu
Evidence obyvatel
S účinností od 1. ledna 2015 přiděluje matriční úřad rodné číslo i mrtvě narozenému
dítěti (§ 14 zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů a v návaznosti na to § 19 vyhláška č. 192/2014 Sb.,
kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí
zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Právo na pohřebné
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,
přiznává od 1. ledna 2012 fyzickým osobám vypravujícím pohřeb mrtvě
narozenému dítěti právo na pohřebné, pokud o něj požádají do 1 roku od jeho
pohřbení. Pozůstalí rodiče tedy mají nárok na pohřebné „něčeho, co lze jen
s obtížemi podle platného českého práva řádně pohřbít“.
Právnickým osobám, tj. např. obcím nebo poskytovatelům zdravotních služeb,
není tato dávka státní sociální podpory určena. Není ale zakázáno, aby sociální
pracovník vypravil pohřeb a o pohřebné požádal svým jménem.
Občanský zákoník
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) posílil zásadním způsobem právo
na tělesnou integritu člověka. Nově formulovaná práva a povinnosti v této oblasti
vyplývají především z ochrany lidské důstojnosti, jež se odvozuje od přirozené
potřeby zachování respektu a úcty k lidskému tělu i po smrti člověka, kdy práva
náležejí osobám blízkým a povinnosti dědicům nebo obci, na jejímž území k úmrtí
došlo nebo byly lidské pozůstatky nalezeny, případně vyloženy z dopravního
prostředku. Z této oblasti vztahů nelze vyjmout ochranu lidského těla ještě
nenarozeného tj. nascitura, ve vztahu k němuž právo rovněž zakládá právní vztahy.
Pozůstalým nemohou být tato jejich práva krácena jenom proto, že dojde k potratu či
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se narodí mrtvé dítě. Těmto lidským pozůstatkům musí být zajištěna stejná pieta
a důstojnost jako dětem živě narozeným, zemřelým bezprostředně po porodu.
Důstojný způsob naložení i s těmito lidskými pozůstatky v duchu zásad
vyjádřených v občanském zákoníku by měl spočívat v jejich pohřbení. Česká právní
úprava představovaná v této oblasti zejména zákonem o pohřebnictví a zákonem
o zdravotních službách pro takové naprosto přirozené řešení neposkytuje vůbec
prostor, když podle ní musí být děti zemřelé před narozením likvidovány ve
spalovnách, aniž by bylo pozůstalým umožněno zajistit jim důstojný pohřeb. Taková
právní úprava není v souladu s přirozenými právy člověka, uznáním hodnoty
prenatálního života a požadavkem na pietní nakládání s lidskými pozůstatky
a lidskými ostatky.
Zákon o pohřebnictví
V zákoně o pohřebnictví není mrtvě narozené dítě zahrnuto mezi lidské pozůstatky.
Jedná se o odpad, jehož původcem je poskytovatel zdravotní služby, který je
z důvodu ochrany veřejného zdraví a hygieny povinen postupovat s anatomickopatologickými odpady striktně podle zákona o zdravotních službách. Zahrnutí mrtvě
narozených dětí do odpadu je v České republice běžná praxe. Pokud jde o dítě živě
narozené, může být likvidace jeho mrtvého těla ve spalovně kvalifikována jako
přestupek [srov. § 26 odst. 1 písm. j) zákona o pohřebnictví nebo správní delikt
podle zákona o zdravotních službách].
Zákon o pohřebnictví stanovil, že pohřbení všeho, co není lidským pozůstatkem, je
správním deliktem pod sankcí 50 tisíc korun. Závozem potraceného nebo mrtvě
narozeného dítěte do žároviště spalovny poskytovatele zdravotní služby ztrácí
pozůstalí definitivně možnost pohřbít své dítě důstojně a pietně na hřbitově nebo
v kremačním zařízení, které je výlučně určeno pro zpopelňování lidských pozůstatků
(nikoli odpadů). Tento způsob likvidace těl mrtvě narozených dětí a plodů po potratu
není zpopelněním lidských pozůstatků. Popel vyjmutý z pece nemocniční spalovny
již není s mrtvým tělem dítěte identifikovatelný.
Ustanovení § 91 zákona o zdravotních službách týkající se likvidace plodů po
potratu ve spalovnách, které je obsahově shodné s dlouhodobě platným § 26 odst. 12
zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, by se od
1. 1. 2014 mělo interpretovat s ohledem na NOZ, který v § 92 stanoví, že lidské tělo
je pod právní ochranou i po smrti člověka. I kdyby jediná rodina v České republice
chtěla mrtvorozené dítě k pohřbení vydat, stane se tak pouze na základě
individuálního rozhodnutí poskytovatele zdravotní služby. Navzdory tomu, že živě
narozené dítě zemřelé při porodu stejné oddělení patologie k pohřbení vydat musí.
Do okamžiku účinnosti zákona o pohřebnictví nedefinoval žádný zákon pojem
mrtvé lidské tělo. Oblast pohřebnictví upravovaly ve 20. století v naší zemi pouze
prováděcí právní předpisy, které pohřbívání mrtvě narozených dětí předpokládaly.
Stručně a zároveň výstižně charakterizovalo pojem mrtvě narozené dítě ustanovení §
24 odst. 1 nařízení ministra zdravotnictví č. 8/1955 Sb., o pohřebnictví: „Mrtvolou
se rozumí i mrtvola dítěte, které bylo porozeno mrtvé“. Toto právo mrtvorozených
na pohřbení fakticky zrušil zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, který
nakládání s mrtvorozenými nijak neupravil. Po jeho novele realizované zákonem
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č. 285/2002 Sb., bylo navíc s účinností od 1. září 2002 stanoveno, že části lidského
těla odebrané v souvislosti s léčebně preventivní péčí, části těla zemřelého, plod po
potratu, plodové vejce, lůžko nebo těhotenská sliznice, které se nepoužijí pro
lékařské potřeby, a to jen není-li podezření na trestný čin nebo sebevraždu, se
zpopelňují ve spalovně zdravotnického zařízení nebo v krematoriu na základě
dohody mezi zdravotnickým zařízením a provozovatelem krematoria (§ 26 odst. 12
zákona č. 20/1966 sb.).
1.3

Judikatura

1.3.1
Evropská judikatura
Rozsudek č. 50132/12 ve věci „Marić proti Chorvatsku“ ze dne 12. června 2014,
kterým Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku jednomyslně rozhodl, že těla
mrtvě narozených dětí (nikoli plodů po potratu) nesmí končit jako nemocniční
odpad, ani rozhodnutí stejné povahy v obdobné stížnosti z roku 2008 HadriVionnetová proti Švýcarsku dosud žádný posun v české legislativě nepřinesly.
1.3.2
Česká judikatura
Česká judikatura je, na rozdíl od evropské, ohledně zásady pietní ochrany osobnosti,
podle níž je tělo zemřelého integrální součástí osobnosti do doby, dokud jsou lidské
pozůstatky člověka individualizovatelné, v tuto chvíli na počátku. Nejzásadnějším
judikátem v této oblasti je prozatím rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2008,
sp. zn. 30 Cdo 3361/2007. 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 soukromí. 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 ve
smyslu tehdy platného občanského zákoníku.
1.4

Národnostní menšiny

Některé národnostní menšiny, pravoslavná církev či semitská náboženství odmítají
spalování lidských pozůstatků jak ve spalovnách nemocnic, tak i v krematoriu.
V této souvislosti nelze opomíjet skutečnost, že kvůli zvyšující se imigraci cizinců
do České republiky roste počet dětí, které se rodí mrtvé, často z důvodu
nedostatečné lékařské péče vyhledávané budoucími matkami.
1.5

Úprava v zahraničí

Zákony v evropských zemích regulující pohřebnictví zpravidla upravují způsoby
nakládání nejen s těly mrtvě narozených dětí, ale i s plody po potratu, zmocňují
orgány dohledu ke kontrole, zda jsou jako lidské pozůstatky ukládány do rakve,
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převáženy ve speciálním vozidle, zpopelněny v krematoriu nebo pohřbeny do hrobu,
v jaké formě jsou přechodně uloženy jejich ostatky a na jakém konečném místě se
tyto ostatky nacházejí. Problematika právní úpravy pohřbívání a evidence mrtvě
narozených dětí se v jednotlivých evropských státech liší. V České republice je
citelně postrádána zákonná povinnost jakékoli úmrtní evidence a stanovení práva na
pohřbení. Rodiče nemají nárok na pohřbení a registraci svého potraceného dítěte.
Právní řády jiných evropských zemí jsou v tomto ohledu podstatně přístupnější.
Ve Slovenské republice platí § 3 odst. 8 zákona č. 131/2010 Z. z., o pohrebníctve,
ve kterém se stanoví, že i rodič potraceného plodu nebo předčasně odňatého plodu
může písemně požádat poskytovatele zdravotních služeb o jeho vydání k pohřbení.
Plod musí poskytovatel zdravotních služeb předat takové pohřební službě, kterou
rodiče pověřili.
Problematika práva na pohřbívání mrtvě narozených dětí je v Německu
v kompetenci jednotlivých spolkových zemí. Právní úprava obsažená v jednotlivých
zemských zákonech o pohřebnictví je nicméně zpravidla velmi podobná. Spolková
země Berlín například zakotvuje povinnost pohřbení těla novorozence, pokud mu po
úplném opuštění dělohy:
1. buď tlouklo srdce, nebo pulzovala pupeční šňůra, nebo se dostavilo přirozené
dýchání plícemi a zemřelo po této době, nebo
2. žádná z výše uvedených známek života v bodě 1 nebyla určena, porodní
hmotnost nicméně byla nejméně 500 gramů (mrtvě narozené). Tělo novorozence
vážící méně než 500 gramů, u kterého po opuštění dělohy nebyly určeny žádné
známky života uvedené v odstavci 1 (potraceno), se nepovažuje za mrtvého pro
účely tohoto zákona. (Zákon č. 2129– 1, 1973: § 1).
Všechny mrtvě narozené nebo potracené děti by měly mít podle názoru Německé
nemocniční společnosti (Deutsche Krankenhausgesellschaft e. V., dále jen DKG)
důstojný pohřeb. „Měl by se konat nezávisle od vývojového stádia a i bez
výslovného přání rodičů,“ stojí ve vyhlášení DKG uveřejněném v roce 2001
v Berlíně. Nemocnice by se měly postarat nejen o kremaci plodů, ale i o rozptyl
jejich popele v anonymním společném hrobě.
Otec a matka plodu po potratu se v Německu mohou stát úředně rodiči dítěte
zemřelého před narozením díky novele nařízení „Verordnung zur Ausführung des
Personenstandsgesetzes - Personenstandverordnung (PStV)“ přijaté jednohlasně
sněmovnou začátkem ledna 2013. S účinností od 15. května téhož roku může být na
dobrovolnou žádost rodičů každý plod po potratu do 499 gramů prostřednictvím
zvláštní přílohy č. 13 zapsán matrikou příslušnou dle místa potratu (včetně
zamýšleného jména a příjmení dítěte) do knihy narození ve zvláštním režimu. Neníli rozlišeno pohlaví, údaj se nevyplňuje. K registraci postačí pouze identifikační
průkaz matky (občanský průkaz) a důkaz o potratu (těhotenský průkaz s údajem
o potratu nebo osvědčení o potratu vystavené gynekologem). Žadatel sice dostane od
matričního úřadu potvrzení zajišťující identitu dítěti, ale do celospolkových registrů
se toto potvrzení nezapisuje. Do přijetí výše uvedené novely upravovaly tuto oblast
zákony jednotlivých spolkových zemí individuálně, přičemž ne každý z nich
umožňoval např. pohřbít plod bez identity do samostatného hrobu.
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Zcela odlišná je právní úprava registrace mrtvě narozených dětí na území Velké
Británie. Jejím pramenem je v Anglii a Walesu zákon The Births and Deaths
Registration Act z roku 1953 (ve znění Stillbirth Definition Act 1992), nařízení pro
Anglii: The Registration of Births and Deaths Regulations z roku 1987 (ve znění
Stillbirth Definition Act 1992) a obdobné nařízení pro velšsky hovořící občany. Dítě
se musí narodit v Anglii nebo Walesu po 24. týdnu těhotenství a nesmí dýchat nebo
projevit jakékoli jiné znaky života (signs of live). V opačném případě je dítětem živě
narozeným bez ohledu na počet týdnů trvání těhotenství. Pohřeb žehem mrtvě
narozeného dítěte je v Anglii a Walesu možný až po třech měsících od porodu,
respektive po 42 dnech, kdy bývá registrace mrtvě narozeného dítěte na matrice
zpravidla ukončena.
V Irsku platí od roku 1995 zákon o registraci porodů mrtvě narozených dětí (The
Stillbirth Registration Act) vyžadující registraci dětí od porodní váhy 500 gramů
nebo starší 24. týdne gestace rodiči nebo jinou legitimní osobou. Fakultativně platí
tento předpis i retrospektivně a mrtvě narozené dítě získá mimo jiné i rodné číslo.
Mezi důkazy patří čestné prohlášení lékaře nebo jiné porodní asistentky nebo důkazy
dle uvážení matričního úředníka.
Ve Skotsku musí být podle zákona (Section 56/1 of the Registration of Births,
Deaths and Marriages Act 1965, ve znění Stillbirth Definition Act 1992) dítě
zemřelé před narozením nejen zaregistrováno, ale také pohřbeno. Dítě mrtvě
narozené před 24. týdnem těhotenství smí být pohřbeno také, ale ze zákona tato
povinnost neplyne. Většina skotských matrik zapíše mrtvě narozené dítě i mimo
pracovní dobu. Přesto se pro eliminaci byrokracie komplikující truchlení v době
těsně po ztrátě dítěte připravuje novela zákona, která umožní pohřbít dítě bez
registrace na matrice. Nemohou-li se rodiče rozhodnout, zda pohřeb dítěti vypraví,
je jeho tělo do sjednání pohřbu na náklady porodnice přechodně uloženo v márnici.
Pokud pohřbít nechtějí, mají pohřbívací povinnost zdravotnická zařízení, která
následně požadují po rodičích finanční příspěvek za pohřební útraty.
Polsko sice nezavedlo po skotském vzoru pohřbívací povinnost k dětem zemřelým
před narozením, od roku 2011 je však legální pohřbívání těchto dětí bez ohledu na
délku těhotenství a jejich registraci na matrice. Není-li známo pohlaví dítěte, není
registrace na matrice možná. Polské matriky tedy vydávají rodné listy i pro „plody
po potratu“, List pro účely pohřbení vydávají přímo porodnice jen na žádost
vypravitele pohřbu, nikoli z moci úřední. Pohřby mrtvě narozeným dětem zajišťují
také obce.
Dítě rodičům narozené mrtvě je podle judikatury Evropského soudu pro lidská
práva součástí partnerského vztahu od okamžiku svého narození a již jen touto
skutečností (srov. Gül proti Švýcarsku 1996; Keegan proti Irsku 1994; Kroon a další
proti Nizozemí 1994). 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. Zákonné neuznání hodnoty
prenatálního života a práva na ochranu piety považuje Evropský soud pro lidská
práva za neplatné, protilidské a hrubě necitlivé vůči osobám zasažených tragédií,
jakou narození mrtvého dítěte jednoznačně představuje. Zákony o pohřebnictví
15. ŘÍJEN 2015 , BRNO

NEJMENŠÍ Z NÁS • 2015

151

proto obsahují speciální právní úpravu pietního zacházení s mrtvorozenými ve
většině demokratických států.
2

ODŮVODNĚNÍ HLAVNÍCH PRINCIPŮ NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY

2.1

Lidské pozůstatky jsou res extra commercium

Tělo mrtvě narozeného dítěte je v souladu s ustanovením § 493 NOZ před
pohřbením i po něm res extra commercium, věcí mimo dědictví a mimo obchod,
a pro své zvláštní určení je vyňato ze soukromého vlastnictví. Proto také zákon
o zdravotních službách v § 82 ve spojení s § 81 zakazuje mrtvé plody použít při
léčbě příjemce lidských tkání a buněk, pro potřeby transplantací nebo pro výrobu
léčiv. Jeden z pododdílů NOZ6 je přímo nazván „Ochrana lidského těla po smrti
člověka“ a v § 92 odst. 1 je shodně se zákonem o pohřebnictví stanoveno: „Naložit
s lidskými pozůstatky a s lidskými ostatky způsobem pro zemřelého nedůstojným se
zakazuje.“
Pohřeb jako obřad není v České republice předmětem právního řádu. Nelze jej
však důstojně provést, pokud budou lidské pozůstatky dětí zemřelých před
narozením likvidovány jako odpad. Problematika jejich pohřbívání je stále
přehlížena. Jejich těla jsou považována jen za jakýsi vedlejší efekt odpadového
hospodářství, za oddělenou část těla dosud živé matky. Narození mrtvých dětí nelze
nadále takto zjednodušovat, neboť mrtvý novorozenec má právo na respektování
piety oddělené od práv rodičky.
2.2

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku

2.2.1
Varianta I
Obecnou pohřbívací povinnost k mrtvě narozeným dětem budou mít v případě přijetí
varianty I obce. Účelově vynaložené náklady v souladu s § 5 odst. 4 zákona
o pohřebnictví na pohřbení ponese stát, protože po mrtvě narozeném dítěti nejsou
dědicové. O mrtvorozeném dítěti a o tom, že nikdo během 96 hodin od oznámení
úmrtí nezajistil jeho pohřbení, by měly informovat příslušnou obec podle § 5 odst. 2
zákona o pohřebnictví ty právnické nebo fyzické osoby, u kterých je mrtvorozené
dítě přechodně uloženo. Lékař provádějící prohlídku mrtvě narozeného dítěte může
„List o prohlídce zemřelého“ předat obci, ve které se dítě mrtvě narodilo. Konkrétní
znaky života jsou zde stanoveny proto, aby nedošlo k jejich změnám z důvodu
statistických nebo zdravotnických, kde jsou v právních předpisech zatím upraveny
obdobně (např. vyhláška č. 297/2012 Sb., vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého).
Opakované žádosti některých obcí o refundaci nákladů na pohřeb mrtvě
narozených dětí de lege lata nemusí být vyřízeny kladně s odvoláním na platné
vymezení právního pojmu nascitura. Obec přitom musí vypravit pohřeb i cizinci bez
rodného čísla nebo lidským pozůstatkům bez totožnosti. Opuštěné mrtvorozené děti
můžeme ale bez nadsázky nazvat „malými bezdomovci“ (bez pozůstalosti, bez
dědiců).
6

Srov. šestý pododdíl oddílu 6 hlavy II části první zákona č. 89/2012 Sb.
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Zápory varianty I
•

Vyšší náklady na státní rozpočet

2.2.2
Varianta II
Obecnou pohřbívací povinnost k mrtvě narozeným dětem nebude mít nikdo. Záleží
na rodičích, zda využijí svého práva a během 168 hodin od oznámení úmrtí vypraví
svému potomku pohřeb dobrovolně. Po uplynutí zákonné lhůty se z mrtvě
narozeného dítěte stane jiný lidský pozůstatek, který na vlastní náklady dobrovolně
pohřbí jakákoli fyzická nebo právnická osoba nebo se na náklady poskytovatele
zdravotní služby hromadně zpopelní v krematoriu. Tím se ovšem nenaplní výše
uvedený princip občanského práva res extra commercium a právní ochrana lidského
těla po prenatální smrti člověka bude záviset pouze na osobách jemu blízkých, které
jediné jsou legitimovány k žalobě na ochranu jeho postmortální ochrany osobnosti.
Zápory varianty II
• Rozhodne-li se obec ve své samostatné působnosti mrtvě narozené děti
pohřbívat, stát ji nebude povinen náklady na takové pohřby refundovat.
• Zacházení s těly mrtvě narozených dětí bude nadále v rozporu se zásadou res
extra commercium v ustanovení § 493 NOZ.
3

3.1

ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY S ÚSTAVNÍM POŘÁDKEM
ČESKÉ REPUBLIKY
Právo na vydání mrtvě narozeného dítěte a plodu po potratu

V případě nevydání mrtvě narozeného dítěte a plodu po potratu k pohřební může
poškozený tvrdit, že je obětí ve smyslu porušení práv na respektování soukromého
a rodinného života garantovaným čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních
svobod.7
Vypravitel pohřbu mrtvě narozeného dítěte v České republice má sice od 1. ledna
2012 právní nárok na pohřebné, právo na jeho vydání ale v zákoně zakotvené nemá.
Je nutné zaručit právo rodičů dítěte zemřelého před narozením na vydání jeho
pozůstatků k pohřbení na základě jejich žádosti, a to včetně plodů po potratu,
placenty a dalších biologických zbytků.
Letitá praxe převažuje nad současnou biologickou a společenskou realitou bez
přihlédnutí ke skutečnostem a přáním dotyčných rodičů a jejich prospěchu. Tyto
7
Evropská úmluva o lidských právech podepsaná v Římě 4. 11. 1950 je nejdůležitější
lidskoprávní úmluvou sjednanou v rámci Rady Evropy a základem regionální
mezinárodněprávní ochrany lidských práv v Evropě. Československo ji jako první stát střední
a východní Evropy ratifikovalo dne 18. března 1992 – viz předpis č. 209/1992 Sb., Sdělení
federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv
a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících.
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přežívající přístupy nejsou přijatelné i s přihlédnutím k míře uvážení, kterou má stát
při plnění povinnosti zajistit účinné respektování soukromého a rodinného života.
4

ZHODNOCENÍ SLUČITELNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ
EVROPSKÉ UNIE A MEZINÁRODNÍMI SMLOUVAMI, JIMIŽ

ÚPRAVY S PŘEDPISY
JE ČESKÁ REPUBLIKA

VÁZÁNA

Právní úprava pohřebnictví není součástí žádných mezinárodních smluv, jimiž je
Česká republika vázána, a rovněž nespadá do působnosti Evropské unie. Jedná se
výlučně o národní právní úpravu.
5

5.1

PŘEDPOKLÁDANÝ HOSPODÁŘSKÝ A FINANČNÍ DOSAH NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ
ÚPRAVY NA STÁTNÍ ROZPOČET, OSTATNÍ VEŘEJNÉ ROZPOČTY
Odhadované náklady varianty I

Varianta, která by zavedla pohřbívací povinnost obcí k mrtvě narozeným dětem, by
zatížila státní rozpočet o cca 2,4 mil. Kč ročně (4000 Kč x 600 dětí) a 1 000 Kč x
1300 plodů po potratu (jejich maximální počet na 1 dětskou rakev je odhadován na
10), tj. maximálně 1 900 000 Kč. Celkové náklady na variantu I činí cca
4 200 000 Kč. Toto zatížení by ovšem nebylo absolutní. Kvalifikovaný odhad na
rozpočet MPSV pro sociální dávku pohřebného u mrtvě narozených dětí činí od
roku 2012 každoročně až 3 mil. Kč.
Náklady zdravotních pojišťoven na zpopelnění plodů po potratu jako jiných
lidských pozůstatků v krematoriích se sníží o plody, které si rodiče pohřbí sami na
vlastní náklad (což současná právní úprava nedovoluje).
5.2

Odhadované náklady varianty II

Náklady na likvidaci anatomicko-patologického odpadu musí podle platné právní
úpravy vždy hradit poskytovatel zdravotní služby, jedná se tedy o službu zdravotní,
nezávisle na druhu žároviště. Nejvyšším investičním nákladem na zpopelnění jiného
lidského pozůstatku bude činit rakev. Kvalifikovaný odhad na rozpočty zdravotních
pojišťoven budou činit každoročně 1 000 Kč x 600 mrtvě narozených dětí = 600 000
Kč a 1 000 Kč x 1300 plodů po potratu (jejich maximální počet na 1 dětskou rakev
je odhadován na 10), tj. maximálně 1 900 000 Kč. Celkové náklady na variantu II
činí cca 2 500 000 Kč.
Náklady zdravotních pojišťoven na hromadné zpopelnění plodů po potratu jako
jiných lidských pozůstatků v krematoriu se sníží o ty plody, které si rodiče pohřbí
sami na vlastní náklad (což současná právní úprava nedovoluje).
5.2.1
Současné náklady
Považujeme za nutné upozornit na ekonomické riziko týkající se pohřebného
u mrtvě narozených dětí. Sociální dávka pohřebného ve výši 5000 Kč může
v případě plného zájmu rodičů o pohřeb svého potomka zatížit státní rozpočet.
Kvalifikovaný odhad na rozpočet MPSV může činit každoročně 5000 Kč x 600
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mrtvě narozených dětí, tj. 3 000 000 Kč, a to i v případě, že účelně vynaložené
náklady na pohřbení mrtvě narozených dětí budou ve skutečnosti nepatrně nižší.
V souladu s § 4 odst. 5 zákona o pohřebnictví hradí náklady spojené
s přechodným uložením jiných lidských pozůstatků po dobu 48 hodin od úmrtí nebo
od provedení pitvy poskytovatel zdravotní služby. Po uplynutí této doby hradí
náklady ten, kdo sjedná pohřbení podle § 5 odst. 6 zákona o pohřebnictví.
Zjednodušeně řečeno, první dva dny po pitvě se s mrtvě narozeným dítětem, včetně
převozů těla na pitvu a z pitvy, nakládá stále ještě v souvislosti s poskytováním
zdravotní, nikoli pohřební služby. Sjednají-li rodiče během 7 dnů od chvíle, kdy jim
bylo oznámeno, že dítě se narodilo mrtvé, pohřbení, hradí náklady za přechodné
uložení svého mrtvě narozeného dítěte od třetího dne po pitvě.
ZVLÁŠTNÍ ČÁST DŮVODOVÉ ZPRÁVY
5.3

K čl. I a k bodu 2

5.3.1
Varianta I
Mrtvé lidské tělo je tělo nejen živě, ale i mrtvě narozeného dítěte, se kterým se
nakládá obdobně jako s lidským pozůstatkem zemřelého novorozence, tj. po
marném uplynutí 96 hodin od oznámení úmrtí rodičům zajistí jeho pohřbení obec.
Mrtvé lidské tělo plodu po potratu je tzv. jiným lidským pozůstatkem, což je nový
právní institut, který má zaručit, že se s plody po potratu a biologickými zbytky po
potratu nebude po dobu 168 hodin od oznámení úmrtí nakládat jako s anatomickopatologickým odpadem. Jiný lidský pozůstatek má, vyjma pohřbívací povinnosti
obcí, v této zákonné lhůtě zaručenu stejnou právní ochranu jako lidský pozůstatek.
Po marném uplynutí této zákonné lhůty je minimální standard poskytovatelů
zdravotních služeb společné zpopelnění plodů po potratu v krematoriu. Spálit plod
po potratu ve spalovně nemocnice není dovoleno. Právně – administrativní evidence
jiných lidských pozůstatků je fakultativní, u mrtvě narozených dětí bude k dispozici
List o prohlídce zemřelého, u plodů po potratu bude zpravidla upravena vnitřními
předpisy poskytovatelů zdravotních služeb, provozovatelů pohřebních, hřbitovních
a kremačních služeb.
Poskytovatel zdravotní služby musí jiný lidský pozůstatek přechodně uložit stejně
jako lidský pozůstatek a vydat vypraviteli pohřbu. Provozovatel pohřební služby,
krematoria a pohřebiště musí jiný lidský pozůstatek po uzavření objednávky
pohřbení umýt, obléci, převézt, přechodně uložit a pohřbít stejně jako lidský
pozůstatek. Nebude-li nikdo ochoten jiný lidský pozůstatek pohřbít dobrovolně,
postupuje se podle § 91 zákona o zdravotních službách.
Shrnutí změn zákona o pohřebnictví:
•
•

Lidský pozůstatek je dítě narozené se znaky života pod hranicí viability
Jiný lidský pozůstatek je
o plod po potratu
o biologické zbytky potratu
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5.3.2
Varianta II
Mrtvé lidské tělo živě vypuzeného nebo vyňatého dítěte z dělohy matky má mít
zaručenu stejnou právní ochranu jako každý lidský pozůstatek, tj. jako dítě, které
bylo lékařem označeno jako živé a umřelo po porodu, včetně pohřbívací povinnosti
obcí. Mrtvě narozené dítě však z ekonomických důvodů pohřbeno obligatorně
nebude. Konkrétní znaky života jsou zde stanoveny proto, aby nedošlo k jejich
změnám z důvodu statistických nebo zdravotnických, kde jsou zatím upraveny
obdobně (např. vyhláška č. 297/2012 Sb., vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého).
Mrtvé lidské tělo mrtvě narozeného dítěte nebo plodu po potratu je tzv. jiným
lidským pozůstatkem, což je nový právní institut, který má zaručit, že se s mrtvě
narozenými dětmi, plody po potratu a biologickými zbytky po potratu nebude po
dobu týdne od oznámení úmrtí nakládat jako s anatomicko-patologickým odpadem.
Jiný lidský pozůstatek má, vyjma pohřbívací povinnosti obcí, v této zákonné lhůtě
zaručenu stejnou právní ochranu jako lidský pozůstatek. Po marném uplynutí této
zákonné lhůty je minimální standard poskytovatelů zdravotních služeb společné
zpopelnění plodů po potratu v krematoriu. Spálit plod po potratu ve spalovně
nemocnice není dovoleno. Právně – administrativní evidence jiných lidských
pozůstatků je fakultativní, u mrtvě narozených dětí bude k dispozici List o prohlídce
zemřelého, u plodů po potratu bude zpravidla upravena vnitřními předpisy
poskytovatelů zdravotních služeb, provozovatelů pohřebních, hřbitovních
a kremačních služeb.
Poskytovatel zdravotní služby musí jiný lidský pozůstatek po pitvě zašít,
přechodně uložit stejně jako lidský pozůstatek a vydat vypraviteli pohřbu.
Provozovatel pohřební služby, krematoria a pohřebiště musí jiný lidský pozůstatek
po uzavření objednávky pohřbení umýt, obléci, převézt, přechodně uložit a pohřbít
stejně jako lidský pozůstatek. Nebude-li nikdo ochoten jiný lidský pozůstatek
pohřbít dobrovolně, postupuje se podle § 91 zákona o zdravotních službách.
Shrnutí změn zákona o pohřebnictví:
•
•

5.4

Lidský pozůstatek je dítě narozené se znaky života pod hranicí viability
Jiný lidský pozůstatek je
o dítě mrtvě narozené
o plod po potratu
o biologické zbytky potratu
K čl. II.

5.4.1
Varianta I
Plod po potratu nemůže být v zákoně o zdravotních službách označen za
anatomicko-patologický odpad, je-li zvláštním předpisem označen za jiný lidský
pozůstatek. Po marném uplynutí zákonné lhůty je minimální standard poskytovatelů
zdravotních služeb společné zpopelnění plodů po potratu v krematoriu. Spálit plod
po potratu ve spalovně nemocnice není dovoleno. Režim likvidace opuštěného
jiného lidského pozůstatku, který nikdo nechce pohřbít dobrovolně, je stanoven tak,
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že půjde o jejich hromadné zpopelnění v krematoriu na náklady poskytovatele
zdravotních služeb.
5.4.2
Varianta II
Mrtvě narozené dítě a plod po potratu nemůže být v zákoně o zdravotních službách
označen za anatomicko-patologický odpad, je-li zvláštním předpisem označen za
jiný lidský pozůstatek. Po marném uplynutí zákonné lhůty je minimální standard
poskytovatelů zdravotních služeb společné zpopelnění mrtvě narozených dětí
a plodů po potratu v krematoriu. Spálit mrtvě narozené dítě nebo plod po potratu ve
spalovně nemocnice není dovoleno. Režim likvidace opuštěného jiného lidského
pozůstatku, který nikdo nechce pohřbít dobrovolně, je stanoven tak, že půjde o jejich
hromadné zpopelnění v krematoriu na náklady poskytovatele zdravotních služeb.
ZÁVĚR
Sbírka zákonů se v září 2014 nečekaně rozšířila o vyhlášku Ministerstva vnitra č.
192/2014 Sb., která zrušila stoletý zákaz přidělovat rodná čísla mrtvě narozeným
dětem. Tato nečekaná a popravdě historická změna je sice s účinností od 1. 1. 2015
v podstatě technickou nutností pro účely agendového informačního systému
evidence obyvatel, ale zároveň dává naději na povinné pohřbívání také mrtvě
narozených dětí.
V odůvodnění tohoto nového právního předpisu se lze dočíst, že Ministerstvo
vnitra s odkazem na zákon o evidenci obyvatel, podle kterého přiděluje výdejové
místo rodné číslo fyzické osobě při narození, tak touto změnou uvádí do souladu
matriční vyhlášku č. 207/2001 Sb. s § 16 písm. a) zákona o evidenci obyvatel.
Z dikce zákona o evidenci obyvatel tudíž už léta vyplývá, že rodné číslo se přiděluje
všem fyzickým osobám, tedy i mrtvě narozeným dětem, a zmiňovaná prováděcí
vyhláška tak byla v § 19 odst. 2 od okamžiku její účinnosti po celou dobu neplatná.
Matriční úřady se tudíž de iure vyhláškou nikdy řídit neměly a povinnost přidělovat
rodná čísla mrtvě narozeným dětem jim vyplývala přímo ze zákona.
Ačkoli by se mohlo na první pohled zdát, že situace v naší zemi není natolik
dramatická, jako tomu bylo do 20. července 2015 v Bulharsku8, nezbývá než
8

Díky iniciativě třinácti nevládních neziskových organizací (Bulharský helsinský výbor,
Sdružení Přirozeně, Nadace Rodiče pro rodiče, Asociace Rodiče, Nadace Asociace Animus,
Aliance bulhraských porodních asistentek, Asociace bulharských dul, Bulharská společnost pro
psychodrama a skupinovou terapii, Psychoterapeutický institut pro sociální ekologii osobnosti,
Národní asociace Podpora kojení, Nadace Příroda, Sdružení Rodička a Centrum pro vzdělávací
iniciativy), která započala13. 6. 2013 oficiálním předáním dopisu ministrovi zdravotnictví
s výzvou o ukončení nehumánního zacházení s mrtvě narozenými dětmi, nabyl dne 21.
července. 2015 účinnosti Zákon, kterým se mění a doplňuje Zákon o registraci obyvatel
(ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация (обн., ДВ,
бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 28 и 37 от 2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 70 и
96 от 2004 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 48 и 59 от 2007 г., бр. 105 от 2008 г., бр. 6, 19, 47, 74 и
82 от 2009 г., бр. 33 от 2010 г., бр. 9 и 39 от 2011 г., бр. 42 от 2012 г., бр. 66 и 68 от 2013
г. и бр. 53 и 98 от 2014 г.) schválený Národním shromážděním dne 10. 7. 2015. Po třech
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konstatovat, že regulace postupu při evidenci a nakládání s mrtvě narozenými dětmi
je ze strany českého státu dosud nadále nekoordinovaná, nesystémová a nekomplexní. Jednotná koncepce, strategie či alespoň metodický přístup příslušných
ministerstev a krajských úřadů stále absentuje. Neméně zarážející je skutečnost, že
nikoho z předkladatelů zákona o evidenci obyvatel "nenapadlo", že mrtvě narozené
děti nejsou vůbec v českých právních předpisech normativně definovány.
Pro matriční úřady jsou fyzickými osobami zapisovanými do knihy narození,
kterým je přidělováno rodné číslo. Dle vyjádření Ministerstva zdravotnictví se
s mrtvě narozeným dítětem – plodem s vyšší váhou než 500 g - zachází jako
s každým jiným tělem zemřelého, tedy podle §§ 79 až 92 zákona č. 372/2011 Sb,
o zdravotních službách; lhůty a postup při pohřbení jsou pak již stanoveny pouze
zákonem, č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, stejně jako jiná ustanovení spojená
s pohřbíváním.9 Podle gestora tohoto zákona, tj. Ministerstva pro místní rozvoj
(MMR), vzniká nová identita člověka, včetně jeho aktivní a pasivní legitimace,
teprve narozením V případech mrtvě narozeného dítěte může být vizuální vzhled
podobný živému dítěti, avšak postrádá to zcela zásadní, a to co vyžadují legislativní
předpisy, tj. fungování základních životních funkcí, Proto se jedná v případě mrtvě
narozeného dítěte o biologický odpad, který musí nemocnice likvidovat. Nemocnice
nemají žádný právní podklad vyžadovat po obecních úřadech v těchto případech
pohřbívání.10 Tento názor MMR, jež je v rozporu s evropskou judikaturou, ani
o více než dva roky později, tedy v situaci, kdy se tomuto odpadu nově přiděluje
rodné číslo, nezměnilo.
V srpnu 2015 se v Uhreskohradišťské nemocnici, a.s. narodilo mrtvé dítě, jehož
matka musela být, vzhledem k vážným poporodním komplikacím, převezena do
Fakultní nemocnice v Motole (Praha). Pohřeb své dcery si přála, nemohla jej ale
vypravit. Nemocnice proto požádala město Uherské Hradiště o pomoc se zajištěním
pietního pohřbení mrtvě narozené holčičky (1 700 g). Odpověď vedoucí odboru
sociálních služeb Městského úřadu Uherské Hradiště nemocnici ze dne 19. 8. 2015
letech úsilí o ukončení porušování lidských práv v Bulharsku zavádí tato novela mimo jiné
povinnou registraci mrtvě narozených dětí v národním systému evidence obyvatel
(ESGRAON). Hlášení o narození mrtvého dítěte se musí registrátorovi oznámit do 24 hodin od
jeho narození, rodný list mrtvě narozeného dítěte se vystavuje na základě písemného oznámení
do 48 hodin. Pro zajištění pohřbení může být opis-výpis rodného listu kromě rodičů vystaven
zdarma i třetím osobám, pokud je to nezbytně k zajištění jeho pohřbení, aniž by bylo
vyžadováno zvláštní povolení (např. notářsky ověřená plná moc). Podle do té doby platného
znění článku 61 tohoto zákona byl úmrtní list povinným povolením pohřbení. Pro kremaci
i pohřeb do země byl podle vyhlášky č. 2 ze dne 21. dubna 2011 o zdravotních požadavcích na
pohřebiště (hřbitov) a pohřbení a převoz zemřelých (Наредба № 2 от 21 април 2011 г. за
здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето
на покойници) vyžadován společně s rodným listem s uvedením rodného čísla a jména, což
rodiče mrtvě narozených předložit nemohli. Těla jejich dětí i těch, které zemřely krátce po
narození, byla majetkem nemocnic, které je povinně likvidovaly ve spalovně.
9
Dopis MUDr. H. Sajdlové, ředitelky odboru zdravotních služeb Ministerstva zdravotnictví ze
dne 26. 3. 2013 (č. j. 11124/2013) adresovaný Městskému úřadu města Slaný
10
Odpověď JUDr. Zahajského vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu
Slaný ze dne 3. dubna. 2013 (č. j. MMR-11555/2013 – 52) ohledně problematiky mrtvě
narozených dětí
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byla zamítavá: Na základě Vašeho oznámení ze dne 19. 8. 2015 sdělujeme, že jelikož
se jedná o mrtvě narozené dítě, nejsou splněny podmínky § 5 zákona č. 256/2001
Sb., o pohřebnictví, a nelze tedy zajistit pohřbení výše jmenované. Vzhledem k tomu,
že jsme se s tímto případem doposud nesetkali, vše jsme konzultovali s pracovníkem
Ministerstva pro místní rozvoj JUDr. Zahájským. Tento postup je v souladu s jeho
stanoviskem. Paní Bc. Pipalová sice uvedené sdělení jako podřízený úředník
vyhotovila, současně však předala zdravotně sociální pracovnici nemocnice, paní
Mgr. Kláře Bajgarové, informaci o existenci spolku Tobit. Ta následující den
kontaktovala autorku příspěvku s prosbou o zajištění pohřbu mrtvě narozeného
dítěte. Jeho pohřeb byl obratem vypraven. Urna se zpopelněnými ostatky bude
uložena do hrobky Tobitu (oddělení 35, č. 23) na Vinohradském hřbitově v Praze.
Uvedený případ z praxe ilustruje existující české právnímu prostředí, v němž
zároveň slovo sociální zůstává na straně obcí vepsáno jen v názvu odboru jejich
úřadu a reálné naplnění jeho významu je při prosbě o pomoc podmíněno jen účetní
rovností stran má dáti, dal. Zaměstnanci Uherskohradištské nemocnice, a.s. si
nedokázali představit, že by s tělem dítěte bylo naloženo nepietně a činili vše pro to,
aby neskončilo v nemocničním odpadu. Pozitivní zkušenost se spolkem Tobit byla
startem k zahájení vzájemné budoucí spolupráce: „Vážená paní Vališová, moc Vám
děkujeme za ochotu a pomoc při řešení této pro nás mimořádné situace a jsme velmi
rádi, že váš spolek Tobit se stará o pietní pohřby mrtvě narozených opuštěných dětí.
Pokud by to bylo možné, rádi bychom s Vámi navázali dlouhodobější spolupráci,
i když bychom si samozřejmě všichni zajisté přáli, aby následně nebylo třeba Vašich
služeb využít11
Neméně citlivou součástí pohřebnictví je také způsob likvidace plodů po potratu
nereflektující situaci rodičů po samovolných potratech, popř. po ukončení
těhotenství z důvodu těžkých vrozených vad, pro které je toužebně očekávaný
potomek dítětem bez ohledu na délku gestace, v níž mu v těle matky dotlouklo
srdce.
Zde poprvé publikovaný pracovní návrh spolku Tobit na dílčí změnu zákona
o pohřebnictví a zákona o zdravotních službách by mohl, dle našeho názoru, v obou
předložených variantách definitivně ukončit zombifikaci těl mrtvě narozených dětí.
Jedná se o nepochybně lepší řešení, než nabízí stávající právní úprava, když už ne
dobré, které je o něco blíže základním lidským právům, když ne spravedlivé. Je
nejvyšší čas, aby Česká republika reálně respektovala právo rodičů na ochranu před
neoprávněným zasahováním do jejich rodinného života obsažené v Listině
základních práv a svobod přijaté usnesením předsednictva České národní rady
v prosinci 1992.

11

Úryvek z korespondence mezi Mgr. Janou Švanygovou z právního oddělení nemocnice
a autorkou příspěvku
15. ŘÍJEN 2015 , BRNO
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ABSTRACT

THE ASSIGNMENT OF PERSONAL IDENTIFICATION NUMBERS
TO STILLBORN BABIES
The authors try to amplify and deepen the topic of the assignment of
personal identification numbers to stillborn babies in the Czech Republic
without avoiding the substance of the overall administrative issue, which
– in their opinion – consists in the distinction between a stillborn baby as
waste on one side and human remains on the other.
In this context the Tobit fellowship drafted two variants of the amendment
to two laws, the adoption of which by Czech legislators would
significantly reduce handling the bodies of babies deceased prior to the
their birth at someone´s discretion, their disgrace and deprivation of
human dignity. The authors present the draft in this contribution for the
first time, the explanatory report and calculation of the costs included.
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