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JOACHIM KARDINÁL MEISNER
************
Kolín nad Rýnem, 29. května 2017
Vážení pánové předsedající Organizačního a programového výboru,
s upřímnou vděčností za Vaši důležitou službu pro pravdu v církvi Vám z celého
srdce děkuji. V této oblasti církve nelze učinit dost, protože se zmatky rozšířily v tak
veliké míře.
Bohužel nemohu přijmout Vaše pozvání na konferenci dne 19. října 2017 v Brně.
Jelikož jsem již dosáhl věku 84 let a mé zdraví už není příliš pevné, musím upustit
od větších cest. Proto Vás prosím o pochopení mého odmítnutí. Mohu Vám jen
popřát hojnost Božího požehnání pro tuto důležitou službu.
Obzvláště Vám děkuji za obě zaslané brožury z roku 2015 a 2016 na toto téma. Obě
svědčí o vysoké úrovni Vaší práce.
S vděčností a pozdravem
Váš
+ Joachim kard. Meisner
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PŘEDMLUVA
Držíte v rukou sborník příspěvků 6. ročníku konference Nejmenší z nás: právní
ochrana osob před narozením. Záštitu konferenci tradičně poskytli prezident Miloš
Zeman, místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek,
děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity Markéta Selucká a děkan
Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni Boris Kreuzberg.
I letos jsme se na konferenci mohli setkat s celou řadou příspěvků z různých
oborů. V úvodu sborníku P. Radim Cigánek přináší přehled legislativy týkající se
umělého potratu v českých zemích od středověku až po současnost. Petr Kosinka
řeší problematiku možnosti obětování lidského života v krajní nouzi. Jakub Valc
zkoumá, jakým způsobem nakládá české právo s nenarozeným dítětem, a ukazuje,
že mezi jednotlivými právními normami existují rozpory. Miroslav Kratochvíl
analyzuje rozhodnutí Ústavního soudu, které ruší rozsudek Nejvyššího soudu ve věci
přiznání práva muže být evidován jako matka dítěte nebo jeho druhý otec, autor
poukazuje na absurditu tohoto rozhodnutí a jeho souvislost s tzv. kulturou smrti.
Paradoxům, které s sebou přináší tzv. kultura smrti řeší i Petr Kosinka. Květoslav
Šipr a Helena Šiprová se zabývají umělým oplodněním a důsledky, které má tato
procedura pro život těch nejmenších osob. Ludmila Lázničková se ohlíží za 60. lety
legalizace umělých potratů v Československu, Miroslav Kratochvíl zkoumá korelace
potratovosti s vybranými společenskými jevy a Radim Ucháč se zamýšlí nad
konkrétními právními možnostmi omezení vražd nenarozených lidí. V závěru se
můžeme seznámit s přepisem parlamentního jednání o novém pohřebním zákoně, do
kterého bylo zapracováno právo rodičů pohřbít jejich mrtvorozené dítě.
Děkujeme všem autorům, recenzentům a organizátorům konference a doufáme, že
i tento ročník přispěje k obnovení kultury života v České republice.
Jiří Stodola, editor
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UMĚLÝ POTRAT V TRESTNÍM PRÁVU V ČESKÝCH ZEMÍCH
PŘED ROKEM 1957

Radim Cigánek
************
Recenzoval JUDr. Bc. Jan Lata, Ph.D.
ÚVOD
V následujícím příspěvku se zaměřím na situaci na našem území od počátku
středověku. Bylo by jistě zajímavé zahrnout také starší dějiny a širší, minimálně
evropský1 a severoamerický2 kontext. Téma je to však natolik široké, že by
příspěvek byl neúměrně dlouhý, zůstanu tedy na našem území a začnu od počátku
křesťanské éry. K širšímu kontextu odkazuji na příslušnou odbornou literaturu [7],
[24], [8], nutno však poznamenat, že větší část zvláště novějších prací je psána
z perspektivy strany „pro choice“ (pro tzv. svobodnou volbu ženy pro umělý potrat)
a dnes často z pozic feminismu a genderismu, neboť systém grantů toto dosti
preferuje.
STŘEDOVĚK
Otázka umělého potratu byla v období raného a vrcholného středověku v Českých
zemích hlavně otázkou morální. Pokud se někdo tohoto činu dopustil, řešily to
převážně dobové příručky morální teologie či přesněji řečeno penitenciáře.
Penitenciáře jsou příručky pro zpovědníky, které obsahovaly seznam hříchů a pokání
(„trestů“) za tyto konkrétní skutky [25, s. 99].
Delikt vyhnání plodu tedy řešily spíše autority církevní než světské, teprve
počátkem novověku tyto záležitosti více přebírá světské právo [14, s. 66]. Důvodů
této skutečnosti je myslím více. Dva hlavní důvody bych spatřoval v tom, že je to
otázka částečně morální, a za druhé v tom, že ve středověku trestní právo spíše
1
2

O situaci v Evropě po roce 1990 pojednává sborník: [6].
Podrobně o vývoji před legalizací umělých potratů v USA v roce 1973 pojednává práce: [31].
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chránilo vládce, než že by přímo definovalo skutkové podstaty a sankce za
jednotlivé zločiny. Taxativní výpočty jednotlivých deliktů byly spíše v raně
středověkých penitenciářích.
Konkrétně ve Staroslověnském penitenciálu z okruhu misie sv. Cyrila a Metoděje
se praví: „Jestliže některá žena, jež se dopustila smilství, zničila v sobě dítě, deset let
ať se kaje, dvě z nich o chlebě a vodě.“ [28, s. 219]
Další středověké texty právního charakteru o otázce vyhánění plodu mluví jako
o těžkém prohřešku. To je případ tzv. „Břetislavových dekret“ vyhlášených roku
1039 v Hnězdně. Když totiž české vojsko pod vedením knížete Břetislava dobylo
Polsko, obsadilo také Hnězdno, kde byly uloženy ostatky sv. Vojtěcha. Čechové
chtěli vyzdvihnout ostatky a přenést je do Prahy. Přítomný biskup Šebíř nařídil tři
dny pokání a byla vydána zmíněná Břetislavova (Hnězdenská) dekreta, která
zakazovala pohanské zvyklosti, dosud v Čechách hojně rozšířené [15, s. 77].
Dokument velmi zdůrazňuje, aby lidé žili v monogamním nerozlučném manželství
podle církevních ustanovení. Dále se zapovídaly nedělní trhy a nedělní práce.
Poněkud úsměvně působí nařízení, které zakazuje hospody. Ve většině deliktů
v dekretech zmíněných je stanovena sankce (vyhnání do Uher, bičování, pokuta 300
peněz). Ve věci cizoložství a vyhnání plodu se v dekretech píše:
Za třetí, kdyby panny, vdovy a cizoložnice byly usvědčeny, že ztratily stud a dobré
jméno a porodily děti nemanželsky, jest je postihnouti týmž nálezem. (vyhnáním do
Uher, poznámka RC). Neboť když mají svobodné rozhodování provdati se, proč
páchají cizoložství a své plody uměle potracují, což jest nejhorší hřích před Bohem?
[37]

Také z této citace se zdá, že jde spíše o morální apel, kde se formuluje skutková
podstata, ale sankce je spíše naznačena.
Ve středověkém právním systému totiž veřejná moc řadu zločinů – včetně vraždy
– sama aktivně nepostihovala a nechávala to na vzájemném vyrovnání (mstě) mezi
aktéry sporů. Církev se snažila prosadit, aby veřejným zločinem byla alespoň část
vražd (vražda kněze nebo rodičů), ale ani v postihování těchto deliktů nebyl
středověký stát příliš aktivní [29, s. 4]. Některé další právní normy středověkého
původu a české provenience otázku vyhnání plodu nezmiňují. Je to i případ „Statut
Konráda Oty Znojemského“, která se snaží řešit některé majetkové záležitosti
a minimalizovat krevní mstu [29, s. 5]. Když Karel IV. připravil zákon, který by
jednotlivým pánům nedovoloval krvavé tresty (poprava, sekání ruky, ztráta zraku),
dařilo se mu jeho prosazení jen velmi pomalu [29, s. 8]. Jen pozvolna se před
počátkem novověku prosazovala zásada oficiality (z lat. oficium – povinnost, úřad),
tedy povinnost veřejné moci stíhat pachatele nejzávažnějších kriminálních deliktů
z úřední povinnosti.
V období stavovského státu se rozvíjí také trestní právo. V období renesance, kdy
se dále rozvíjejí města, se kodifikují také jejich zákony, které platily jen pro
měšťany. Venkovské obyvatelstvo bylo podřízeno soudu svých feudálních pánů.
V poněkud jiné situaci byly šlechtici, kterých se dotýkaly nejrůznější zákazy (zákaz
služby v cizím vojsku, prodeje statků cizincům) [29, s. 9].
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I v době stavovského státu přetrvával stav, kdy si zvláštní ochranu vynucovala
veřejná moc. Ve věcech soukromoprávních přetrvávala zásada, že právo dává soudní
ochranu tomu, kdo si o ni zažádá [22, s. 13]. Na nevyšší úrovni řešil záležitosti
v majetkoprávních i trestních sporech zemský soud, který zasedal několikrát do
roka. Ve městech spadali měšťané pod pravomoc městských soudů. Zde se procesní
záležitosti konaly jednodušší formou a na rozdíl od zemského soudu se ve
vyšetřování trestních věcí používala tortura. Zemské právo tehdy sepsal Viktorin
Kornel z Všehrd pod názvem „O praviech súdiech i dskach země české, knihy
devatery“, kodifikace vznikla v letech 1495–1499 [12, s. 45].
NOVOVĚK
Později vznikaly další kodifikace, z nich je výrazným počinem právní kniha „Práva
městská Království českého“ od mistra Pavla Kristiána z Koldína, nazývaná
Koldínův městský zákoník [20, s. 109]. Zákoník byl solidně připraven, ale dlouhou
dobu nebyl schválen, neboť usiloval o ujednocení práva měst, která používala buď
pražské, anebo magdeburské právo.3 Po dlouhých průtazích zákoník schválil sněm
a byl vydán roku 1581 [22, s. 19]. Ve svých posledních částech se Koldínův zákoník
věnuje trestnímu právu. V pasážích o zabití se také zmiňuje, že umělý potrat je
jedním z typů vraždy (čl. XXXV): „III. Také zabíjí ta, kteráž plod ze sebe vyhání,
aneb týž plod jakýmž pak koli spůsobem v sobě udušuje a mrtví. Též kteráž do
záchodu, do studnice aneb jinam svůj plod mece a hází [40, s. 326]. Na začátku
části o vraždě se stanoví i sankce, když se mluví o stětí: „Kdož by druhého zoumysla
zabil, mečem ztrestán buď.“ (čl. XXXI).
Koldínův zákoník se používal velmi dlouhou dobu. Občanské právo, které
obsahoval, bylo nahrazeno až všeobecným občanským zákoníkem (ABGB) z roku
1811.
Po bitvě na Bílé Hoře vyšlo v roce 1627 (pro Moravu 1628) Obnovené zřízení
zemské, tedy nová zemská „ústava“, jejímž prostřednictvím si Habsburkové
upevňovali moc ve vzbouřeneckých Českých zemích. Trestní část této právní normy
se týkala především politických deliktů: byla posílena ochrana panovníka a jeho
osoby. V trestním řízení se významněji začala prosazovat zásada oficiality, tedy
povinnost státních orgánů postihovat pachatele trestných činů z úřední povinnosti
bez čekání na podání soukromé žaloby, jak tomu bylo velmi často dosud. Dosud na
soudech převažovala ústní forma soudního řízení, ta se postupně se začala
nahrazovat písemnou [30, s. 97]. Obnovené zřízení zemské se věnuje také
konkrétním zločinům a delikty proti životu zmiňuje v článku M od části X [21, s.
100].
Dílčí kodifikace práva trestního nastala již za císaře Josefa I. roku 1707, kdy vyšla
tzv. „Josefina“ – trestní zákoník císaře Josefa. Ten však nepřinášel mnoho nového

3
Jedná se typy práva, která používala německá města. V severním Německu převažovalo tzv.
Magdeburské právo (Das Magdeburger Recht), které vycházelo ze Saského zrcadla
(Sachsenspiegel), což byla středověká právní kniha. Naopak v jižním Německu převažovalo
tzv. Norimberské právo, jehož zdrojem bylo Švábské zrcadlo (Schwabenspiegel). V českých
zemích se tyto právní systémy prolínaly. Koldínův zákoník se snažil toto ujednotit.
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a navazoval na předchozí trestní zákon císaře Ferdinanda III. z roku 1656 [20, s.
192].
OSVÍCENSTVÍ
K výraznějšímu posunu došlo až za Marie Terezie, když roku 1768 vyšla
„Constitutio criminalis Theresiana“ obvykle nazývaná jen Theresiana. Teprve tento
zákoník znamenal přerušení tradice českého zemského práva a celkovou novou
kodifikaci trestního práva. Tento zákon navazoval na předchozí normy a byl dosti
krutý. Byl pokračováním středověkého soudnictví včetně tortury, pro kterou však
stanovil jistý řád. Ve věci vyhnání plodu se držel starších předloh a za zločin
„zaumyslného vyhnání plodu“ stanovil trest smrti stětím [42, s. 241]. Vyhnání plodu
tedy řadil k vraždám a podle toho také byla stanovena sankce.
K výraznému zmírnění trestního práva došlo za rozvinutého osvícenství v době
vlády císaře a krále Josefa II. V roce 1787 byl vydán tzv. Josefínský trestní zákoník
(Allgemeines Gesetzbuch über Verbrechen und derselben Bestrafung; Všeobecný
zákoník o zločinech a trestech). Tento zákon v duchu osvícenství zmírnil řadu
záležitostí v procesním i hmotném právu [20, 193]. V řádném řízení byl dokonce
zrušen trest smrti a byl vyhrazen pro výjimečný stav stanného práva, i tak však
zůstaly přísné tělesné tresty a jedním z trestů bylo i vlečení lodi [30, s. 493]. (Po
smrti Josefa II. byl však roku 1795 trest smrti obnoven.) Ve věci umělého potratu
nazývaného „potrat lidského plodu“ (Abtreibung der Leibesfrucht), který byl zmíněn
mezi vraždami a sebevraždami v § 89, pak jako sankci za tento zločin stanoví
josefínský zákoník v §§ 113−115 přísné vězení a veřejně prospěšné práce.
V roce 1796 by vydán pro Západní Halič „Západohaličský trestní zákoník.“ Tento
zákoník byl pak po drobných úpravách vydán roku 1803 a platil pro celé
Předlitavsko (do roku 1878 i pro Uhry) [27, s. 10] jako Zákoník o zločinech
a těžkých policejních přestupcích, český překlad vyšel ve Vídni roku 1804 [29, s.
30]. Šlo o velmi zdařilý zákon, který ovlivnil české trestní právo prakticky až do
roku 1950, neboť trestní zákoník z roku 1852 byl jen jeho novelizací. Vycházel
z Josefinského trestního zákoníku a je charakteristický precizními definicemi,
přehledností a jasností [20, s. 194].
Zákon trestní o zločinech, přečinech a přestupcích ze dne 27. května 1852 č. 117
ř. z. [3] (Strafgesetz über Verbrechen, Vergehen und Uebertretungen), tak zněl
oficiální název právní normy, která na našem území platila až do roku 1950.
Technicky se jednalo o novelu zákona z roku 1803, hlavní rozdíl byl v tom, že na
rozdíl od předchozího zákona zahrnoval jen právo hmotné a procesní záležitosti byly
upraveny ve zvláštní normě. Ještě více než předchozí normy ruší některé středověké
relikty a ke zločinům a přestupkům přidává ještě přečiny [20, s. 276]. V úvodních
pasážích zákon explicitně vyjadřuje zásadu nullum crimen sine lege (zločinem je jen
to, co je v zákoně), a nulla poena sine lege (žádný trest bez opory v zákoně). Na
začátku zákona byly také důležité obecné paragrafy, které stanovily vymezení osob,
na které se zákon vztahuje, tedy osoby starší 14 let, které mají plné užívání rozumu
a jsou příčetné. Také hned na počátku (§ 3) byla zdůrazněna obecná právní zásada,
že neznalost tohoto zákona neomlouvá [20, s. 31]. Trestný mohl být i pokus o nějaký
zločin (§ 8), pokud však se jednalo jen o úmysl bez jakéhokoliv jednání, ten zůstal
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beztrestný (§ 11). Dále jsou důležité §§ 5 a 6, které stanoví trestní odpovědnost
spolupachatelů, návodců a pomocníků při nějakém deliktu.4
Za spáchané zločiny bylo možné uložit trest smrti a tresty vězení od 6 měsíců do
20 let či doživotí [12]. Žalář se dělil na dva stupně, první byl popsán v § 15 a druhý
stupeň „těžký žalář“ zpřísněný okovy na nohu a nemožností komunikace se světem
v § 16. Tyto tresty byly vykonávány v zemských trestnicích (Bory, Řepy u Prahy,
Mírov aj.). Drobnější delikty (přečiny a přestupky) byly trestány pokutami,
vypovězením, tělesnými tresty nebo vězením ve věznici okresního soudu v délce do
6 měsíců [20, s. 277].
V tomto kontextu je tedy nutné číst jednotlivé hlavy kodexu, kde jsou stanoveny
konkrétní skutkové podstaty. Hlavy IX. až XIX. pojednávaly o násilné kriminalitě,
s jistou výjimkou hlavy XVII., která definovala zločin odložení dítěte,5 hlava XV.
byla nadepsána „O vraždě a zabití.“ Hned v následující, tedy XVI. hlavě se
stanovily dvě skutkové podstaty „Vyhnání plodu vlastního, Vyhnání plodu cizího,“
(srov. [17, s. 13] které byly spolu s příslušnou sankcí definovány v §§ 144–148.6 Jak
4

§ 5 O spoluvinících a účastnících zločinů
Netoliko přímý pachatel sám stává se vinným ze zločinu, nýbrž i každý, kdo rozkazem, radou,
poučením, pochvalou zlý skutek nastrojil, k němu úmyslně podnět dal, k vykonání jeho
úmyslným opatřením prostředkův, odvrácením překážek, anebo jakýmkoliv způsobem
nadržoval, pomáhal, k bezpečnému vykonání jeho přispěl; i kdož se jen napřed s pachatelem
o pomoc, kterou mu po vykonaném skutku poskytnouti má, neb o podíl v zisku a užitku
srozuměl.
Okolnosti omluvné, pro něž zločin nějaký vzhledem k pachateli nebo některému ze
spoluviníků nebo účastníků toliko pro jeho osobní poměry trestným býti přestává, nemají se
vztahovati na ostatní spoluviníky a účastníky.
§ 6 Pomoc po spáchání zločinu
Kdo dříve se nesrozuměv teprve po spáchaném zločinu pachateli pomáhá a ho podporuje, neb
ze zločinu, o němž zvěděl, zisk a užitek béře, nedopouští se sice téhož zločinu, ale ovšem
dopouští se zločinu zvláštního, jak dále v zákoníku tomto ustanoveno bude.
Dle: [5]
5
Hlavy IX. O veřejném násilí; XV. O vraždě a zabití; XVI. O vyhnání plodu; XVII.
O odložení dítěte; XVIII. O zločinu těžkého poškození na těle; XIX. O souboji.
6
§ 144 Vyhnání plodu vlastního
Žena, která obmyslně podnikne jakékoliv jednání, jímž způsobí vyhnání svého plodu, anebo
jímž se přivodí takový porod, že dítě mrtvé na svět přijde, dopustí se zločinu.
§ 145 Trest
Stane-li se pokus vyhnání, ale toto nenastalo, vyměřen buď trestem žalář mezi šesti měsíci
a jedním rokem; uskutečněné vyhnání však trestáno buď těžkým žalářem mezi jedním rokem
a pěti lety.
§ 146
K témuž trestu, avšak zostřenému, odsouzen buď otec dítěte ze života vyhnaného, je-li
spoluvinen na zločinu.
§ 147 Vyhnání cizího plodu
Zločinu toho dopustí se i ten, kdo z jakéhokoliv obmyslu matce, proti její vůli a bez vědomí
jejího, plod ze života vyžene, anebo vyhnati se pokusí.
§ 148 Trest
Zločinec takový potrestán buď těžkým žalářem mezi jedním rokem a pěti lety; a byla-li
zároveň matka tím zločinem uvedena v nebezpečenství života, anebo bylo-li jí ublíženo na
zdraví, mezi pěti a deseti lety.
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je zjevné, sankce byla relativně přísná a vztahovala se na ženu, která si zákrok
nechala provést. Stejná sankce, ovšem se zostřeným trestem,7 hrozila otci, který byl
na tomto zločinu spoluviníkem. Dále trest podle výše zmíněných §§ 5 a 6 hrozil také
všem pomocníkům při tomto zločinu. V zákoně byl také § 359 („neoznámení
podezření úmrtí a nemocí osobami lékařskými“)8, který trestal ty, kteří neoznámili
trestný čin, mj. i „vyhnání plodu,“ proto někteří prvorepublikoví právníci lékařům
radili, aby se v případě podezření na provedený kriminální potrat raději žen na nic
nevyptávali a tak se vyhnuli případnému postihu za neoznámení trestného činu [23,
s. 168].
20. STOLETÍ
Jak již bylo řečeno trestní zákon z roku 1852 platil v Československu do konce
července 1950. Za první republiky sice došlo k několika pokusům o novou
kodifikaci trestního práva [11, s. 559], žádný z nich však nakonec nebyl realizován.
Jednalo se o tzv. profesorskou osnovu v roce 1926 [30, s. 499], další přípravné práce
probíhaly na přelomu 20. a 30. let a v roce 1929 se ještě uvažovalo o tzv. úřednické
(či ministerské) osnově [30, s. 500]. V tzv. profesorské osnově i v dalším materiálu,
s kterým se pracovalo na Ministerstvu spravedlnosti v roce 1932, se počítalo
s možností pravidla pro provádění umělých potratů výrazně liberalizovat [16, s.
113]. V diskusi mezi odborníky se mluvilo o možnosti legálního umělého potratu
z důvodů (indikací) zdravotních, eugenických (dědičné nemoci), případně
kriminologických (znásilnění). Tehdejší autority se však bránily připustit indikace
sociální, jednalo se o lékaře, právníky, ale i o filozofy [13, s. 28].
Přes všechny tyto obsáhlé diskuse nedošlo ke shodě na nové podobě trestního
kodexu [17, s. 15]. Nadále zůstal v platnosti zmíněný trestní zákon 117/1852 Sb.,
který byl ještě po druhé světové válce několikrát novelizován. Několik úprav
prodělal tento zákon také po komunistickém převzetí moci v únoru 1948.
Nejznámější poúnorová novelizace byla provedena zákonem č. 231/1948 Sb. na
ochranu republiky [29, s. 48].
Posledním normativním právním aktem, který všeobecně chápal umělý potrat jako
trestný čin, byl trestní zákon č. 86/1950 Sb. Tento zákon vznikal během tzv.
právnické dvouletky [18, s. 23], poté, co bylo v létě 1948 rozhodnuto
československou vládou o nové úpravě trestního práva. 12. 7. 1950 schválilo
Národní shromáždění čtyři zákony, které novým způsobem kodifikovaly trestní
právo [2]. Pro nás je zde nejdůležitější zákon č. 86/1950 Sb. [5], který upravoval
7

Zostření trestu stanoví § 19 tohoto zákona a bylo možné ho provést různým způsobem.
§ 19 Zostření trestu žaláře
Trest žaláře zostřiti se může mimo to:
a) postem;
b) vykázáním tvrdého lože;
c) přidržením v samovazbě;
d) uzavřením o samotě v temné komůrce;
e) zrušeno
f) vypověděním ze země po vystálém trestu.
8
Trestní zákon ze dne ze dne 27. května 1857 č. 117 ř. z. se zákonem o tisku a jinými,
přihlížejíc k nejnovějším změnám, Praha 1901, § 359.
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trestní právo hmotné [11, s. 563]. Tento zákon zavedl do našeho právního řádu
některé principy socialistické zákonnosti podle sovětského vzoru [11, s. 563]. Šlo
především o tzv. materiální pojetí trestného činu, tedy stav, kdy byl jako trestný
definován výsledek nějakého jednání a za trestné se považovalo již to, co k němu
vedlo [29, s. 48]. Dále se jednalo například o to, že zájmy státu a společnosti byly
prioritní a zločiny proti nim byly stíhány těžšími tresty než delikty proti soukromým
osobám a jejich majetku. Velmi dobře jsou principy socialistické zákonnosti patrné
v posuzování majetkové trestné činnosti [11, s. 577]. Za krádež majetku
v socialistickém vlastnictví hrozilo až pět let vězení, za krádež věcí v soukromém či
osobním vlastnictví až dva roky.
Pokud jde o uspořádání zákona č. 86/1950 Sb., tento kodex obsahoval obecnou
a zvláštní část.9 V obecné části byly stanoveny obecné principy, způsoby trestů,
vyloučení trestnosti apod., zvláštní část byla rozdělena do 10 hlav, které definovaly
jednotlivé skutkové podstaty utříděné do tematických skupin. Definování
skutkových podstat bylo poměrně široké a formulace dosti volné [29, s. 49], což
mnohdy umožňovalo soudcům rozšiřující výklad. V první hlavě byly definovány
trestné činy proti republice, následovala druhá hlava obsahující hospodářské delikty,
atd.10
Kriminální potraty spadaly do hlavy šesté tohoto zákona. Na začátku této části byl
paragraf, který se týkal vraždy (§ 216), hned po něm pak byla definována skutková
podstata „vražda novorozeného dítěte matkou.“ Paragraf 21811 byl nadepsán
„Usmrcení lidského plodu“ a týkal se právě umělých potratů. Na rozdíl od
předcházejícího rakouského trestního zákona (117/1852 Sb.) byl umělý potrat
umožněn v případech, kdy by další těhotenství mohlo ohrozit život nebo zdraví
matky. Indikace k interrupci mohly být také eugenické, tedy situace, kdy jeden
z rodičů trpěl závažnou dědičnou chorobou [26, s. 15]. Potrat z jiných než těchto,
9

Obecná část §§ 1 – 77 a zvláštní část §§ 78 – 308.
Hlava třetí – trestné činy proti veřejnému pořádku, hlava čtvrtá – trestné činy obecně
nebezpečné, hlava pátá – trestné činy proti rodině a mládeži, hlava šestá – trestné činy proti
životu a zdraví, hlava sedmá – trestné činy proti svobodě a důstojnosti člověka, hlava osmá –
trestné činy majetkové, hlava devátá – trestné činy proti brannosti, hlava desátá – trestné činy
vojenské.
11
§ 218. Usmrcení lidského plodu.
(1) Těhotná žena, která úmyslně usmrtí svůj plod nebo někoho jiného o usmrcení svého plodu
požádá nebo mu to dovolí, bude potrestána odnětím svobody až na jeden rok.
(2) Kdo se souhlasem těhotné ženy úmyslně usmrtí její plod, nebo kdo těhotnou ženu k činu
uvedenému v odstavci 1 svede nebo jí k takovému činu pomáhá, bude potrestán odnětím
svobody na jeden rok až pět let.
(3) Odnětím svobody na tři až deset let bude pachatel potrestán,
a) dopustí-li se činu uvedeného v odstavci 2 výdělečně, nebo
b) má-li čin za následek těžkou újmu na zdraví těhotné ženy nebo její smrt.
(4) Usmrcení lidského plodu lékařem ve zdravotním ústavu se souhlasem těhotné ženy není
trestné, je-li jiným lékařem, a to úředním, zjištěno, že by donošení plodu nebo porod vážně
ohrozily život těhotné ženy nebo že by jí způsobily těžkou a trvalou poruchu zdraví anebo že
některý z rodičů trpí těžkou dědičnou nemocí; souhlas těhotné ženy může být nahrazen
souhlasem jejího zákonného zástupce jen tehdy, je-li těhotná žena zcela zbavena svéprávnosti
nebo není-li schopna se vyjádřit.
10
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tedy medicínských a eugenických indikací, byl nelegální. Trestní sazba byla však
u tohoto deliktu snížena, zvláště u ženy, která si tento zákrok nechala provést,
hrozilo jí vězení v trvání do jednoho roku. U spolupracovníků a pomocníků zůstala
trestní sazba v rozmezí 1–5 let, v případě, že by zákrok měl těžké zdravotní
následky, event. v krajním případě i smrt ženy, hrozilo 3–10 let vězení. Stejně přísně
mohl být postihnut potratář, který tyto zákroky prováděl výdělečně. Po tom, co
zákon vstoupil v platnost, využívání možnosti zdravotnických a eugenických
indikací [17, s. 16] bylo zpočátku málo známé, proto těchto případů nebylo mnoho.
Později však počet legálně provedených umělých přerušení těhotenství narůstal.12
Přesto však nedosahoval vysokých čísel a někteří si dokonce stěžovali na to, že
lékaři mají strach zdravotní a eugenické indikace potvrzovat, neboť se pořád bojí
obvinění z nadržování trestnému činu, které v minulosti hrozilo podle § 5 zákona
117/1852 Sb [1].
V roce 1952 došlo k tomu, že se začalo více počítat s legálně provedenými
umělými potraty ze zdravotních a eugenických důvodů. Ministerstvo zdravotnictví
vydalo seznam nemocí, které mohly být medicínskou indikací k vykonání legálního
potratu [1] podle odst. 4 § 218 trestního zákona 86/1950 Sb. Také se začalo se
statistickou evidencí takto provedených interrupcí, díky tomu máme statistická data
o legálních umělých potratech od roku 1953. Strmý nárůst však začal až po vydání
zákona 68/1957 Sb. o umělém přerušení těhotenství, který začal platit od
30. prosince 1957.13 Tento zákon povolil umělý potrat i z jiných než zdravotních
a eugenických indikací a mj. zaváděl tzv. „interrupční komise,“ které měly posoudit
oprávněnost jednotlivých žádostí a umělý potrat povolit případně zamítnout.
Zmíněný zákon 68/1957 Sb. platil až do další liberalizace v roce 1986.
DŮSLEDKY LEGALIZACE
V prvním roce platnosti tohoto zákona bylo provedeno téměř padesát tisíc umělých
potratů.14 Tento nárůst počtu umělých potratů pokračoval, byť s určitými výkyvy.
Tyto výkyvy byly dány dílčími změnami prováděcích vyhlášek, ty se v letech 1958–
1986 měnily celkem sedmkrát [9, s. 39-46]. Tyto změny byly vesměs motivovány
snahou pomocí předpisů zmenšit počet vykonaných umělých potratů. Počty umělých
potratů v socialistickém Československu však nadále spíše rostly.
Situace ohledně „interrupčních komisí“ nebyla jednoduchá. Na jedné straně byla
snaha, aby žádosti posuzovaly přísněji a tak aby se snižovaly populační i další
negativa velkého počtu umělých potratů. Na straně druhé komise nechtěly příliš
12
Statistika počtu umělých přerušení těhotenství se provádí od roku 1953.
V roce 1953 to bylo 1.265 případů, 1954 šlo o 2.268 umělých potratů, 1955 již 2.430 případů,
v roce 1956 bylo potratů téměř stejně jako rok před tím, tedy 2.420. V roce 1957, tedy v době,
kdy se již velmi mluvilo a jednalo o legalizaci potratů také v Československu, bylo evidováno
legálních interrupcí 5.742. Od začátku ledna 1958 začal platit zákon 68/1957 Sb. o umělém
přerušení těhotenství a v prvním roce jeho účinnosti došlo k 49.035 interrupcím.
Údaje o vývoji obyvatelstva v českých zemích jsou dostupné v tabulkách na webových
stránkách Českého statistického úřadu [32].
13
Sbírka zákonů republiky Československé, roč. 1957, s. 289, zákon 68/1957 o umělém
přerušení těhotenství, publikován 30. 12. 1957.
14
Tabulky na: [33].
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často ženám umělý potrat zakázat, protože pak byly kritizovány, a také se stále více
mluvilo o negativních psychologických důsledcích na děti narozené po zamítnutí
žádosti o umělý potrat.
O práci „interrupčních komisí“ mluví některé novější studie, které pojednávají
různé diskuse, nakolik přísně měly komise postupovat. Po legalizaci v roce 1957
nastal zmíněný poměrně rychlý nárůst počtu provedených umělých potratů, který se
ovšem v takové síle neočekával [10, s. 57]. Důsledků tohoto stavu je více, ať už
populační pokles, psychické a zdravotní následky umělých potratů na ženách, které
je podstoupily, obtíže spojené s prací interrupčních komisí a mnohé další. Kritika
práce interrupčních komisí a i snahy o větší pocit volnosti v pozdně normalizačním
tzv. „salámovém socialismu“ a další důvody (rozšíření tzv. miniinterrupcí a studie
o psychických důsledcích na tzv. nechtěné děti narozené v důsledku zamítnuté
žádosti o interrupci) [10, s. 69] bývají uváděny jako důvody úplné legalizace
umělých potratů v roce 1986. Stalo se tak zákonem 66/1986 Sb. o umělém přerušení
těhotenství, který nabyl účinnosti od 1. 1. 1987.
V České republice platí tato velmi liberální právní úprava ve znění pozdějších
předpisů už třicet let. Zatím se nezdá, že by se v krátkodobém horizontu tato právní
úprava měla změnit. Dílčím pozitivem zůstává, že počet umělých potratů od počátku
90. let výrazně poklesl, nyní však stagnuje kolem 20 000 ročně.15 Naopak stále
rostoucím problémem se stává neplodnost a vše, co je spojené s tímto neblahým
jevem.
Celosvětově však zůstává otázka umělého potratu dále věcí boje mezi ochranou
nenarozeného života a tzv. právem na „svobodnou volbu“ [19]. V některých
evropských a mnohých mimoevropských zemích, kde je umělý potrat zakázán, jsou
silné tlaky na jeho legalizaci. Zvláště v chudších afrických či jihoamerických státech
je to jeden ze zjevných příkladů ideologické kolonizace Západem, jak o ní mluví
papež František.
ZÁVĚR
Historický i právní vývoj na našem území od středověku přes novověké trestní
kodexy až k liberálnímu přístupu ve 2. polovině 20. století ukazuje, že přes všechny
obtíže měl zákaz umělých potratů zákonem svůj smysl. Zákony se sice možná
mnohdy nedodržovaly a obcházely, celkově však omezovaly počty vykonaných
umělých potratů.
Také je myslím nutné brát v potaz morální rozměr zákona. Mnohé právní normy
nebo jejich části jsou spíše deklaratorní a není v nich úplně jasně formulována
sankce. Domnívám se však, že i tyto normy mají svůj hluboký smysl ve formování
mravního a právního povědomí lidí.
Když se pak v roce 1920 v sovětském Rusku a v 50. letech 20. století u nás
a v dalších zemích východního bloku zákony regulující umělé potraty uvolnily,
spustilo to velikou lavinu umělých potratů se všemi jejich negativními následky ve
smyslu morálním, zdravotním, lidském, psychologickém, právním, demografickém

15

Čísla jsou dostupná na stránkách Českého statistického úřadu: [32].
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a mnohém dalším. Jistá míra právní regulace tohoto negativního jevu je tedy jistě
žádoucí, protože zmenšuje tyto negativní důsledky.
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1

ÚVOD

Předmětem této úvahy je zamýšlení se nad morálně-filozofickým pozadím institutu
krajní nouze zejména v souvislosti s případy konkurujících si škodlivých následků
usmrcení osob. Po stručném expozé pozitivně právní úpravy institutu krajní nouze
bude provedena ilustrace morálních dilemat s ním spojených na celkem šesti
případech, z toho na třech, které se skutečně v minulosti již staly (z toho jeden
v tuzemsku, jeden v Británii a jeden v USA), dvou fiktivních a jednom
potenciálním. Na závěr bude provedeno krátké zhodnocení z hlediska výhod a rizik
dvou základních morálně-filozofických systémů (totiž utilitaristického
a ontologického), které v praxi tvoří hodnotovou bázi recentní judikatury.
2

KRAJNÍ NOUZE

Krajní nouze (spolu s nutnou obranou, svolením poškozeného, lékařským zákrokem,
přípustným rizikem a oprávněným použitím zbraně)1 je jednou z okolností
vylučujících protiprávnost a tedy i trestnost činu, který by jinak trestný být mohl,
resp. – při splnění dalších zákonných podmínek – byl. Institut krajní nouze je
upraven v §28 trestního zákona takto:
Odst. 1:
1

Tyto okolnosti jsou výslovně upraveny trestním zákonem č. 40/2009 Sb. (dále jen „trestní
zákon“) v §§ 28 – 30, kromě toho jsou právní teorií uznávány ještě některé další okolnosti, jako
výkon práva a plnění povinnosti.
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Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému
trestním zákonem, není trestným činem.

Odst. 2:
Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit
jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než
ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.

Z toho vyplývá, že k tomu, aby nastala krajní nouze, je třeba splnění následujících
podmínek:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Nebezpečí (skutečné),
musí bezprostředně hrozit,
zájmu chráněnému trestním zákonem (nikoliv pouze jiným právním
předpisem) a
nebezpečí nebylo možné za dané situace odvrátit jinak.
Tento institut neprospívá tomu, kdo měl v dané situaci povinnost
nebezpečí snášet.
Následek, způsobený jednáním v krajní nouzi, nesmí být zřejmě
stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil2.

Z mnoha otázek, které jsou s tímto institutem spojeny, bych se chtěl v této krátké
úvaze zaměřit právě na poslední bod předchozího výčtu náležitostí institutu krajní
nouze.
Tedy na otázku poměřování hrozícího a jednáním v krajní nouzi
způsobeného škodlivého následku. Ani zde však nebude předmětem rozboru celý
záběr problematiky spojený s touto otázkou, nýbrž pouze jeho úzká, nicméně
nepochybně nejdůležitější výseč – otázka možnosti poměřování, resp. obětování
lidského života za účelem záchrany většího počtu lidí.
3

KAZUISTIKA

Zvolenou problematiku bych rád analyzoval na níže popsaných případech:
1.
Asi nejvýznamnějším příkladem z české judikatury je rozhodnutí
označované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek značkou Rz 20/1982.
Skutkové okolnosti tohoto případu spočívaly v tom, že otec mladistvé dcery, proti
které bylo vedeno trestní řízení, ji nutil, aby usmrtila svou babičku, a to pod
pohrůžkou, že jinak on zavraždí ji a její mladší sourozence. Ona tomuto nátlaku
nakonec podlehla a spolu se svými mladšími (trestně neodpovědnými) sourozenci
svoji babičku usmrtila, přičemž Nejvyšší soud Slovenské socialistické republiky
řešil, zda se mohlo v tomto případě jednat o jednání v krajní nouzi. Právní věta,
která je v této souvislosti citována v literatuře, zní:
2
Význam následků je třeba posuzovat v každém konkrétním případě zvlášť. Slovem „zřejmě“
je vyjádřeno, že posuzování hrozícího následku je subjektivní záležitostí osoby jednající
v krajní nouzi podle okolností, jak se jí stav jevil v době jednání.
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Stav krajní nouze může být vyvolán výhrůžkami…Tuto podmínku však může
splňovat jednání, kterým obviněný obětováním jednoho lidského života zachrání život
více lidí.

Československá justice tedy v tomto případ rozhodla ve prospěch obžalované.
2.
US v. Holmes je případem, který byl předmětem trestního procesu
americké justice v roce 1841, dodnes je však často citovaným judikátem ohledně
zabití v krajní nouzi. Skutkové okolnosti případu byly následující: Loď William
Brown pod velením kapitána George Harrise dne 18. března 1841 odplula
z Liverpoolu do Philadelphie se 17 námořníky a 65 cestujícími, většinou chudými
skotskými a irskými emigranty. Přibližně v 10:00 hodin v noci 19. dubna loď
narazila na ledovec 250 kilometrů jihovýchodně od Cape Race v Newfoundlandu
a potopila se. Kapitán, osm námořníků a jeden cestující se dostali do malého člunu
(o šest dní později je zachránila francouzská rybářská loď), zatímco devět členů
posádky a 32 cestujících obsadilo větší člun, mnozí z nich byly děti. Jedna osoba
následně zemřela. Většímu, přeplněnému, člunu velel první důstojník Francis
Rhodes. Oba čluny se rozdělily, aby zvýšily šance na nalezení a záchranu. Přibližně
24 hodin po potopení, se zvedl vítr a vlny začaly zaplavovat palubu většího,
přetíženého člunu. První důstojník vyzval námořníky, že je třeba situaci řešit,
námořníci, mezi nimi i Alexander Holmes, donutili 12 pasažérů, pouze svobodných
mužů, opustit loď. Do chladné vody vstoupily také dvě ženy, když možná
dobrovolně následovaly svého bratra Franka Askina. Voda přitom byla natolik
chladná, že na přežití těchto lidí nebyla reálná naděje. Všichni mužští cestující,
s výjimkou dvou ženatých mužů a mladého chlapce, byli obětováni, zatímco všichni
členové posádky zůstali na palubě. Druhý den brzy ráno se zjistilo, že se dva
svobodní muži skrývali, a následně také byli i tito dva, značně promrzlí, vyhozeni
přes palubu, ačkoliv v té době již člun nebyl přetížený [5, s. 143]. Večer téhož dne
byli zbylí trosečníci zachráněni lodí Crescent a odvezeni do Le Havre. Když někteří
cestující později dorazili do Philadelphie, podali žalobu okresnímu prokurátorovi.
Pan Holmes byl jediným členem posádky, který se v tu dobu nacházel ve městě,
a tak byl jediným obviněným. Byla mu kladena za vinu vražda Franka Askina.
Velká porota před soudcem Nejvyššího soudu Henrym Baldwinem odmítla jej
z tohoto trestného činu obžalovat, a proto byla žaloba omezena na zabití. Pan
Holmes byl nakonec odsouzen k trestu odnětí svobody na šest měsíců a pokutu ve
výši 20 dolarů. Žádný z ostatních členů posádky nebyl nikdy obžalován.
Argumentace odsuzujícího rozsudku se nezakládala na tom, že někteří z pasažérů
(prakticky všichni svobodní muži) byli obětováni, nýbrž spočívala v tom, že jejich
výběr byl svévolný. Soud mj. uvedl, že kdyby byl jejich výběr proveden na základě
neutrálního kriteria, např. losu (který by samozřejmě zahrnoval i námořníky, protože
i oni byli muži), nejednalo by se o trestný čin.
3.
V britském právu se dostal obdobný případ před soud v roce 1884 a do
historie soudnictví vešel pod názvem R. v. Dudley and Stephens nebo též případ
Mignonette. Skutkové okolnosti spočívaly v tom, že jachta Mignonette se čtyřmi
členy posádky se potopila na otevřeném moři 1600 mil severozápadně od mysu
Dobré naděje. Všichni čtyři námořníci se pokusili zachránit na malém, špatně
vybaveném člunu téměř bez potravin a zcela bez pitné vody. Jedním z nich byl
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i sedmnáctiletý Richard Parker, který navíc měl chatrné zdraví a zřejmě v důsledku
pití mořské vody upadl po několika dnech plavby na otevřeném moři bez jídla a pití
do bezvědomí. Dva ze zbývajících tří námořníků se jej rozhodli (v té době již byli
v záchranném člunu 19 dnů) zabít a jeho krví uhasit svoji žízeň. I z toho důvodu
nechtěli čekat, až zemře. Zbývající námořník se k nim nepřipojil, ale později i on
částečně jedl maso z těla zabitého Richarda Parkera. Za pět dní byli všichni tři
zachráněni německou lodí Montezuma. Přestože se oba posléze obžalovaní
domnívali, že jednali beztrestně v souladu s námořním právem (proto vše pravdivě
bez zamlčování vypověděli policejním orgánům), byli obžalováni ze zabití.
V následném řízení před soudem bylo považováno za prokázané3, že Richard Parker
by zemřel i v případě, že by jej obžalovaní neusmrtili a zároveň že by v takovém
případě pravděpodobně zahynuli všichni. Soudcové však mimo jiné v odůvodnění
napsali, že historie je plná případů, kdy je nutné obětovat spíše svůj život než cizí,
a dále že by se aprobace takového jednání mohla velmi lehce stát zástěrkou ke
zločinu. Nad to, že je velmi pochybné, kdo by měl určovat, kdo má žít a kdo zemřít.
Na druhou stranu vzali v potaz i mimořádnou obtížnost situace a tíhu pokušení
k zachování si života i za cenu zabití jiného člověka. Druhostupňový soud mimo jiné
doslova uvedl:
Jsme často nuceni stanovit normy, kterých sami nemůžeme dosáhnout, a stanovit
pravidla, kterým bychom sami neuměli vyhovět. Člověk však nemá právo prohlásit
pokušení za ospravedlnění, jemuž by se musel podřídit, jakož ani dovolit, aby soucit
se zločincem nějakým způsobem změnil nebo oslaboval právní definici zločinu [14].

Nakonec odsoudili oba obžalované k trestu smrti s doporučením k omilostnění.
Cestou milosti královny Viktorie jim byl následně trest změněn na půl roku odnětí
svobody.
Další dva, tentokrát fiktivní, případy jsou vzaty ze známého morálního dilematu,
který je v americkém diskursu označován jako The Trolley Problem. Má dvě
varianty:
4.
V prvním případě je hodnoceno jednání výhybkáře u trati, který vidí, že
přijíždějící nebržděný vlak směřuje na kolej, kde pracují čtyři dělníci, kteří nemají
šanci vlak vidět, a pokud by výhybkář nijak nezasáhl, tak jistě všichni čtyři zahynou.
Jedinou možností, jak jim pomoci, je přehodit výhybku na kolej, kde – jinak
v bezpečí – pracuje pouze jeden dělník, který ovšem v takovém případě jistě zahyne.
Je morálně, potažmo právně, přípustné toto provést?
5.
Druhá varianta tohoto fiktivního případu je ještě drastičtější. Aktér, jehož
jednání je předmětem morálního posouzení, se nachází na mostě, ze kterého
pozoruje z jedné strany rychle přijíždějící vlak a zároveň na druhé straně za mostem
(za zatáčkou, takže strojvedoucí o tom nemůže vědět) čtyři lidi na kolejích. Jeho
jedinou možností, jak jim pomoci je shodit další osobu z mostu na koleje, takže

3

Respektive toto tvrzení bylo obsahem výpovědi třetího přeživšího námořníka, který se vraždy
nezúčastnil, resp. bylo i v souladu s dalšími okolnostmi, zejména fyziologickými poznatky
o možnostech přežít bez pitné vody.
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vlak ji sice přejede, nicméně se spustí automatické brzdy, a tudíž nedojde k usmrcení
čtyř osob za zatáčkou. Je tento postup přípustný?
6.
Posledním příkladem dilematu, který bude zmíněn, je teroristy unesené
letadlo plné pasažérů, kterým chtějí narazit do hustě osídleného objektu. Je
dovoleno takové letadlo sestřelit? Jak známo, v tomto případě se jedná o fikci pouze
v tom smyslu, že bezpečnostní orgány se nedostaly do reálné situace zvažování jeho
sestřelení. Nicméně operační postupy pro takové situace připravovány jsou. Po
atentátech z 11. 9. 2001 USA přijaly doktrínu, že jakékoliv letadlo, které se
„podezřele“ odchýlí od svého kurzu, může být preventivně sestřeleno. Obdobně
i česká vláda již na podzim 2001 na základě právního rozboru recentní legislativy
přijala obdobná opatření. Naopak v SRN vláda se záměrem obdobného opatření
narazila na odpor Spolkového ústavního soudu, který s poukazem na poválečnou
tradici lidských práv a lidské důstojnosti odmítl takové opatření jako ústavně
nonkonformní4. Dlužno ovšem dodat, že vláda své stanovisko později prosadila
změnou ústavy. Tolik kazuistika.
4

VŮDČÍ MORÁLNÍ DOKTRÍNY

Nyní se stručně podívejme na morálně-filozofické zázemí pozitivního práva.
V možném konfliktu jsou zejména dvě hlavní morální doktríny. Tou první, protože
zřejmě v současnosti vůdčí, je utilitarismus5. Ten v zásadě říká, že všechny hodnoty
lze poměřovat kvalitativně i kvantitativně, jediným kritériem je maximalizace
užitku, resp. jemu odpovídající minimalizace škod. Hodnocení lidského jednání
(utilitarismus jednání), případně pravidel, podle nichž bychom se měli řídit
(utilitarismus pravidel), odpovídá důsledkům, které toto jednání, respektive jednání
dle příslušných pravidel, je schopno vyvolat6. Dokonce i s lidskou bytostí je možné
v zásadě zacházet jako s položkou (byť třeba hierarchicky nejvyšší) v účetní
rozvaze7. Neexistuje sama o sobě žádná absolutní hodnota, žádné absolutně morálně
nepřípustné chování.
Oponentní systém je historicky spjat s křesťanskou morální teologií. Postuluje
absolutní nedotknutelnost nevinného lidského života (katolický pohled), jehož
4

BvR 357/05 (Luftsicherheitsgesetz) – „…nelze vážit lidský život proti jinému lidskému
životu“, viz [15, s. 155].
5
Samotný utilitarismus se ovšem člení na množství – někdy i protikladných – směrů
a koncepcí, takže je-li v této práci užíván generalizující pojem „utilitarismus“, je třeba jej brát
právě jen v jeho obecném významu, případně ve smyslu převládajících tendencí v souhrnu
těchto teorií s odhlédnutím od dílčích specifik. Například dle Šmída jsou pro utilitarismus
obecně typické následující čtyři znaky: 1. Princip následků, 2. Princip užitečnosti, 3. Princip
hedonismu, 3. Sociální princip, viz [13].
6
Z principů zmíněných v poznámce č. 7 je možné považovat za nejdůležitější
konsekvencionalistické nahlížení na hodnotu činu (pravidla). Hodnota nezáleží ve vnitřní
povaze jednání (pravidla) samotného, ale v důsledcích, které je s to vyvolat.
7 Samozřejmě
existují různé hybridní teorie, které kombinují utilitarismus s nějakou formou
deontologických teorií (byť třeba i explicitně nepřiznaných), které vnášejí do utilitarismu
autonomní hodnotový prvek. Úměrně tomu samozřejmě klesá i jejich protichůdnost oproti
ontologickým teoriím.
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sekularizovanou podobu představuje Kantův imperativ (neredukovatelnost lidského
života na prostředek) a v moderní době doktrína lidských práv, pokud jsou chápaná
v jejich přirozenoprávním smyslu. Tyto přístupy v moderní době zažívaly určitou
renesanci na počátku 2. poloviny 20. století v Německu, v reakci na hrůzy 2. světové
války, resp. i jinde v důsledku zkušeností s totalitními režimy. Všem je společné to,
že pojímají lidský život z hlediska jeho inherentní ontologické hodnoty, které má
v poslední instanci metafyzické zdůvodnění8, resp. jsou někdy (poněkud
fikcionalisticky) postulovány jako apriorní (Kant). Dnes zřejmě nejvlivnější z této
skupiny je doktrína lidských práv9 (která jsou většinově stále ještě chápána jako
nezcizitelná, nezadatelná, nepromlčitelná, nezrušitelná10).
4.1

Aplikace utilitaristického přístupu na příkladu Rz 20/1982

Podívejme se nyní na konkrétní aplikaci utilitaristického přístupu. Pro stručnost
vezměme jako ilustrativní příklad, který však pro sledovaný účel zcela postačuje,
výše popsaný kauzu Rz 20/1982, a to zejména proto že soudy se zde jednoznačně
přiklonily na stranu utilitárního modelu. Na tom není nakonec nic překvapivého,
protože lidská práva v té době nebyla součástí našeho ústavního pořádku a rovněž
ani antropologické pojetí člověka aktuálně vládnoucí státní ideologie žádné
absolutní pojetí hodnoty lidského života ani teoreticky neumožňovalo, neboť
hegeliánsko-marxistický model absolutizuje dějinný vývoj, v jehož rámci je ve
skutečnosti člověk velmi relativní entitou. To ovšem neznamená, že by zvolený
přístup teoreticky (i prakticky) nevzbuzoval žádné pochybnosti. Omezíme se pro
účely této stati alespoň na čtyři, které přitom nutně vyplývají z utilitárního přístupu:
a)

b)

8

Ze zvolené argumentace vyplývá, že mladistvá obžalovaná tím, jak
jednala, konala vlastně společensky prospěšnou činnost11
(zabraňovala většímu zlu, konáním menšího), z toho ovšem lze
dovodit, že
pokud by se babička útoku svých vnoučat bránila (nutná obrana)
jednala by vlastně protiprávně, protože jednou ze zásad trestního
práva je, že proti tomu, kdo jedná v krajní nouzi, není nutná obrana,
ani krajní nouze přípustná.12

Viz [16].
I když i zde lze pozorovat sílící tendenci k pojímání lidských práv pozitivistickým způsobem,
resp. k jejich manipulaci.
10
Byť existuje určitý spor mezi jejich pojímáním hierarchickým způsobem, kdy na vrcholu
stojí lidská důstojnost a právo na život a ostatní lidská práva jsou těmto podřízena, a mezi
souřadným uspořádáním lidských práv, která jsou v principu všechna chápána jako rovnocenná
a v důsledku toho tedy vzájemně rozporná, takže v konkrétním případě může být i právo na
život (i značně) omezitelné.
11
Opravdu je adekvátní hovořit v tomto případě o prospěšnosti? Nebylo by na místě spíše
hovořit alespoň o škodlivém jednání, které však v daném případě s ohledem na okolnosti není
trestné, čili zaniká pouze trestnost, nikoliv společenská škodlivost?
12
Viz [7, s. 364], bod 6. výčtu společných znaků okolností vylučujících protiprávnost: „je-li
dána kterákoliv z těchto okolností, nelze proti ní užít jednání provedeného za podmínek
9
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c)

Měla by tedy babička povinnost nechat se usmrtit, resp. pokud by
svým vnoučatům v sebeobraně ublížila, měla by být trestně stíhána?

Jelínek [6, s. 246] si je problémů, zde uvedených pod body b) a c) minimálně
částečně vědom a proto – v rozporu s logikou jinak přijímané úpravy i argumentace
– uvádí, že by taková osoba mohla nutnou obranu použít, nicméně uzavírá, že podle
recentní právní úpravy by se mohlo jednat o trestný čin (konkrétně k tomu dodává,
viz s. 247, že podle naší úpravy by se zejména v případě tzv. Karneadova13 prkna
jednalo o vraždu).
Na další problém narazíme hned vzápětí: d) Jelínek (s. 247) cituje údajně Kuchtu
(odkazuje na s. 49, nicméně zde se uvedený citát nepodařilo dohledat): „Ovšem
i zásada, že obětováním jednoho života lze zachránit více osob, může být
problematická. Například: Poškozený je úmyslně usmrcen proto, aby mu byly
odebrány orgány a transplantovány několika jiným osobám, kterým je zachráněn
život,“ a doplňuje, že Kuchta údajně doporučuje de lege ferenda pro takové případy
explicitní zákaz v zákoně. Nabízí se ovšem otázka, z jakých hodnotových
a morálních principů by takový zákaz vycházel. Z principů akceptovaných, a tedy
konsekventních s těmi, na nichž je mj. založeno rozhodnutí Rz 20/1982, resp.
v rámci utilitarismu, jej vůbec dovodit nelze. Neprozrazuje nám tím proponent
takovéto legislativní úpravy, že hodnotově a morálně stále ještě čerpá ze
systému, pro který je lidský život sám osobě nedotknutelný bez ohledu na
(větší) užitek, který by jeho odejmutí přineslo? Podívejme se tedy blíže na tento
přístup.
4.2

Aplikace ontologických přístupů v případech krajní nouze

Jako ontologické přístupy lze označit širokou škálu morálních systémů, které
odvozují hodnotu lidského života z jeho ontologického statusu bez ohledu na jeho
utilitární přínos. Určitý střet dvou uvedených základních hodnotových přístupů je
možné celkem názorně ilustrovat na plenárním nálezu Českého ústavního soudu Pl.
odpovídajících kterékoliv jiné z ostatních okolností, poněvadž nejde o protiprávní útok (např.
proti jednání v krajní nouzi není možná nutná obrana)“. Obdobně i [12, s. 390] a též [7, s. 366,
388] a [6, s. 249].
13
Zvláštní případ pojmenovaný po řeckém filozofu Karneadovi (214–129 př. Kr.), který
vypracoval hypotetické morální dilema, spočívající v tom, že v případě dvou trosečníků
z potopené lodi, kteří by se oba snažili zachránit na jediném prkně z trosek lodi, přičemž by
prkno mohlo unést pouze jednoho z nich, potom by se jej zmocnil ten silnější, slabší by mohl
užít nutnou obranu, jenomže – jak dodává autor citované knihy Jiří Jelínek – by byl podle
našich předpisů odpovědný za vraždu. Smyslem Jelínkovy argumentace ovšem není
zpochybnění utilitaristického přístupu, nýbrž proponovat de lege ferenda úpravu tzv.
omluvitelné krajní nouze, která je ve svých důsledcích ještě permisivnější než recentní praxe
(bylo by možné v krajní nouzi způsobit i následek zřejmě stejně závažný, jako hrozil). Toto
řešení proto nelze považovat za přínosné. Důvodem, proč by babička z případu Rz 20/1982
měla mít právo se bránit, není ten, že by jí mělo být povoleno způsobit stejně závažný následek
(což je opět argumentace uzavřená v rozporuplném utilitarismu), nýbrž proto, že nikdo (tedy
ani vnučka) nemá právo aktivním jednáním připravit nevinného člověka o život, a to ani
v případě krajní nouze.
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ÚS 1/08 z 20. 5. 2008 (N 91 91/49SbNU 273; 251/2008 Sb.). Ve svém odlišném
stanovisku soudkyně E. Wagnerová mj. uvedla [15, s. 72]:
Nález přijímající většina zjevně vůbec nebrala v úvahu chápání základních práv
v civilizované Evropě v tom smyslu, že sama idea základních práv je antiutilitaristická
a chrání každého jednotlivce bez ohledu na jeho ‚společenskou potřebnost‘.
V základních právech se uplatňuje Kantova maxima o člověku jako samoúčelu,
člověku, kterého nelze instrumentalizovat, a to ani pro ‚blaho celku, blaho budoucích
generací apod.‘. Z kantovského ideálu, který se promítnul do základních práv člověka
a do představy člověka nadaného důstojností pramenící z jeho samotné lidské
podstaty, plyne, že nelze započítávat život proti jinému životu, život jednoho starce či
stařeny proti životu celé, dnes mladé generace.

Přestože ani v tradiční morálce nebyl lidský život považován za absolutní hodnotu
(možnost potrestat závažné protispolečenské jednání i smrtí, situace války apod.),
přesto v případě nevinného bylo jeho právo na život považováno za natolik silné, že
vylučovalo jakýkoliv „přímý útok“ [1, s. 123nn]. Tento princip platil absolutně a bez
výjimek. Byl dokonce ještě posílen dalším obdobným principem, že není morálně
přípustné konat dobré skutky prostřednictvím vykonání morálně zlého skutku. Ten
je považován rovněž za absolutně bezvýjimečně platný. Nebezpečí určité rigidity
takovéhoto morálního systému potom zmírňovala možnost aplikace tzv. principu
duplicis effectus [1, s. 32nn] a v důsledku toho rozlišování morálního a fyzického
zla.
Princip duplicis effectus se vztahuje na případy, kdy určité jednání může vyvolat
dva účinky, jeden dobrý a jeden špatný (v rovině ex ante morálního rozhodnutí se
jedná o fyzické dobro a zlo, nikoliv morální), přičemž špatný následek není
prostředkem k dobrému, nicméně konkrétní jednání pravidelně vyvolá oba tyto
následky současně (bombardováním města bude zničen jak nepřítel, tak může
zahynout per accident i nevinné civilní obyvatelstvo). Přestože se obecně hovoří
o principu dvojího účinku v singuláru, v praxi je formulováno více jeho variant,
které se od sebe – někdy i poměrně značně – liší14. Sám svatý Tomáš Akvinský
vlastní definici nezanechal. Jeho následovníci proto různým způsobem interpretují
příslušné pasáže jeho díla, které se však v originále týkaly konkrétní kazuistiky
dovolenosti způsobení smrti v sebeobraně.
Pro účely tohoto textu, který nemá být pojednáním o principu dvojího účinku,
nýbrž má pouze nastínit tendence a základní kontury obou základních perspektiv
hodnocení dovolenosti zabití člověka v krajní nouzi, si dovolím vycházet z poněkud
zjednodušeného pojetí15 Josefa Alberta Beneše16. Podle něho je dovoleno v takovém
případě jednat za následujících podmínek:
14

K tomu viz [2, s. 15].
Dle Černý [2, s. 13] se nejčastěji uvádějí tyto podmínky: 1. Jednání samotné, bez ohledu na
své důsledky je alespoň morálně indiferentní, 2. Zamýšlen je pouze dobrý účinek, špatný
účinek zamýšlen být nesmí, 3. Špatný účinek není prostředkem k dosažení účinku dobrého, 4.
Existuje vážný důvod k aktualizaci jednání, které má oba typy účinků (dobrý i špatný).
16
Nelze zde nevidět značnou podobnost s některými koncepcemi zástupců tzv. salamanské
školy, zejména formulací Dominga de Sta Teresa, tak jak ji popisuje např. Černý [2, s. 78nn].
15
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a)
b)
c)
d)

jej dán přiměřeně vážný důvod,
jednáním lze vyvolat příčinu, která je sama o sobě dobrá (nebo
indiferentní),
špatný účinek není prostředkem k dosažení dobrého účinku,
účinek dobrý vychází z příčiny alespoň stejně bezprostředně jako
účinek špatný.

Obdobně i v lidskoprávně orientovaných morálních systémech není ochrana
lidského života absolutní hodnotou, někdy může být dokonce povinnost podstoupit
riziko smrti (vojáci, policisté) a naopak někdy může být potrestání pachatele
i trestem smrti povinností veřejné autority, např. za určitých extrémních okolností,
které by znemožňovaly zabránit mu jiným způsobem v páchání závažné trestné
činnosti. V teorii lidských práv je zastáván princip proporcionality, jenž je aplikován
na konfliktní či konkurující si lidská práva či zájmy a hodnoty. Obecné pravidlo pro
uplatňování tohoto principu říká, že základní lidské právo lze omezit, nikoliv však
zcela zrušit.17 V českém právním řádu je pozitivněprávním vyjádřením ochrany
lidského života čl. 6 LZPS18:
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.

Je ovšem otázkou, zda konkrétní znění čtvrtého odstavce není příliš široce
formulované, neboť prakticky umožňuje zákonodárci, aby prostým zákonem –
minimálně pro konkrétní případ – právo na život nejen omezil, nýbrž i zcela
odejmul.19
4.3

Zhodnocení
kazuistiku

aplikace

obou

základních

perspektiv

na

zvolenou

Nyní se stručně podívejme na to, jak by se uvedené principy aplikovaly v námi
nastíněných šesti případech. Přitom však je třeba mít stále na zřeteli variantnost jak
utilitaristických i ontologických koncepcí, jakož i různost formulací principu
dvojího účinku, takže zde řečené může naznačovat spíše určité převládající
tendence, za současného odhlížení od dílčích specifik konkrétních teorií a přístupů.
V příkladu č. 1 (Rz 20/1982) by v ontologickém hodnotovém přístupu nebylo
možné prohlásit usmrcení babičky za společensky prospěšné a dokonce ani
přípustné, bylo by však možné uvažovat o upuštění od potrestání mladistvé (či
17
Dle ustálené judikatury i doktríny je třeba dbát podstaty a smyslu lidských práv (viz čl. 4
odst. 4 LZPS), což je ultima ratio jejich omezitelnosti, viz [15, s. 24], nicméně tento „smysl
a podstata“ je předmětem judikaturní interpretace ad hoc.
18
Zák. č. 2/1993 Sb.
19
Samozřejmě s omezením daným čl. 4 – dbát jeho podstaty a smyslu – což ovšem umožňuje
rovněž poměrně široký výklad.

40

možná dokonce o beztrestnosti?20), případně o zmírnění trestu či o milosti formou
mimospravedlnostních institutů (prezident) s ohledem na extrémní okolnosti jednání
a celého případu. Domnívám se, že naznačené řešení je oproti zvolenému řešení
mnohem více v souladu s (prima facie) chápáním a morálním hodnocením
skutkového stavu běžným občanem, tedy jako jednání škodlivé a i z hlediska
pachatelky nepřijatelné, nicméně, zejména pro účely uložení trestu, s ohledem na
okolnosti omluvitelné či pochopitelné.
V příkladu č. 2 (US v. Holmes) je třeba předně poznamenat, že pochybnosti
vzbuzuje již skutečnost, zda primárně neměli (i s ohledem na zvykové námořní
právo) povinnost opustit záchranný člun členové posádky a až potom případně
uvažovat o „odlehčení lodi“ i o pasažéry. Dále je nepochybné, že i podle našeho
aktuálně platného trestního zákoníku by byl pan Holmes21 a ostatní námořníci
shledáni vinnými vraždou, minimálně za dodatečné vyhození oněch dvou původně
ukryvších se pasažérů v době, kdy již situace krajní nouze pominula22. Pro účely
tohoto článku bych se však chtěl omezit na zkoumání přípustnosti samotného
vyhození přebytečných pasažérů, i kdyby k výše uvedenému extenzivnímu excesu23
nedošlo.
Je zřejmé, že samotné nevzetí dalších trosečníků na přetížený záchranný člun je
s ohledem na uplatnění principu duplicis effectus přijatelné i pro tradiční morálku.
Situace je ovšem komplikovaná tím, že za daného stavu věci se trosečníci již na
palubě nacházeli a museli být aktivním jednáním hozeni přes palubu. Pokud by se
zastánce tradiční morálky v této souvislosti chtěl opět uchýlit k výše uvedenému
principu, musel by pro jeho oprávněné použití vycházet z toho, že samotné vyhození
přebytečného trosečníka do moře není vraždou (čili ta se nestává prostředkem
záchrany zbývajících osob). Jinými slovy, muselo by se předpokládat, že vhození
osoby do moře je samo osobě morálně neutrálním činem, ze kterého plynou dva
následky: odlehčení lodi a záchrana většího počtu osob (dobrý) a utopení
vyhozených pasažérů (špatný), což je vzhledem k okolnostem (teplota vody těsně
nad bodem mrazu, vzdálenost od pevniny) ovšem těžko obhajitelná pozice. Měl by
proto volit odlišný přístup než utilitarista. Utilitarista by potom samozřejmě mohl
namítnout, že by tím ohrozil životy všech pasažérů v záchranném člunu. Zastánce
ontologického přístupu by naopak mohl poukázat na realitu daného případu Holmes,
kde aplikací utilitárního hlediska zřejmě došlo ke zbytečnému usmrcení čtrnácti
nevinných osob (a dalších dvou, které se vrhly do vln dobrovolně, následujíce svého
bratra).
20

To by bylo ovšem na delší právně-politickou debatu.
K tomu je ještě třeba dodat, že pan Holmes ještě v době, kdy se loď potápěla, se vrhl velmi
riskantním způsobem pro tonoucí se děvčátko a na vlastních zádech jej donesl její matce, viz
[5, s. 144]. Na tom je vidět, jak v takto extrémních situacích může být člověk v krátké době
postupně hrdinou i zločincem…
22
Sice by bylo možné uvažovat i o polehčujících okolnostech s ohledem na stresující situaci,
nicméně půl roku trestu odnětí svobody by i v současném (mnohem mírněji trestném) systému
bylo zřejmě považováno za nedostatečný trest.
23
Citovaný autor John Alan Cohen k tomu poznamenává, že kdyby posádka byla ochotna
počkat s vyhazováním pasažérů jen o jeden den déle, byli by pravděpodobně všichni
zachráněni, viz [5, s. 144].
21
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I ve třetím případu (Dudley) by postup v obou morálních systémech byl odlišný.
Zatímco utilitarismus neumožňuje v rámci vlastního argumentačního aparátu jiné
řešení než ve prospěch nouzového kanibalismu, ontologický přístup řeší situaci
radikálně opačně, a to i za cenu (riskování) úmrtí většího počtu osob než jen
případné oběti.
V případě The Trolley Problem v první variantě by v tradičním morálním systému
bylo posunutí výhybky s odůvodněním na základě principu duplicis effectus
sporné24, naopak druhá varianta tohoto hypotetického příkladu by zjevně přijatelná
nebyla z toho důvodu, že by usmrcení nevinného bylo prostředkem k záchraně
zbývajících čtyř lidí.
Nakonec jsem si nechal případ letadla uneseného teroristy. Zde se zdá, že
ontologické pojetí se dostává do určité argumentační pasti, protože konzistentní
závěr by musel být ve směru, který naznačil německý ústavní soud, tedy pro zákaz
sestřelení letadla, protože zabití pasažérů by bylo prostředkem k záchraně osob na
zemi. Je sice možné uvažovat o principu duplicis effectus v tom smyslu, že při
sestřelení nejde o to zabít pasažéry letadla, nýbrž znemožnit letadlu, které v té době
se už chová jako smrtící zbraň, aby dosáhlo svého cíle, a zahynutí osob na jeho
palubě je jen nevyhnutelným vedlejším následkem tohoto zásahu. Naopak
kdybychom dospěli k závěru, že zabití nevinných osob je vlastně prostředkem
k dobrému účelu (zastavení letadla), a nikoliv tedy jen jeho nevyhnutelným druhým
následkem, a z toho by vyplynula nemožnost aplikovat princip duplicis effectus,
potom bychom se dostali na samé hranice tradičního přístupu. V obdobném případu
však i někteří zastánci klasické morálky volí možnost jednat.25 V této perspektivě
byl tedy postoj německého ústavního soudu, který takovou možnost reproboval, sice
principiální, nicméně poměrně značně rigorózní.
5

ZÁVĚR

Problematičnost utilitaristické koncepce se ukazuje nejen v nemožnosti odůvodnit
zákaz rozebrat jednotlivce na náhradní díly pro více jedinců (nezapomínejme, že
v pojetí utilitarismu je volba menšího zla považována nikoliv jenom za beztrestnou,
nýbrž i společensky prospěšnou), ale i v tom, že implikuje společenskou prospěšnost
obětování lidského života (v extrémním případě Rz 20/1982 dokonce i zabití
motivované silným strachem), resp. vyvolává pochybnosti o oprávněnosti možnosti
24
Autor tohoto článku se domnívá, že kladné řešení je velmi problematické, protože tím
fakticky dochází k zabití nevinného člověka aktivním jednáním osoby, jejíž jednání
posuzujeme, přitom oběť mohla důvodně předpokládat, že pracuje v bezpečí. Proto se autor
přiklání spíše k reprobaci takového jednání i v tomto případě.
25
Viz [1, s. 127]. Zde se jednalo o možnost provést umělý potrat (který je v tradiční morálce
nepřípustný, a to ani jako menší zlo v relaci k záchraně života matky) pro záchranu matky
v případě, kdy existují jen dvě možnosti: Záchrana jen matky při přímém zabití nenarozeného
dítěte, nebo zahynutí jak matky, tak i dítěte (např. v komplikovaném případě tzv. břišního
těhotenství). V tomto případě citovaný autor uvádí, že je třeba „dát přednost životu
zachranitelnému před nezachranitelným“. To je ovšem velmi přesná analogie situace osob na
palubě uneseného letadla řítícího se na cíl, protože tyto osoby jsou již tak jako tak
„nezachranitelné“.
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sebeobrany takto obětované osoby. Absurdita takovýchto konsekvencí je důsledkem
mnohem hlubšího rozporu v samotném jádru zvoleného utilitaristického východiska,
na jehož analýzu však není v rámci tohoto textu dostatek prostoru, resp. též
v nekompatibilitě důsledného utilitarismu a přetrvávajícího přirozeného vnímání
reality. Je však třeba zdůraznit, že případný explicitní zákaz zabití osoby pro použití
na orgány pro více osob nebo beztrestnost sebeobrany obětovávané osoby by se
musel opírat o jiné morálně-hodnotové zázemí, které by nemohlo být
s utilitaristickým modelem konzistentní.
Problematičností opačného přístupu je rezignace, respektive reprobace odvracení
hrozící ztráty více životů v případě nutnosti usmrtit byť jen jediného člověka, pokud
usmrcení nevinného je přímým prostředkem dobrého následku (záchrany více osob),
a není tedy možné uplatnit princip duplicis effectus. Domnívám se však, že případy
popisované v The Trolley Problem a v případě letadla uneseného teroristy
chystajících se jím k vykonání útoku nejsou z morálního hlediska totožné. V případě
výhybkáře (jakož i osoby na mostě) tento aktivním jednáním usmrtí nevinnou osobu,
která by jinak byla v bezpečí a přežila. Naopak pasažéři letadla jsou potenciálně již
mrtví, respektive jsou na nevyhnutelné cestě ke smrti. Jediný rozdíl v případě
sestřelení takového letadla je zkrácení jejich života o několik málo minut oproti
záchraně velkého počtu osob. Z toho důvodu se přikláním v tomto druhém případě
k možnosti sestřelit unesené letadlo na principu duplicis effectus. Naopak v obou
variantách26 případu The Trolley Problem se autor textu přiklání k negativnímu
řešení (byť se jedná o velmi dilematické případy), prostě s poukazem na nemožnost
obětovat nevinného člověka proti jeho vůli. A to i přesto, že o pozitivním řešení
v první variantě The Trolley Problem by bylo možné i pro tradiční morálku vést
vážnou diskuzi (respektive zvažovat aplikaci principu duplicis effectus – smrt
jednoho dělníka není nutným prostředkem záchrany jiných – tím je přehození
výhybky).
Ještě problematičtější je rozhodnutí v případě Dudley. Zde se okolnosti na jednu
stranu nápadně blížily situaci uneseného letadla, nicméně rozdíl je v tom, že
usmrcení je přímým prostředkem k utišení hladu, v tomto smyslu o uplatnění
principu duplicis effectus nelze uvažovat. Celý problém je ovšem komplikován tím,
že pan Parker by zemřel tak jako tak (což se bere za prokázané). Pokud by o tom
měli pachatelé jistotu, bylo by možné tento případ srovnávat s případem uneseného
letadla, nicméně tradiční morálka by možnost nouzového kanibalismu zřejmě
v tomto případě nepřipouštěla.27 V praxi ovšem situace analogická unesenému
letadlu teroristy, popsanému výše, nastat nemohla, protože pan Dudley a jeho
společník nikdy nemohli vědět, zda nebudou zachráněni hned po zabití pana Parkera
(jako se to nakonec stalo v případu Holmes) a tudíž, že jeho život je
„nezachranitelný“.
Domnívám se, že tradiční pojetí vykazuje kromě větší konzistence a vnitřní
nerozpornosti i tu výhodu, že udržuje antropologické pojetí člověka
26

Nebo alespoň v případě varianty druhé. Ohledně varianty první lze najít přibližně
rovnocenné argumenty jak pro, tak proti možnosti přehození výhybky.
27
Nelze užít princip duplicis effectus z toho důvodu, že zabití pana Parkera bylo přímým
prostředkem k utišení hladu.
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s nedotknutelnou důstojností. Na druhou stranu může samozřejmě vyvolat určitou
tvrdost zejména v některých extrémních případech (Dudley – trest smrti), nicméně
zde je velmi vhodně a organicky doplněno komplementárním užitím institutu
milosti, případně použitím zmírňovacích ustanovení trestních řádů s ohledem na
mimořádné okolnosti a nižší společenskou nebezpečnost činu.
Obě koncepce se odrážejí ještě markantněji např. v úpravě interrupční praxe, resp.
konkurujících si práv matky a nenarozeného dítěte, viz přístupy i z nich vyplývající
závěry v USA (Roe v. Wade – utilitarismus – schválení interrupcí) a SRN (1BvF 1,
2, 3, 4, 5, 6/74, resp. 2 BvF 2/90; 4,5/92 – ontologické pojetí – odmítnutí
poměřování dvou práv, jež obě vycházejí z lidské důstojnosti – odmítnutí aprobace
potratů) [15, s. 159].
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MORAL ARGUMENTS IN ASSESSING THE ADMISSIBILITY OF
SACRIFICING HUMAN LIFE IN A SITUATION OF EXTREME NEED
ABSTRACT
The aim of the text is to reflect the moral and philosophical background
of the institute of extreme need, which belongs to the so-called
circumstances excluding illegality in penal law. The content of this
article is narrowed only to competing cases of caused death of human
being. After a brief exposition of the Czech positive legislation of the
extreme need institute, they are ilustrated moral dilemmas associated
with it on six cases, of which three were actually happen (one in the
Czech Republic, one in Britain and one in the USA), two fictitious and
one potential. Finally is made short assessment of the benefits and risks
of two basic moral-philosophical systems (i.e. utilitarian and
ontological), which in practice forms the basis of recent jurisprudence.
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SOUKROMOPRÁVNÍ A VEŘEJNOPRÁVNÍ REGULACE
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ÚVOD
Problematika právního postavení a ochrany nenarozeného dítěte vždy vyvolávala ve
společnosti mnoho kontroverzí. Tradičně se v této souvislosti diskutovalo zejména
o provádění interrupcí, které jsou v současné době stále prezentovány jako realizace
práva ženy na rozhodování o své tělesné a duševní integritě. S rozvojem
biomedicíny nicméně dochází zejména v poslední době k přímo úměrnému nárůstu
problémů či otázek, které se rovněž dotýkají statusu počatého, byť doposud
nenarozeného dítěte. Pokud budeme konkrétní, pak můžeme hovořit nejen
omoderním způsobu léčby neplodnosti v podobě asistované reprodukce
a náhradního mateřství, ale také o buněčné terapii, která stále využívá lidská embrya
v počátku vývoje jako pouhý buněčný či pokusný materiál.
Již na základě těchto skutečností můžeme konstatovat, že podrobné vymezení
právního statusu nenarozeného dítěte je v podmínkách dnešní společnosti velmi
problematické. Nelze totiž v tomto kontextu uvažovat toliko v rovině práva, které je
z našeho pohledu až pomyslným posledním krokem v odpovědi na základní otázku,
kdo nebo co je embryo. Již z povahy věci je zřejmé, že se jedná o záležitost vědních
oborů typu genetiky a embryologie, jejichž empirické poznatky jsou dále různým
způsobem hodnoceny z filozofického a (bio)etického hlediska. Teprve následně
přichází, resp. by měla přicházet, na řadu právní regulace, která by měla uvedené
poznatky a odborné závěry transformovat do právního obsahu.
S ohledem na zaměření našeho příspěvku se ovšem nebudeme věnovat deskripci
a hodnocení genetického a morálního statusu nenarozeného dítěte, přestože jej
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považujeme za zcela zásadní. Naše pozornost se zaměří konkrétně na přístup
českého zákonodárce k ochraně lidské bytosti v počátečních fázích jejího vývoje,
a to v oblastech ústavněprávní, veřejnoprávní a soukromoprávní regulace. Cílem
nebude poskytnout podrobný rozbor všech ustanovení dotčených právních předpisů,
ale především poukázat na to, že jejich koncepce není jednotná. Vlivem
ústavněprávního zakotvení práva na život je totiž nenarozené dítě subjektem, jehož
právní status může být interpretován více způsoby. To umožňuje zákonodárci, aby
se domníval, že je dán poměrně široký prostor pro „volné uvážení“, zda a v jakém
rozsahu poskytne nenarozenému dítěti právní ochranu. V tomto kontextu následně
vzniká stěžejní právní problém, protože daná ochrana je zcela odlišná v rovině
veřejnoprávní a soukromoprávní metody regulace. Důsledkem toho je vznik řady
doposud nevyjasněných právních otázek a aplikačních problémů, které budeme
v následujícím výkladu podrobněji analyzovat.
1

KDO MÁ PRÁVO NA ŽIVOT?

V rovině mezinárodního práva můžeme hovořit o existenci více lidskoprávních
dokumentů, které poskytují právní ochranu lidskému životu a jeho důstojnosti. Za
jejich hodnotový základ můžeme z pohledu moderních dějin považovat zejména
Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948 (dále jen Deklarace) [1], popř.
navazují Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, který má v českém
právním řádu podobu vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 120/1976 Sb. (dále jen
Pakt). Oba uvedené dokumenty obsahují uznání přirozené důstojnosti
a nezcizitelných práv všech členů tzv. lidské rodiny. Ve vztahu k ochraně lidského
života poté poněkud nečekaně odlišným způsobem vymezují okruh nositelů práva na
život. Zatímco v čl. 3 Deklarace je použit pojem každý, čl. 6 odst. 1 Paktu v této
souvislosti konkretizuje, že každá lidská bytost má právo na život. Je tedy otázkou,
co motivovalo jednotlivé smluvní státy k tomu, aby v rámci navazujících
lidskoprávních dokumentů téže mezinárodní organizace použili odlišný způsob
vymezení oprávněných subjektů.1 V každém případě se jedná o ustanovení, jejichž
výklad je objektem diskuzí, a to také proto, že byla následně v různé podobě
převzata do dalších lidskoprávních dokumentů a národních právních úprav.2
Konkrétně v českém právním řádu nalezneme ukotvení lidských práv a základních
svobod v ústavním zákoně č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění
ústavního zákona č. 162/1998 Sb. (dále jen Listina). Zaměříme-li se nejprve na
hodnotový základ Listiny, pak stejně jako výše uvedené mezinárodní dokumenty
reflektuje tragické události druhé světové války. Z toho vyplývá, že již ve své
preambuli deklaruje demokratické principy a neporušitelnost přirozených práv
1

Pojem každý totiž můžeme interpretovat mnoha způsoby, resp. stanovit různý okruh nositelů
práva na život. Ostatně i v rámci filozofického diskurzu ohledně statusu nenarozeného dítěte
nelze pojmy lidská bytost a osoba automaticky považovat za synonyma, neboť můžeme
i z hlediska určení personální identity nenarozeného dítěte rozlišovat osobu v ontologickém
a funkcionálním pojetí [2, s. 814–815].
2
K tomu srov. např. čl. 2 odst. 1 věty první Evropské úmluvy o ochraně lidských práv
a základních svobod, resp. sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb.
(dále jen EÚLP): „Právo každého na život je chráněno zákonem.“
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člověka. S odkazem na tuto skutečnost bychom mohli konstatovat, že v Listině je
rovněž explicitně stanoven odkaz na přirozenoprávní doktrínu lidských práv, jejichž
existence v tomto smyslu není závislá na uznání ze strany státní moci, která
rozhoduje toliko o tom, v jakém rozsahu jim poskytne právní ochranu [3].
Pokud se tedy v čl. 1 Listiny hovoří o tom, že lidé jsou rovni v důstojnosti
a právech, není dle našeho názoru důvodu k tomu, abychom z tohoto požadavku
vyčleňovali nenarozené dítě. I přes názorovou nejednotu napříč odbornou veřejností
by totiž v současném stavu vědeckého poznání šlo opravdu velmi těžko zpochybnit
skutečnost, že počaté dítě je z genetického hlediska příslušníkem lidského druhu.3
Tento přístup by nicméně znamenal, že celý následující katalog lidských práv
a svobod je třeba přiznávat také lidskému embryu či obecně člověku v jakémkoliv
stádiu vývoje.4 V opačném případě bychom mohli jakékoliv omezení či rozlišování
považovat za diskriminační jednání, které je v rozporu s čl. 3 Listiny. Ten sice
výslovně nezmiňuje ve svém výčtu diskriminačních důvodu věk či stádium vývoje.
Je si však třeba uvědomit, že se jedná o výčet toliko demonstrativní, nikoliv
taxativní [4].
V tomto směru vyvolává pochybnosti zejména klíčový čl. 6 odst. 1 Listiny, který
nepřímo takové rozlišování naznačuje či minimálně výkladově umožňuje, když
stanovuje, že: „Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před
narozením.“ Citované ustanovení lze s ohledem na použitý slovní obrat hoden
ochrany dle našeho názoru interpretovat dvěma způsoby. Za prvé, že nenarozené
dítě není nositelem úplného právního statusu. Z toho vyplývá, že nemá právo na
život a lidskou důstojnost v takovém rozsahu, jako již narozené lidské bytosti. Za
rozhodující je v této variantě výkladu považován až porod dítěte, které je nicméně
již určitou dobu před jeho realizací prokazatelně schopno přežít mimo tělo matky.5
Otázkou však zůstává, jaký status a úroveň právní ochrany má člověk před
narozením? Druhou a dle našeho názoru vědecky přijatelnější možností je
interpretovat čl. 6 odst. 1 věty druhé jako utvrzující apel ústavodárce, aby nebylo
3

Každý člověk je již od počátku svého vývoje nositelem zcela jedinečné kombinace
genetických informací, která je odlišná rovněž od té mateřské [5, s. 3-4]. Oproti tomu je často
stavěno do opozice, že např. čl. 7 odst. 1 Listiny hovoří výslovně o nedotknutelnosti osoby,
která musí mít ve funkcionálním pojetí určitou úroveň vědomí apod. Osobně se kloníme
k tomu, že je třeba již embryo vnímat jako osobu, u které jsou všechny vlastnosti dospělého
jedince součástí přirozeného (budoucího) vývoje.
4
Samozřejmě nemáme na mysli skutečnost, že by nenarozené dítě aktivně uplatňovalo
například svoje právo na svobodu projevu či náboženského vyznání apod., neboť toho není
z fyziologického hlediska objektivně schopna. To však nijak nevylučuje skutečnost, že je
nositelem těchto práv, přičemž je u něj pouze dočasně omezena možnost jejich výkonu.
Analogicky bychom ostatně mohli hovořit o lidech v kómatu či v obdobných případech, kdy
nelze uvažovat o odebírání či nepřiznání jejich základních práv. Z našeho pohledu tak není
možné zpochybňovat status osoby s odkazem na počáteční stádium vývoje, resp. dočasnou
neschopnost vystupovat samostatně v interpersonálních vztazích [6, s. 1120].
5
Rozhodující je v tomto směru viabilita plodu, která se pohybuje okolo 22.–24. týdne
těhotenství [7, s. 48]. Za zcela zásadní bylo toto období ostatně označeno v rámci rozsudku
Nejvyššího soudu USA ze dne 22. 1. 1973, věc 410 U.S. 179, popř. také rozsudku Nejvyššího
soudu USA ze dne 22. 1. 1973, 410 U.S. 113. Jejich následkem pak byla rozsáhlá liberalizace
interrupcí napříč jednotlivými americkými státy.
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nenarozené dítě vyčleňováno z ochrany lidského života, která ze své podstaty
umožňuje realizaci ostatních lidských práv a svobod.6
Výše uvedené dělení na dva možné výklady čl. 6 odst. 1 Listiny je v zásadě pouze
teoretické, a to s ohledem na skutečnost, že v praxi související právní úprava
a přiléhavá judikatura jednoznačně favorizuje první z uvedených možností.7
Evropský soud pro lidská práva se v rámci své rozhodovací činnosti opakovaně
vyjadřoval k právnímu postavení nenarozeného dítěte.8 Přestože se dle našeho
názoru ani jednou dostatečně nevypořádal s klíčovými otázkami ohledně počátku
lidského života a jeho vývoje, dospěl k závěru, že nenarozené dítě není nositelem
práva na život, přičemž legalizace interrupcí či umělého oplodnění je v zásadě na
volném uvážení jednotlivých evropských států.9 V současné době sice
nedisponujeme žádným zásadním rozhodnutím Ústavního soudu, které by se
komplexně vyjadřovalo k postavení nenarozeného dítěte. Za výjimku z pravidla
můžeme jen s nadsázkou považovat nález Ústavního soudu ze dne ze dne 2. 3. 2015,
sp. zn. I. ÚS 1565/14, neboť představuje spíše specifikaci doktríny o počátku
trestněprávní ochrany plodu.10 V daném případě dospěl soud k závěru, že při vedení
porodu může být lékařským personálem postupováno i bez souhlasu těhotné ženy,
a to za předpokladu, že je cílem proporcionální ochrana nenarozeného dítěte. Nijak
se ale nevěnoval tomu, jaký status má nenarozené dítě například ve stádiu embrya či
plodu v dřívějším stádiu prenatálního vývoje.
Z hlediska výkladu daného ustanovení Listiny pak nelze opomíjet ani související
zákonnou úpravu, která v podstatě celý koncept ochrany nenarozeného dítěte
dotváří. S ohledem na její existenci nelze dospět k závěru, že zákonodárce
z veřejnoprávního hlediska považuje nenarozené dítě za nositele základních práv.
V opačném případě by totiž nemohl přijmout legislativu, která v oblasti
medicínského práva umožňuje jeho vědecké využití či dokonce destrukci. Je tedy
6

Tento způsob výkladu však nepodporuje nález slovenského Ústavního soudu ze dne
4. 12. 2007, PL. ÚS 12/01, který se věnoval ústavnímu přezkumu slovenské interrupční
legislativy. Ústavněprávní ochrana nenarozeného dítěte je totiž identická s českou právní
úpravou, přičemž slovenský Ústavní soud v tomto kontextu odmítl, že by formulace „lidský
život je hoden ochrany již před narozením“ byla specifikací práva každého na život. Současně
výkladově zpochybnil možnost vnímat uvedenou formulaci jako neprávní, resp. etickou normu,
která nestanovuje příkaz, zákaz nebo dovolení. Závěrem pak dospěl k právnímu názoru, že
cílem ústavodárce bylo odlišit status nenarozeného dítěte, kterému náleží ochrana jako
potenciálnímu nositeli lidských práv. V tomto smyslu tedy nenarozené dítě tvoří se svoji
matkou dualitu v jednotě, kdy postupně dospívá nejen do své biologické, ale také právní
samostatnosti [29].
7
Na druhou stranu lze poukázat na skutečnost, že při projednávání návrhu textu Listiny, popř.
v kontextu pozměňovacích návrhů, byla ochrana nenarozeného dítěte již od početí diskutována.
K tomu srov. [30, s. 17–21].
8
Dodejme však, že z judikatury Evropského soudu pro lidská práva jasně vyplývá, že EÚLP
nezakotvuje právo na potrat. K problematice výkladu čl. 2 EÚLP Srov. např. [31].
9
Za zásadní je třeba považovat rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne
8. 7. 2004, stížnost č. 53924/00 a rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne
10. 4. 2007, stížnost č. 6339/05.
10
Dle doktrinálního výkladu tak můžeme za nositele trestněprávní ochrany považovat plod od
počátku porodu, resp. od chvíle, kdy tělo matky opouští „hlavička nebo vedoucí část těla
dítěte“ [9, s. 477].
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otázkou, zda ústavodárce úmyslně zakotvil právo na život způsobem, který
zákonodárci později umožní prostřednictvím zákonné úpravy přizpůsobovat právní
ochranu nenarozeného dítěte potřebám společnosti a zejména progresivního
biomedicínského vývoje. Na druhou stranu je možné považovat dotčené právní
předpisy za protiústavní, což ovšem může autoritativně prohlásit pouze Ústavní
soud, pakliže bude řízení před ním iniciováno.11
2

NENAROZENÉ DÍTĚ: SUBJEKT ČI OBJEKT PRÁVNÍ REGULACE?

Název této kapitoly by mohl být považován za rozporuplný, neboť z právního
hlediska může být člověk pouze subjektem, nikoliv objektem práv [8, s. 185–187].
Zamyslíme-li se však nad současným právním stavem, je nenarozené dítě skutečně
prostřednictvím některých právních předpisů degradováno na pouhý biologický
materiál či prostředek k realizaci (domnělých) práv jiných osob, což budeme
demonstrovat v následujícím výkladu.
2.1

Interrupce jako právo ženy

Zaměříme-li se nejprve na tradiční problematiku interrupcí, je možné o jejich
liberalizaci na českém území hovořit již od druhé poloviny minulého století [10, s.
4].12 Současná právní úprava je obsažena v zákoně č. 66/1986 Sb., o umělém
přerušení těhotenství (dále je interrupční zákon).13 Mohli bychom zajisté poukázat
na řadu nedostatků dané právní úpravy, jako je existence obsolentních ustanovení,
která již dlouhou dobu neodpovídají realitě společenského stavu a vývoje.14
S ohledem na zaměření našeho příspěvku se však budeme nadále věnovat toliko
zákonným lhůtám k provedení interrupce, které stanovují stejně jako v případě
slovenské legislativy něco jako odstupňovanou ochranu nenarozeného dítěte.
Výchozí je § 4 interrupčního zákona, který ženě poskytuje širokou míru autonomie,
když může v prvních dvanácti týdnech těhotenství v podstatě bez omezení
rozhodovat o životě či smrti svého dítěte.15 Přestože zákon dále umožňuje
podstoupení interrupce ze zdravotních důvodů, ohrožení života ženy či při
problematickém vývoji plodu, další časová omezení neobsahuje. Je tak nutné
zohlednit prováděcí právní předpis v podobě vyhlášky ministerstva zdravotnictví
České socialistické republiky č. 75/1986 Sb. (dále jen interrupční vyhláška). Ta
obsahuje v této souvislosti další dvě omezení. První z nich zakotvuje § 2 odst. 2
11

O protiústavnosti právních předpisů umožňujících usmrcení nenarozeného dítěte svědčí také
okolnosti přijetí Listiny, kdy nebylo jednotlivými řečníky (poslanci) zpochybňováno, že již
nenarozené dítě má jako každý člověk právo na život. Otázkou bylo pouze jazykové vyjádření
této skutečnosti v textu Listiny. Srov. [30, s. 18].
12
K historickému vývoji problematiky umělého přerušení těhotenství na českém území také
viz [32], [33].
13
V rámci odborného diskurzu se nicméně setkáme spíše s označením umělé ukončení
těhotenství, což vyplývá ze samotné podstaty daného lékařského postupu [11, s. 1].
14
Konkrétně se jedná o deklarovanou bezplatnou dostupnost antikoncepčních prostředků, již
zrušenou rajonizaci v rámci podání žádosti o interrupci apod. [12].
15
Kromě přítomnosti kontraindikací může být překážkou neexistence souhlasu zákonného
zástupce, pakliže se v kontextu § 6 odst. 1 interrupčního zákona jedná o ženu mladší 16 let.
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interrupční vyhlášky, který umožňuje ženě ukončit těhotenství až do konce 24. týdne
jeho trvání, pakliže se jedná o genetické důvody. Až do okamžiku narození dítěte je
pak dle prvního odstavce téhož ustanovení interrupce přípustná, pokud je v ohrožení
život ženy nebo je plod těžce poškozen či neschopen života.16
Od 12. týdne těhotenství je tak často argumentováno, že interrupce představují
v drtivé většině případů způsob, jak zajistit ochranu zdraví a života těhotné ženy.
Z našeho pohledu se jedná o zcela specifickou povahu právního vztahu, který nelze
analogicky přirovnávat například k okolnosti vylučující protiprávnost ve smyslu
nutné obrany. Ze strany nenarozeného dítěte se totiž nejedná o hrozící či trvající
útok, ale o přirozený vývoj. Pokud tedy považujeme nenarozené dítě za nositele
úplného právního statusu, pak se v případě zdravotních komplikací jedná o kolizi
práva na život dvou rovnocenných subjektů, který je třeba řešit proporcionálně, tedy
při zohlednění všech individuálních okolností. Tato právní konstrukce nicméně
svým způsobem obhajuje toliko provádění interrupcí ze zdravotních důvodů. Nelze
jí aplikovat v případě ukončení těhotenství na žádost, které je v současné době
statisticky výrazně dominující [13, s. 16]. V takové případě se z našeho pohledu
nejedná o kolizi dvou lidských životů, ale lidského života nenarozeného dítěte
a argumentovaného práva ženy na volbu. Tento přístup nepovažujeme za správný,
neboť žena samozřejmě má právo rozhodovat o svém rodinném životě, ale nikoliv
až ex post. Početí dítěte je akt, který se až na excesivní případy odehrává na základě
výslovného či konkludentního souhlasu ženy, která by si měla být vědoma rizika
a možných následků, které jsou s tímto spojeny [14, s. 603–604].
Interrupční zákon tedy stanovuje určité časové, popř. další procedurální limity,
které omezují možnosti zásahů vůči nenarozenému dítěti. Tyto limity jsou však
selektivní, a to s ohledem na stádium vývoje. Připomeňme navíc, že těhotné ženě
samotné z veřejnoprávního hlediska nebrání nic v tom, aby si těhotenství sama
přerušila, a to až do okamžiku porodu, neboť je v tomto směru absolutně (trestně)
neodpovědná.17
2.2

Lidské embryo v podmínkách biomedicínského vývoje

Interrupce jsou tedy často označovány jako právo ženy na volbu. Jak ale můžeme
zdůvodnit ostatní biomedicínské zásahy, které ve své podstatě zacházejí
s nenarozeným dítětem jako s pouhým předmětem? Pokud budeme hovořit nejprve
o problematice moderních postupů reprodukční medicíny, pak jsou dle našeho
názoru lidská embrya vnímána jako prostředek k realizaci práva na rodinný život
zamyšlených rodičů. V současné době totiž lze početí dítěte realizovat také jiným
než přirozeným způsobem, a to za pomocí metod asistované reprodukce. Nebudeme
se dále zaměřovat na podrobný popis jednotlivých procesů, neboť je pro účely
našeho výkladu postačující skutečnost, že konkrétně v případě umělého oplodnění
dochází k vytvoření lidské bytosti v umělých podmínkách. Následně je kultivována
16

To, že jsou dané lhůty k provedení interrupce stanoveny pouze podzákonným právním
předpisem, bylo napadáno také v rámci již uvedeného řízení před Ústavním soudem Slovenské
republiky, který se s názorem o jejich protiústavnosti ztotožnil [37].
17
K tomu srovnej trestný čin vraždy novorozeného dítěte matkou dle § 142 zákona č. 40/2009
Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
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a přenesena do dělohy matky. Hlavní problém ovšem spočívá v tom, že daný proces
nemusí být vždy úspěšný, což motivuje zdravotnický personál k tomu, aby bylo od
dotyčné ženy získáno a oplodněno větší množství vajíček, která však nejsou posléze
všechna použita k zamýšlenému účelu. Jejich osud je tedy nejistý [15, s. 255–256].
V současné době není legislativně upraveno, jaké maximální množství embryí může
být do ženského organismu přenášeno. Čím vyšší počet, tím roste šance na
úspěšnost asistované reprodukce, ale také přímo úměrně riziko vzniku vícečetného
těhotenství. To ohrožuje nejen matku, ale také vede k cílené destrukci některého
z vyvíjejících se embryí či ke zvýšení pravděpodobnosti přítomnosti růstových
poruch.[16, s. 1–2].
Jak lze tedy nakládat s tzv. nadbytečnými embryi, která nebyla tímto způsobem
použita? Současná právní úprava je obsažena v § 9 a násl. zákona č. 373/2011 Sb.,
o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoSZS).
Ten výslovně počítá s tím, že ne všechna oplodněná vajíčka musí být přenesena do
ženského organismu, přičemž stanovuje možnost jejich uchování, a to pomocí
metody kryokonzervace. Následný postup v podstatě závisí především na
neplodném páru, který může ve vztahu k dotčenému embryu rozhodnout o jeho
použití, poskytnutí jinému neplodnému páru či dokonce destrukci. Pod poslední
z uvedených možností můžeme subsumovat také udělení souhlasu k použití pro
účely výzkumu, neboť je jeho výsledkem destrukce embrya, jakmile jsou z něj
získány potřebné embryonální kmenové buňky k terapeutickým účelům [17]. Zákon
samozřejmě počítá také s nečinností oprávněného neplodného páru, přičemž pro tyto
případy stanovuje alternativní možnost příslušného centra asistované reprodukce,
aby po marném vyzvání k vyjádření a uplynutí desetileté lhůty mohlo samo
přistoupit k destrukci zamražených embryí.
V tomto případě z našeho pohledu nelze hovořit v podstatě o žádném standardu
právní ochrany, když je bytí či nebytí lidské bytosti v počátku její existence závislé
pouze na rozhodnutí jejích rodičů, resp. neplodného páru. K zamyšlení je nicméně
také skutečnost, že je i ze strany zákonodárce považováno za zcela legitimní, když
jsou cíleně nadprodukována lidská embrya, se kterými je dále zacházeno zcela
nedůstojně jako s biologickým materiálem, který lze skladovat, postoupit, využít,
nebo dokonce zničit.18
Určitou formu překážky můžeme spatřovat v legislativním omezení ohledně stáří
lidských embryí, která mohou být použita k vědeckým účelům. Jedná se o limitaci,
která není zakotvena v ZoSZS, ale v § 8 odst. 3 zákona č. 227/2006 Sb., o výzkumu
na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech
18

Počet embryí, který může být přenesen do organismu ženy, není legislativně upraven. Bude
tedy ovlivňován zejména konzultací neplodného páru s ošetřujícím lékařem. Většina center
asistované reprodukce však stanovuje své podmínky, které jsou veřejně dostupné na jejích
internetových stránkách, jako např. známá klinika ve Zlíně [18]. Před jeho zrušením upravoval
§ 27e odst. 6 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění ke dni 30. 3. 2012, že: „Při
asistované reprodukci smí být u jedné příjemkyně oplozeno jen tolik vajíček a přeneseno do
pohlavních orgánů příjemkyně jen tolik embryí, kolik je podle současného stavu lékařské vědy
zapotřebí k pravděpodobně úspěšnému navození těhotenství.“ I toto již neplatné ustanovení
zákona bylo nicméně formulováno dosti neurčitým způsobem, když podmiňovalo počet embryí
pravděpodobností úspěchu asistované reprodukce.
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a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon o výzkumu). Konkrétně se musí jednat o embrya, která nejsou starší více než
7 dní, a to bez ohledu na dobu kryokonzervace neboli dobu, po kterou byla
zamražena. Přestože je tato hranice výrazně nižší než jednotlivé lhůty pro provádění
umělého ukončení těhotenství, je si třeba uvědomit, že je to dáno zejména účelem
daných výzkumů. Ty se totiž zaměřují na embryonální kmenové buňky mající
totipotentní povahu, která má pouze dočasný charakter, a to v závislosti na úrovni
buněčného dělení [27]. Na rozdíl od komplikací při asistované reprodukci či
interrupci tak nemůžeme hovořit o tom, že je důvodem k destrukci použitých embryí
ochrana jiného přímo ohroženého lidského života. Naopak se jedná o naplňování
účelu vyjádřeného přímo v § 2 písm. a) zákona o výzkumu: „…systematická tvůrčí
činnost konaná za účelem získání nových znalostí nebo jejich využití…“ Pod
pojmem využití zajisté můžeme rozumět využití k terapeutickým účelům, tedy pro
boj se závažnými lidskými nemocemi. Na druhou stranu je třeba doplnit, že
medicína v současné době postupně disponuje také jinými možnostmi, jako je
využívání již dospělých kmenových buněk, aniž by bylo zapotřebí přistupovat
k destrukci embryí apod. [19, s. 14–20].
Závěrem je vhodné doplnit, že součástí konceptu právní ochrany nenarozeného
dítěte je rovněž nakládání s jeho tělesnou integritou v případě, že dojde k ukončení
jeho nitroděložního vývoje. V tomto kontextu nehovoříme pouze o následku
provedení výše uvedených biomedicínských zásahů, ale také samovolném potratu.
Dle doposud platného a účinného právního stavu je totiž s neživým plodem
zacházeno jako s biologickým odpadem, který může být hromadně zpopelňován
v nemocničních spalovnách [20, s. 70–71]. Dotčeným předpisem je v tomto směru
zejména § 91 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších
předpisů (ZoZS). Ten explicitně stanovuje postup, dle kterého je plod po potratu
zpopelňován uvedeným způsobem. Z hlediska definičního vymezení je poté plodem
po potratu, který lze využít k vědeckým, výzkumným nebo výukovým účelům, dle §
82 ZoZS: „…plod, který po úplném vypuzení nebo vynětí z těla matčina neprojevuje
ani jednu ze známek života a současně jeho porodní hmotnost je nižší než 500 g,
a pokud ji nelze zjistit, jestliže je těhotenství kratší než 22 týdny.“19
Je nicméně nutné zdůraznit, že v současné době již byla pod č. 193/2017 Sb.
přijata a publikována ve Sbírce zákonů novela zákona č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, která nabude účinnosti 1. 9. 2017.
Jejím účelem je mimo jiné rovněž zakotvení možnosti rodičů na pohřbení jejich
mrtvého dítěte, které je legislativně pojímáno jako plod po potratu [21]. V tomto
kroku lze ze strany zákonodárce pozorovat určitou snahu o posílení statusu
nenarozeného dítěte, jehož pozůstatky již nebudou z legislativního hlediska jen
19
V případě mrtvě narozeného dítěte nenalezme jeho vymezení v zákonné úpravě, ale pouze
v poznámce pod čarou přílohy k podzákonnému právnímu předpisu v podobě vyhlášky 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): „…plod
narozený bez známek života, jehož hmotnost je 500 g a více, nelze-li porodní hmotnost určit,
narozený po dvacátém druhém dokončeném týdnu těhotenství, a nelze-li délku těhotenství
určit, nejméně 25 cm dlouhý, a to od temene hlavy k patě.“
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biologickým odpadem.20 Na stranu druhou je mu tedy v důsledku paradoxně
poskytován vyšší standard důstojnosti a úcty po smrti než v průběhu přirozeného
vývoje. Během prenatálního období totiž nenarozené dítě slouží spíše jako
prostředek k prosazování a rozvoji biomedicíny, byť jsou zákonodárcem stanoveny
určité časové a procedurální limity.
2.3

Nasciturus jako nositel právní osobnosti

V předcházejícím výkladu jsme poukázali na skutečnost, že v rámci veřejnoprávní
úpravy můžeme spatřovat určitou formu odstupňované intenzity ohrožení
nenarozeného dítěte, která však není jednotná, což je dáno specifickou povahou
a požadavky jednotlivých biomedicínských zásahů. Zaměříme-li se dále na právní
úpravu v oblasti soukromého práva, můžeme již úvodem říci, že přístup zákonodárce
je v této oblasti zcela odlišný.
Za výchozí právní předpis můžeme zajisté považovat zákon č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen NOZ), který obsahuje speciální ustanovení věnující se
právnímu postavení nascitura neboli toho, kdo se má narodit. Konkrétně se jedná o §
25 NOZ, který stanovuje, že: „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.“ Jedná se o poměrně krátké ustanovení
zákona, které ale obsahuje hned několik podmínek, které musí být při formulaci
statusu nascitura splněny kumulativně. Pokud budeme dané ustanovení analyzovat
postupně, pak je již v jeho první větě zakotvena právní fikce ohledně narození dítěte,
které je ještě v období prenatálního vývoje. Tuto fikci lze ovšem uplatnit pouze při
současném splnění požadavku, aby takový postup byl v zájmu nenarozeného dítěte.
Co je to ovšem zájem dítěte? Jak jej můžeme vymezit? Odpověď na tyto otázky je
poněkud problematická a souvisí zejména se způsobem interpretace. Důvodem je
skutečnost, že již z povahy věci plyne, že práva a povinnosti spolu tvoří nerozlučnou
dvojici [22, s. 24-26]. Pokud tedy někdo například nabude nemovitost darem či
v rámci dědického řízení, vzniká mu k ní vlastnické právo. To bychom nejspíše
z objektivního hlediska mohli považovat za žádoucí, neboť tímto dochází
k rozmnožení majetku obdarovaného či dědice. Na druhou stranu je s vlastnictvím
věci spojena také řada omezení a souvisejících povinností, a to především, jedná-li
se o věc nemovitou. S jejím získáním je totiž spojena nejen řada administrativních
úkonů, ale také potenciálních finančních nákladů. To se bude samozřejmě odvíjet od
okolností individuálního případu, tedy od toho, v jakém technickém stavu se
20

Již v průběhu prenatálního období totiž může vzniknout mezi matkou (popř. také otcem)
a jejím dítětem silný emocionální vztah. Tento vztah nelze automaticky považovat za dočasný,
ale je naopak potřeba zohledňovat skutečnost, že při tragické ztrátě dítěte mohou rodiče
oprávněně cítit potřebu jeho důstojného pohřbení. Právo fyzické osoby na pietu, resp.
respektování důstojnosti a osobnosti zemřelé osoby, která je jí blízká, poté vyplývá v obecném
slova smyslu rovněž z rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. 1. 2008, sp. zn.
30Cdo 3361/2007: „Je zřejmé, že přes smrt fyzické osoby pravidelně dále u osob jí nejbližších
přetrvávají 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.“
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nemovitost nachází, zda není právně zatížena apod. Vždy však budou muset být
hrazeny určité udržovací náklady, aby nedocházelo k degradaci nemovitosti, resp.
její peněžité hodnoty. S odkazem na tuto skutečnost se můžeme setkat s různými
názory na danou problematiku. Komentářová literatura v tomto směru konstatuje, že
jedním z předních úmyslů zákonodárce bylo prostřednictvím § 25 NOZ umožnit
nenarozenému dítěti dědit majetek. V tomto kontextu je dle doktrinálního výkladu
rozhodné, aby tímto způsobem v konečném důsledku došlo k rozmnožení majetku,
což by měl soud vždy řádně posoudit [23, s. 133–134].
Jako následující podmínku můžeme označit požadavek zákonodárce, aby se
nasciturus narodil živý. Jelikož v kontextu předešlé právní úpravy panovaly určité
názorové rozdíly ohledně toho, zda narození dítěte je podmínkou odkládací či
nikoliv, zakotvila novela NOZ vyvratitelnou právní domněnku.21 Nenarozené dítě se
tedy považuje za již narozené ihned od okamžiku početí, nikoliv až zpětně po
porodu.22 V případě, že dojde k ukončení vývoje během prenatálního období, a to na
základě interrupce či jiného zákonného nebo nezákonného zásahu, pak se na dítě
hledí, jako by nikdy nebylo. To má za následek, že veškeré právní skutečnosti
v souvislosti s nenarozeným dítětem nevyvolávají ex tunc žádné právní účinky. Jak
však přesně stanovíme a prokážeme, že se dítě nenarodilo živé?23 V tomto směru
můžeme vycházet z již uvedeného podzákonného právního předpisu, resp. přílohy
k vyhlášce o Listu o prohlídce zemřelého. Ta v pokynech pro vyplnění daného
formuláře v bodu 16 stanovuje, že: „…za narození živého dítěte se považuje úplné
vypuzení nebo vynětí plodu z těla matčina, bez ohledu na délku trvání těhotenství,
jestliže plod po narození dýchá nebo projevuje alespoň jednu ze známek života…“
Přestože se tedy jedná o podmíněný status či právní ochranu, pokud nedojde
k usmrcení nenarozeného dítěte, to je podle zákona považováno za narozené, tedy za
nositele úplného právního statusu. To znamená, že je rovněž nositelem právní
osobnosti, resp. způsobilosti mít práva a povinnosti.24 Navíc je třeba v tomto
kontextu poukázat na § 19 NOZ, který v duchu Listiny zakotvuje přirozenoprávní
doktrínu, podle níž má každý člověk rozumem a citem poznatelná přirozená práva
jako osoba. Co z toho tedy vyplývá? Nenarozené dítě není způsobilé toliko nabývat
majetek, ale má rovněž právo na ochranu osobnosti, jejíž generální klauzule je
obsažena v § 81 NOZ. Ve druhém odstavci daného ustanovení je poté v rámci
demonstrativního výčtu na prvním místě chráněn život, důstojnost a zdraví člověka.
Opravdu však můžeme reálně hovořit o ochraně osobnosti nenarozeného dítěte, když
jsou v rámci veřejnoprávní úpravy legalizovány zásahy vedoucí k jeho cílené
destrukci? Domníváme se, že nikoliv. Nelze samozřejmě učinit závěr, že tyto právní
úpravy nemohou vedle sebe existovat, neboť se jedná o jiné oblasti právní regulace,

21

K tomu srovnej § 7 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění do
31. 12. 2013: „Způsobilost fyzické osoby mít práva a povinnosti vzniká narozením. Tuto
způsobilost má i počaté dítě, narodí-li se živé.“
22
Dodejme však, že početí (oplodnění) není jen okamžik, ale proces, jehož přesný časový
průběh nelze s absolutní přesností stanovit [24].
23
To je významné zejména ve vztahu k problematice domácích porodů, pokud nebudou řádně
ohlášeny.
24
K tomu srovnej § 15 odst. 1 a § 23 NOZ.
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přestože se výrazným způsobem ovlivňují.25 Na určitou formu paradoxu v tomto
smyslu obecně poukázal také český právní teoretik Tomáš Sobek, když v jednom ze
svých příspěvků hovořil o tzv. paradoxu zabitého plodu [25]. Nenarozené dítě tak je
skutečně v soukromoprávní rovině nositelem práva na život a lidské důstojnosti,
ovšem pouze za předpokladu, že nebude zabito. Soukromoprávní ochrana se navíc
na nenarozené dítě nevztahuje ani v případě nelegálního usmrcení, kde může
nastoupit toliko odpovědnost veřejnoprávní.26
Z našeho pohledu se ovšem jedná přinejmenším o hodnotovou či principiální
nejednotu právního řádu, pokud je nenarozené dítě na jedné straně považováno za
osobu a na straně druhé za pouhý objekt zájmu matky či vědeckého poznání. K tomu
doplňme, že v případě interrupce a asistované reprodukce může i přes výše uvedené
skutečnosti nastat mnoho dalších paradoxů, a to v případě, že k usmrcení dítěte
nedojde.
2.3.1
Může být matka odpovědná za pokus o interrupci?
Zaměříme-li se nejprve na provádění interrupce, může dojít k jejímu nesprávnému
provedení nejen ze strany lékařského personálu, ale také matky, která s vědomím
toho, že není trestně odpovědná, sama přistoupí k ukončení svého těhotenství.
Motivací k tomuto postupu může být například špatná finanční situace, která jí
neumožňuje uhrazení interrupce na žádost či jiné důvody emocionálního nebo
sociálního charakteru. Jaká právní situace nastane v případě, kdy její pokus
o interrupci nebude úspěšný? Co když následkem jejího jednání dojde „toliko“
k narušení zdravého vývoje nenarozeného dítěte? V takovém případě totiž nebude
naplněna zákonná podmínka úmrtí nascitura, která znamená právní fikci jeho
neexistence. Naopak bude stále nositelem právní osobnosti, do které bylo v podobě
újmy na zdraví prokazatelně zasaženo.
Dle našeho názoru lze v tomto modelovém případu hovořit o existenci
soukromoprávní odpovědnosti matky za zásah do tělesné integrity svého dítěte
v rozporu s podmínkami interrupčního zákona. V tomto kontextu je nicméně dále
problematické uplatnění nároku na náhradu nemajetkové újmy, neboť nenarozené
dítě není z podstaty věci schopno podat u soudu žalobu. Pokud bychom navíc
hovořili o jeho právním zastoupení, pak komentářová literatura hovoří na základě
fikce narození nascitura o tom, že jej před narozením zastupují jeho rodiče, a to jako
zákonní zástupci.27 Minimálně v případě matky je z právního hlediska zcela
nezpochybnitelné, že je to žena, která jej porodila, resp. odnosila. Je to však ta samá
žena, která v námi uvedeném případě zasáhla do jeho tělesné integrity. Z toho
důvodu je jen těžko představitelné, že by matka jménem dítěte na se sebe sama
podávala žalobu. Jedná se o klasický příklad kolize zájmu, kdy by patrně bylo třeba
25
K tomu ostatně § 1 odst. 1 věty druhé NOZ stanovuje, že uplatňování soukromého
a veřejného práva je vzájemně nezávislé.
26
Připomeňme však, že matka je za ukončení života nenarozeného dítěte zcela trestně
neodpovědná.
27
Z hlediska určení rodičovství se analogicky uplatňuje systém právních domněnek mateřství
a otcovství, a to při zohlednění obtížnosti určovat otcovství k nenarozenému dítěti na základě
genetických testů, neboť mohou narušit jeho přirozený vývoj [23, s. 135].
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uvažovat o ustanovení kolizního opatrovníka, který by přinejmenším v těchto věcech
jednal v nejlepším zájmu dítěte.28
2.3.2
Jak může být osoba předmětem smluvního ujednání?
Za druhý „paradox“ považujeme situaci, kdy se v rámci provádění asistované
reprodukce nejen v zahraničí, ale také v České republice využívá náhradních matek.
S tím samozřejmě souvisí celá řada problémů a otázek, které mají dopad také do
postavení a ochrany nenarozeného dítěte. Kromě související existence několik druhů
mateřství a anonymního dárcovství, které bagatelizuje význam genetického
rodičovství a práva dítěte znát svůj původ, můžeme hovořit o vnímání nenarozeného
dítěte jako pouhý předmět či prostředek smluvního ujednání, což je nepochybně
zásahem do jeho důstojnosti.29 K tomu je vhodné doplnit, že asistovaná reprodukce
je upravena v rovině veřejného práva, ale její využití pro účely náhradního mateřství
výslovně upraveno není.
Nejedná se ale o institut zcela právně neupravený, neboť je třeba vycházet ze
systematického výkladu právního řádu. Ten již v ústavněprávní rovině zakotvuje
zásadu legální licence, která umožnuje každému činit to, co zákon nezakazuje.30
Dále pak připadá v úvahu aplikace právní úpravy asistované reprodukce či skutkové
podstaty trestného činu svěření dítěte do moci jiného podle § 169 trestního zákoníku.
Ta totiž implicitně zakotvuje zákaz realizace komerční formy náhradního
mateřství.31 Je tedy naproti tomu právně konformní provádění altruistické neboli
nekomerční formy náhradního mateřství? Dle vůle zákonodárce nepochybně ano,
a to s odkazem na § 804 NOZ, které stanovuje ve prospěch náhradního mateřství
výjimku ze zákazu osvojení mezi příbuznými v přímé linii nebo sourozenci.32
Z našeho pohledu je však i altruistická forma náhradního mateřství nejen neetická,
ale také právně problematická. Již v předcházejícím výkladu jsme poukázali na
skutečnost, že nenarozené dítě je v oblasti soukromoprávní regulace považováno za
osobu, která je nositelem práv a důstojnosti. Je obecně známo, že osobu lze vždy
28

K tomu srovnej § 460 NOZ: „Dojde-li ke střetu zájmu zákonného zástupce nebo opatrovníka
se zájmem zastoupeného či ke střetnutí zájmů těch, kteří jsou zastoupeni týmž zákonným
zástupcem nebo opatrovníkem, anebo hrozí-li takový střet, jmenuje soud zastoupenému
kolizního opatrovníka.“
29
Právo dítěte znát své rodiče je na mezinárodní úrovni zakotveno v č. 7 odst. 1 Úmluvy
o právech dítěte, resp. sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 104/1991 Sb.
Konkrétně se v daném ustanovení hovoří o tom, že dítě má toto právo, pokud je to možné.
Můžeme se ale setkat s více výklady, a to podle toho, zda je preferováno rodičovství
v genetickém nebo právním (sociálním) slova smyslu [28, s. 38–39].
30
K tomu srovnej čl. 2 odst. 4 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve
znění pozdějších předpisů, popř. také čl. 2 odst. 3 Listiny.
31
Stejně tak tento zákaz vyplývá z čl. 21 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně, resp.
sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 96/2001 Sb. m. s.: „Lidské tělo a jeho části nesmí být
jako takové zdrojem finančního prospěchu.“
32
Při altruistické formě náhradního mateřství je totiž běžné, že je náhradní matka
v příbuzenském poměru k ženě z objednatelského páru, která se až ex post stává na základě
osvojení právní matkou takto počatého a odnošeného dítěte [26, s. 47–48]. Dané ustanovení,
které navíc obsahuje jako jediné v celém právním řádu zmínku o náhradním mateřství, tak lze
považovat za jeho uznání ze strany zákonodárce.
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považovat toliko za subjekt, nikoliv objekt právních vztahů. Jaká je ovšem podstata
náhradního mateřství? Objednatelský pár si v písemné či ústní formě sjedná početí
a odnošení dítěte, včetně možnosti jeho následného osvojení. Jedná se tedy
o smluvní vztah sui generis, přestože není právně vynutitelný. Směřujeme nicméně
k otázce, zda lze takové ujednání, kde nenarozené dítě figuruje jako předmět, nikoliv
subjekt práv, považovat za právně přijatelné. Domníváme se, že nikoliv, a to
zejména s odkazem na již uvedené rozlišování osob a věcí v právním slova smyslu.
Náš závěr ostatně podporuje také samotný text zákona, když je v § 1 odst. 2 NOZ
stanoven zákaz ujednání, která porušují veřejný pořádek, dobré mravy či právo
vztahující se k postavení osob, a to včetně práva na ochranu osobnosti.33
3

PRÁVNÍ STATUS NASCITURA V ÚVAHÁCH DE LEGE FERENDA

Dle našeho názoru je na základě analýzy příslušné právní úpravy patrné, že není
úmyslem zákonodárce považovat nenarozené dítě za osobu, která je nositelem
základních práv. O tom svědčí zejména veřejnoprávní úprava, která v oblasti
biomedicínských zásahů poskytuje nenarozenému dítěti toliko různě odstupňovanou
úroveň právní ochrany, která se odvíjí především od požadavků a potřeb nezbytných
k naplnění účelů jednotlivých právních předpisů. Můžeme rovněž připustit, že
v některých případech je nenarozenému dítěti poskytována ochrana také nepřímo,
a to prostřednictvím těla jeho matky.34 Proti ní samotné však v oblasti veřejného
práva neexistuje v podstatě žádná možnost právní ochrany.
Odlišná situace panuje v oblasti soukromého práva, které pohlíží na nascitura jako
na osobu, která je nositelem právní osobnosti. Úmyslem zákonodárce bylo v tomto
směru zejména zajistit možnost, aby nasciturus nabýval vlastnických práv darem či
děděním, a to včetně související problematiky nakládání s jeho majetkem. O tom
ostatně svědčí také zdůvodnění přijetí § 25 NOZ v důvodové zprávě, které se
zaměřuje toliko na oblast těchto práv [34].
Výsledkem konkrétní podoby NOZ je tedy právní stav, kdy nasciturus je
nositelem práv na ochranu osobnosti, do které tedy může být neoprávněně zasaženo.
K takovému zásahu může dojít rovněž ze strany matky, a to v podobě neúspěšného
pokusu o interrupci, pokud bude mít za následek újmu na zdraví, resp. na zdravém
vývoji nenarozeného dítě. Druhou možnost reprezentují veškerá ujednání, která mají
za cíl degradovat nascitura na pouhý předmět smluvního ujednání, což je podstatou
institutu náhradního mateřství.
Na základě těchto skutečností se domníváme, že jsou možné dvě varianty řešení.
První z nich, kterou ale nepovažujeme za vhodnou, je vnímat ve veřejnoprávní
33

Výslovná neplatnost surogační dohody nicméně v zákoně na rozdíl od slovenské legislativy
obsažena není. Slovenský zákon č. 36/2005 Z. z., o rodině a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, totiž v § 82 odst. 2 stanovuje, že dohody, které jsou v rozporu s právním
rodičovstvím ženy, která dítě porodila, jsou neplatné.
34
Je tomu tak zejména prostřednictvím zvýšené ochrany těhotné ženy v pracovněprávních
vztazích, která je zakotvena v čl. 32 odst. 2 Listiny: „Ženě v těhotenství je zaručena zvláštní
péče, ochrana v pracovních vztazích a odpovídající pracovní podmínky.“ Konkretizace těchto
požadavků je poté regulována především v § 238 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů, popř. v prováděcích právních předpisech.
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i v soukromoprávní rovině nenarozené dítě za pouhou osobu v potenci, které je
podle potřeby poskytována pouze určitá (odstupňovaná) úroveň právní ochrany.
Negativní náhled na tento způsob řešení pramení ze skutečnosti, že se s ohledem na
genetické poznatky názorově kloníme k potřebě chránit všechny lidské bytosti již od
okamžiku početí, a to bez jakékoliv diskriminace. Druhou, dle našeho názoru lepší
alternativou, je přistoupit k rozsáhlé novelizaci, která napříč právním řádem povede
k tomu, že nenarozené dítě bude zejména v oblasti biomedicínských zásahů
subjektem, nikoliv objektem práv. Tím máme na mysli, že veškeré postupy v oblasti
medicínského práva budou legalizovány pouze za situace, že budou respektovat
právo na život a důstojnost nenarozeného dítěte. To by zajisté vedlo k tomu, že by
byly legalizovány toliko reprodukční a terapeutické postupy, jejichž cílem by bylo
početí nebo léčba nežádoucího vývoje. Za určitou výjimku z pravidla bychom
považovali lékařský zákrok za účelem záchrany života matky, který z našeho
pohledu představuje kolizi ochrany dvou lidských životů, kterou je třeba řešit
proporcionálně ve prospěch matky dítěte.35 Někdo by mohl namítat, že by tímto
řešením došlo ke zpomalení vývoje také v oblasti terapeutických postupů, které
zejména s embryi v počátku vývoje dlouhodobě pracují.36 Domníváme se však, že
nelze upřednostňovat utilitaristický zájem vědy a společnosti na vývoji nových
léčebných postupů před přímou ochranou lidských životů, a to zejména tehdy, pokud
jsou v současné době dostupné jiné alternativní možnosti.
ZÁVĚR

Cílem tohoto příspěvku bylo poukázat na neexistenci jednotného přístupu či
uceleného konceptu v oblasti právní ochrany nenarozeného dítěte, což vede ke
vzniku právních otázek a paradoxů. Za tímto účelem jsme nejprve přistoupili
k interpretaci ústavněprávního zakotvení práva na život, a to včetně poukazu na
problematické stanovení okruhu oprávněných subjektů. Pro účely podrobnějšího
vymezení právního statusu nenarozeného dítěte jsme se dále zaměřili na konkrétní
zákony a podzákonné právní předpisy, které regulují problematiku biomedicínských
zásahů do integrity nenarozeného dítěte v různých stádiích vývoje. V tomto kontextu
jsme věnovali pozornost pouze těch ustanovením, které se přímo dotýkají úrovně
ochrany začínajícího života, a to v podobě časových omezení k provádění daných
(destruktivních) zásahů. Jejich kritickou analýzou jsme dospěli k závěru, že
stanovení těchto omezení je zejména v případě výzkumů do značné míry
ovlivňováno potřebami vědy, nikoliv zájmem na ochraně lidské bytosti v počátku
35

V tomto kontextu však není potřeba hovořit o zákroku ve smyslu interrupce ze zdravotních
důvodů, o čemž ostatně svědčí také znění Dublinská deklarace o mateřském zdraví (2012):
„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. Potvrdzujeme, že zákaz potratov v žiadnom prípade
neovplyvňuje dostupnosť optimálnej starostlivosti o ženy.” [35].
36
Na druhou stranu jsou i přesto aktivně vyvíjeny jiné způsoby, jako je využívání již dospělých
kmenových buněk či takových, které byly získány z pupečníkové krve apod. [19, s. 14–20].
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její existence. V případě interrupcí ze zdravotních problémů jsme dále připustili
problematický aspekt spočívající ve faktickém ohrožení zdraví a života ženy ze
strany nenarozeného dítěte. Jedná se dle našeho názoru v současném stavu lékařské
vědy o excesivní situace, které mají být řešeny ve prospěch těhotné ženy, aniž
bychom však argumentačně degradovali nenarozené dítě na člověka v potenci. Jedná
se toliko o řešení atypického právního stavu, kdy se do kolize dostávají dva lidské
životy, z nichž jeden musí být na základě uplatnění proporcionálního řešení
upřednostněn.
V další části práce jsme se již zaměřili na podrobný rozbor současné právní
konstrukce soukromoprávního statusu nascitura, který se podmíněně považuje za
osobu, která je nositelem práv. V této souvislosti jsme zdůraznili, že ohledně této
problematiky panuje v rámci právního diskurzu mnoho doposud nezodpovězených
či neřešených otázek a problémů, a to především ve vztahu k potenciálnímu zásahu
do osobnostních práv nenarozeného dítěte. Tomu by totiž dle současné právní
úpravy měla náležet možnost právní ochrany, a to také v podobě podání osobnostní
žaloby. Její podání pak není legislativně vyloučeno ani v případě újmy na zdraví
způsobené matkou dítě při tzv. neúspěšném pokusu o interrupci, čímž vyvstává také
otázka ohledně zastupování nascitura v právních vztazích a uplatňování práv v jeho
nejlepším zájmu. Závěrem jsme poukázali na skutečnost, že i přes výše uvedenou
právní konstrukci můžeme nalézt rozpory rovněž v rámci samotného NOZ. Ten totiž
i přes existenci osobnostních práv nascitura a výslovný zákaz uzavírat ujednání
narušující právo na ochranu osobnosti, implicitně zakotvuje možnost provádět
altruistickou formu náhradního mateřství, které ve své podstatě do důstojnosti
nenarozeného dítěte zasahuje, neboť jej degraduje na pouhý předmět smluvního
ujednání.
Závěrem jsme v rámci úvah de lege ferenda konstatovali, že tato nejednotná
právní úprava není žádoucí a měla by nastat její novelizace, která by na základě
jednotného konceptu formulovala právní status nenarozeného dítěte. Její hodnotové
sjednocení zajisté může vést buďto k oslabení, nebo k posílení jeho statusu. Dle
našeho názoru by bylo přijatelnější, pokud by zákonodárce v tomto směru
respektovat a transformoval do právního řádu empiricky ověřitelnou skutečnost, že
nenarozené dítě je z genetického hlediska prokazatelně člověkem, resp. příslušníkem
lidské rodiny. Na základě této úvahy by mu nicméně nezbývalo nic jiného, než mu
poskytnout adekvátní právní ochranu.
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THE LEGAL STATUS OF NASCITURUS IN THE CONTEXT OF
DIVERGENCE OF PRIVATE AND PUBLIC LEGAL REGULATION
ABSTRACT
Questions related to the biological beginning of human life and the moral
status of the unborn child have been a long time an object of interest not
only for the lay but also for the professional public. In our opinion, this is
an issue whose solution should by the first step before any legal
construction of protecting human life and its naturalness. In this paper,
however, we will not focus on describing and evaluating modern
embryological findings or individual philosophical approaches to the
subject, but we will point to specific application problems that are related
to the fact that the legislator approaches the question of the beginning of
human life in different areas of legal regulation completely different Way.
The specification of the constitutional requirement that human life be
worthy of protection before birth is diffefrent in terms of private and
public law. On the one hand, nasciturus is considered to the conditional
bearer of legal personality, which raises many unanswered questions in
relation to its instrumentalization in the implementation of surrogate
motherhood or protection of personality. On the other hand, we can find
in the Czech legal system order many partial public regulations, which
give the unborn life a completely different degree of legal protection. The
aim of this paper is to point out that this approach produces many
paradoxes and interpretative issues that should be given increased
attention.
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1

ÚVOD

Následující příspěvek analyzuje nález Ústavního soudu ČR1 ze dne 29. června 2017,
kterým Ústavní soud zrušil rozsudek Nejvyššího soudu ČR č. j. 28 Ncu 187/2015-6
ze dne 18. 7. 2016.
Podstatou řízení byla otázka, zda je protiústavní, aby české úřady odmítly uznat
dvojici mužů za otce a matku dítěte, které si nechali tito muži vyrobit, resp. zda je
protiústavní, aby české úřady odmítly přiznat dítěti dva otce.
Po kritickém zhodnocení argumentů obsažených v nálezu, je naznačena jejich
souvislost s „kulturou smrti“, kterou v českém prostředí představuje především
dosud aplikovaný socialistický potratový zákon.2
2
2.1

NÁLEZ ÚSTAVNÍHO SOUDU ČR
Skutkové okolnosti případu

Muž J. A. (první stěžovatel), občan České republiky, žijící dlouhodobě v Kalifornii
v USA, uzavřel v Kalifornii s mužem R. D. A. (druhý stěžovatel), občanem Dánska
„manželství”3 (2)4. V roce 2012 si tito muži nechali vyrobit dítě (třetí stěžovatel),

1

Nález sp. zn. I. ÚS 3226/16.
Zákon. č. 66/1986 Sb. o umělém přerušení těhotenství.
3
Latinský termín pro manželství (matrimonium), z něhož pochází i anglický termín (marriage)
spojuje pojem mater označující „matku“ s příponou monium určující právní status nebo
2
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které bylo porozeno dne 30. 7. 2013. Biologická matka dítěte není známa (žena,
která dítě odnosila, nebyla biologickou matkou, dítě bylo počato z vajíčka anonymní
ženy). Biologickým otcem dítěte je pravděpodobně jeden z prvních dvou
stěžovatelů, nevědí však který z nich, a ani si nepřejí to vědět (3).
V rodném listě dítěte vydaném státem Kalifornie, je Čech (první stěžovatel)
zapsán v kolonce otec/rodič, Dán (druhý stěžovatel) je zapsán v kolonce matka/rodič
(4).
Stěžovatelé se následně v České republice domáhali pro dítě (třetího stěžovatele)
vydání osvědčení o státním občanství (5). Nejvyšší soud uznal otcovství prvního
stěžovatele vůči třetímu stěžovateli, na základě čehož Úřad městské části Praha 1
vydal osvědčení o státním občanství pro třetího stěžovatele a následně byl vydán pro
něj i český rodný list, ve kterém byl na místě otce uveden první stěžovatel a kolonka
matky byla ponechána nevyplněná (6).
Stěžovatelé opětovně podali návrh na uznání rodičovství vůči dítěti i pro druhého
muže (7). Nejvyšší soud tento návrh zamítl (8). Proti tomuto zamítnutí podali
stěžovatelé ústavní stížnost.
2.2

Argumentace Ústavního osudu ČR

Ústavní soud se ve svém rozhodnutí nejdříve zabýval tím, zda mezi stěžovateli
existuje rodinný život ve smyslu čl. 10 odst. 2 Listiny základních práv a svobod5
a čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.6 Následně se zabýval
tím, zda byl rozhodnutím Nevyššího soudu porušen princip nejlepšího zájmu dítěte,
a nakonec, zda se stěžovatelé stali oběťmi přímé diskriminace (14).
2.2.1
Rodinný život
Ústavní soud na základě skutečnosti, že všichni tři stěžovatelé žijí v Kalifornii od
momentu narození třetího stěžovatele ve společné domácnosti, dovodil, že mezi
nimi fakticky rodinný život existuje (16).
Dále se Ústavní soud zabýval náhradním mateřstvím. Ústavní soud konstatoval,
že vedle biologického rodičovství, rodičovství vzniklého na základě osvojení, je
rodičovství s využitím náhradní matky třetí způsob, jak se stát rodičem (21). Ústavní
soud však nepovažoval za potřebné se blíže vyjadřovat k ústavnosti samotného
náhradního mateřství (22), nicméně upozornil, že si lze představit situace, za kterých
by náhradní mateřství mohlo být v rozporu s českým veřejným pořádkem (23).

povinnost. Lze říci, že matrimonium etymologicky znamená „způsob jak se stát matkou“, proto
jsou v textu užity u „manželství“ dvou mužů uvozovky.
4
Arabské číslice v závorce odkazují na příslušný oddíl nálezu Ústavního soudu.
5
Článek 10 odst. 2 Listiny zní: „Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním
do soukromého a rodinného života.“
6
Článek 8 Úmluvy zní: „(1) Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného
života, obydlí a korespondence. (2) Státní orgán nemůže do výkonu tohoto práva zasahovat
kromě případů, kdy je to v souladu se zákonem a nezbytné v demokratické společnosti v zájmu
národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, hospodářského blahobytu země, ochrany pořádku
a předcházení zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod jiných.“
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2.2.2
Nejlepší zájem dítěte
Pokud jde o nejlepší zájem dítěte, podle Ústavního soudu je rozsudek Nejvyššího
soudu vadný již tím, že se nejlepším zájmem dítěte vůbec nezabývá (28). Podle
Ústavního soudu je v posuzovaném případě zásadní, že Nejvyšší soud odmítl
formálně uznat již existující rodičovský vztah mezi druhým mužem a dítětem,
odmítl uznat právní pouto, které již bylo konstituováno v právním řádu státu, kde
stěžovatelé trvale žijí (32). Ústavní soud zdůraznil, že v případě, že mezi osobami
rodinný život již existuje, je povinností všech orgánů veřejné moci jednat tak, aby se
tento vztah mohl rozvíjet, a musí být stanoveny právní záruky, které umožňují
integraci dítěte v rodině (33). Podle Ústavního soudu, pokud stát odmítá uznat
formální vazbu mezi rodičem a dítětem založenou v právu jiného státu, podrývá tím
osobní identitu dítěte v dané společnosti a zpravidla bude v rozporu s principem
nejlepšího zájmu dítěte (34). Podle Ústavního soudu v zájmu dítěte je umožnit
rozvoj vztahu s dospělou osobou, která o něj pečuje a zajišťuje jeho výživu
a výchovu a ke které má dítě citové vazby. Podle Ústavního soudu rozsudek
Nejvyššího soudu rodinné vazby dítěte podrývá a je v rozporu s právem dítěte na
uznání jeho identity, pokud odmítá uznat právní vztah k jednomu z jeho rodičů (35).
Podle Ústavního soudu, pokud by nebyl formálně uznán vztah mezi druhým a třetím
stěžovatelem, byla by třetímu stěžovateli v České republice navždy uzavřena
možnost na vývoj a výchovu v úplné rodině, ve které fakticky vyrůstá (40).
2.2.3
Právo druhého a třetího stěžovatele na rodinný život
Pokud jde o právo druhého a třetího stěžovatele na rodinný život, Ústavní soud
zopakoval, že považuje za zásadní, že Nejvyšší soud odmítl formálně uznat
existující vztah rodič a dítě mezi druhým a třetím stěžovatelem (44), zopakoval, že
v případě, že mezi osobami rodinný život již existuje, je povinností všech orgánů
veřejné moci jednat tak, aby se tento vztah mohl rozvíjet, a musí být stanoveny
záruky, které umožňují integraci dítěte v rodině (45). Podle Ústavního soudu
neuznáním druhého muže za matku resp. za otce ve stejném ohledu, v jakém je
otcem již jiný muž, pokud by stěžovatelé vystoupili na Letišti Václava Havla
z letadla (sic), by přestal existovat jakýkoliv právní vztah mezi druhým a třetím
stěžovatelem, a to výlučně v důsledku skutečnosti, že první a druhý stěžovatel jsou
homosexuální pár, tedy na základě jejich sexuální orientace. Podle Ústavního soudu
Nejvyšší soud učinil z prvního a druhého stěžovatele osoby druhého řádu na základě
jejich sexuální orientace (46). Podle Ústavního soudu je nepřijatelné, aby k takové
stigmatizaci docházelo pod záminkou zachování hodnot tradiční rodiny (47). Podle
Ústavního soudu uznání rodičovství druhého stěžovatele negativně neovlivňuje
zájmy žádných třetích osob a není ani schopno ohrozit tradiční rodinu (48).
Podle Ústavního soudu bylo porušeno právo stěžovatelů také tím, že není zřejmé,
proč Nejvyšší soud rozhodl pro uznání rodičovství prvního, a nikoliv druhého
stěžovatele (49). Nakonec Ústavní soud již poněkolikáté zopakoval, že v případě, že
mezi osobami rodinný život, vzniklý na legální bázi, již existuje, je povinností všech
orgánů veřejné moci jednat tak, aby se tento vztah mohl rozvíjet, a musí být
respektovány právní záruky, které chrání vztahy dítěte a jeho rodiče (51). Dále to
soud ještě dvakrát zopakoval v závěru nálezu (55, 60). Ústavní soud konstatoval, že
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tím tak byla porušena povinnost zohlednit nejlepší zájem dítěte podle čl. 3 odst. 1
Úmluvy o právech dítěte7 (61).
2.2.4
Právo nebýt diskriminován v právu na respektování rodinného života
Protože dle Ústavního soudu došlo rozsudkem Nejvyššího soudu k porušení práva
druhého a třetího stěžovatele na rodinný život dle č. 10 odst. 2 Listiny, nepovažoval
za potřebné se dále zabývat tím, zda došlo k přímé diskriminaci (52).
3
3.1

KRITICKÝ POHLED NA ARGUMENACI ÚSTAVNÍHO SOUDU ČR
Funkce státu a nezastupitelná role rodiny

Ke správnému zhodnocení nálezu Ústavního soudu ČR bude vhodné předně
poukázat na to, jaká je vůbec funkce státu, totiž že účelem státu není plnit
individuální přání jednotlivců či skupin, ale dbát na ochranu svých občanů, umožnit
jim co nejsnazší dosažení vlastní dokonalosti.8 A jak ukazují např. i počítačové
simulace chování společnosti9, společnost jako celek své dokonalosti dosahuje
nejlépe, pokud její jednotliví členové jsou schopni spolupracovat, jsou vůči sobě
velkorysí, dokáží si odpouštět. Tuto schopnost spolupráce, velkorysosti a odpuštění
lidé získávají v rodině. Pouze v rodině, kde jsou si muž a žena neodvolatelným
darem, může dítě vzešlé jako dar jejich vzájemného obdarování, si osvojit tyto
schopnosti přirozeně. Proto úkolem státu je napomáhat budování a upevňování
vztahů v rodině.10
Proč není na druhou stranu úkolem státu regulovat budování (a upevňování)
jiných svazků (např. svazků mezi více muži či svazků mezi více ženami)? Protože
tyto svazky nepřináší společnosti onu objektivní hodnotu, pro kterou je potřeba
napomáhat budování a upevňování svazků mezi jedním mužem a jednou ženou, totiž
potomstvo, vychované k občanským ctnostem.11
Někdo by mohl namítat, že tak jako stát nerozlišuje, zda manželé jsou neplodní či
plodní s mnoha dětmi, mohl by se na svazky více mužů či více žen dívat jako na
neplodné manželské páry s možností osvojení dítěte.
Taková námitka těžko obstojí. Stát skutečně nerozlišuje, zda jsou manželé plodní
nebo neplodní, totiž v tom smyslu, že plodným párům by umožnil sňatek
a neplodným párům by sňatek neumožnil. A to proto, že není dost dobře možné

7

Článek 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte zní: „Zájem dítěte musí být předním hlediskem při
jakékoli činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními
sociální péče, soudy, správními nebo zákonodárnými orgány.“
8
Tedy jde o zajištění tzv. obecného dobra. K tomu viz např. [1, s. 572, § 942].
9
Máme na mysli simulace společnosti iterovanými hrami tzv. vězňova dilematu mezi více
hráči. K vězňovu dilematu viz např. [2], [3], [4].
10
Rodina je zdrojem tzv. sociálního kapitálu. Rodina je stabilizujícím faktorem společnosti.
K pojmu sociálního kapitálu viz např. [5], [6]. Viz také [7].
11
Základní (přirozenou) buňkou společnosti je rodina založená na trvalém společenství
jednoho muže a jedné ženy. K tomu viz také např. [1, s. 567, § 932].
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skutečnost neplodnosti páru ověřit (na rozdíl o neplodnosti jednotlivce jako
takového a skupiny jedinců stejného pohlaví). 12
Pokud jde pak o neplodné manželské páry, pak je nutné zdůraznit, že ty nemají
právo na osvojení dítěte stejně, jako plodné manželské páry nemají právo na
osvojení dítěte, a to z jednoduchého důvodu, že žádný člověk nemá právo na jiného
člověka. Proto také stát nemůže podporovat ani techniky tzv. asistované reprodukce,
13
tedy techniky, které z dítěte dělají předmět, techniky které odporují důstojnosti
lidí. Cílem osvojení není primárně naplnit přirozenou touhu manželů po rodičovství,
ale poskytnout dítěti co možná nejoptimálnější prostředí pro jeho harmonický vývoj,
který mimo jiné zahrnuje osvojení si schopnosti stát se v dospělosti manželem či
manželkou, aby se tak stalo dobrým otcem či dobrou matkou.
Český ústavodárce si bezpochyby byl vědom této funkce státu a nenahraditelné
role rodiny založené na nerozlučném společenství jednoho muže a jedné ženy,
a proto v Listině základních práv a svobod v čl. 32 zakotvil pozitivní příkaz chránit
rodičovství a rodinu.14 Lze se domnívat, že musí jít o ochranu – privilegování –
pouze rodičovství a rodiny založené na trvalém společenství mezi jedním mužem
a jednou ženou. Kdyby totiž mělo jít o privilegování i svazků mezi více muži nebo
svazků mezi více ženami, pak by zmíněný požadavek ochrany formulovaný
v Listině postrádal smyslu. Ze dvou disjunktních možností lze logicky privilegovat
pouze jednu. Privilegování všech možností je nonsense.
3.2

Formální uznání právního rodičovství

Ústavní soud ve své argumentaci vyšel z předpokladu, že náhradní mateřství jako
takové „vede k prvotnímu, originálnímu rodičovství objednatelského páru“ (20).
A protože třetí stěžovatel vzešel z náhradního mateřství, je tak podle Ústavního
12

I kdyby to však bylo v jednotlivých případech možné, lze říci, že institut manželství, totiž
trvalé společenství jednoho muže a jedné ženy zaměřené na plození a výchovu potomků, by
měl stát regulovat podle toho, co o něm platí jako takovém, nikoliv podle toho, co je nahodilé.
To se jeví jako po všech stránkách výhodný princip (tento princip lze spatřovat i ve 45. právní
zásadě Bonifáce VIII.: „V nejasné věci přihlížíme k tomu co je pravdě nejpodobnější nebo
k tomu, co se obvykle stává.“ Citováno podle [8, s. 66]). Pokud bude stát (lze snad také říci, že
na základě principu subsidiarity) pozitivními pobídkami regulovat manželství a rodinu jako
takové (např. v podobě nižšího daňového zatížení), totiž, že je bude podporovat v jejich
principu, bylo by možné defekty z této obecnosti (např. svobodné matky apod.) odkázat na
solidaritu vznikající v samotném institutu rodiny, což se jeví jako efektivnější způsob (méně
paternalistický), než jejich „napravování“ primárně sociálními dávkami apod. Naopak podpora
primárně zaměřená na děti, staré lidi apod., tedy jestliže by „politika upřednostňovala
jednotlivce oproti vztahům, jen by tyto vztahy oslabovala, a to by pak vedlo k rozpadu
subjektivní hodnoty rodin jako takové.“ [7, s. 125]
13
Jak se bohužel prakticky děje.
14
Článek 32 Listiny zní: „(1) Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Zvláštní
ochrana dětí a mladistvých je zaručena. (2) Ženě v těhotenství je zaručena zvláštní péče,
ochrana v pracovních vztazích a odpovídající pracovní podmínky. (3) Děti narozené
v manželství i mimo ně mají stejná práva. (4) Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů;
děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé
děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona.
(5) Rodiče, kteří pečují o děti, mají právo na pomoc státu. (6) Podrobnosti stanoví zákon.“
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soudu vlastním dítětem prvního i druhého stěžovatele. Jestliže třetí stěžovatel je
vlastním dítětem prvního i druhého stěžovatele, pak si ho tito nemohou osvojit,
protože osvojit si lze pouze cizí dítě (20). Podle Ústavního soudu je tak možné
takové rodičovství pouze formálně uznat.
Předpoklad Ústavního soudu o prvotním rodičovství je však nepřesný resp.
chybný. Pokud jde o biologické rodičovství, pak v projednávaném případě
minimálně jeden z „objednatelského páru“ není biologickým rodičem třetího
stěžovatele. Pokud jde o tzv. sociální rodičovství, pak to vzniká až následnou péčí
o dítě, nikoliv samotným porodem dítěte. A konečně, pokud jde o právní
rodičovství, pak jeho vznik je právě předmětem sporu. Totiž sporu o to, zda je
možné formálně uznat právní rodičovství skupiny mužů vzniklé na základě
zahraničních zákonů za rodičovství podle českého právního řádu. Jde o odpověď na
otázku, zda takovýto způsob osvojení dítěte podle zákonů cizího státu, lze uznat
podle českého právního řádu.
Nejvyšší soud na základě poměrně jasné úvahy dovodil, že to možné není. Podle
Nejvyššího soudu by vyhověním návrhu stěžovatelů
byla ve výsledku fakticky nastolena situace korespondující společnému osvojení dítěte
dvěma osobami stejného pohlaví, což je stav, který české právo neakceptuje, 15 neboť
kategoricky vylučuje současné osvojení nezletilce subjekty, jež nejsou manžely.16 (8)

Podle všeho Nejvyšší soud odmítl uznat za pravdivé, že by muž byl matkou, resp.
že by mohl být otcem ve stejném ohledu, v jakém je otcem již jiný muž. Nejvyšší
soud tak odmítl toliko nerespektovat realitu,17 odmítl vzít vážně rozsudek, který
přisuzuje určitému muži status jakéhosi nadčlověka. 18
Podle Ústavního soudu Nejvyšší soud svým rozhodnutím učinil z prvního
a druhého stěžovatele nikoliv nadlidi, ale naopak osoby druhého řádu, a to na
základě jejich sexuální orientace (46).19 Takový závěr Ústavního soudu je absurdní.
15

Jestliže není možné, aby si skupina jednotlivců stejného pohlaví osvojila dítě, a tedy na
základě § 63 odst. 1 zák. č. 91/2012 Sb. není ani možné uznat cizí rozhodnutí, které by takové
skupině osvojení přiznávalo, pak analogicky není možné uznat cizí rozhodnutí o „rodičovství
skupiny mužů“, které ve svém důsledku má účinky osvojení, a je tedy osvojením.
16
Podle § 800 občasného zákoníku, osvojiteli mohou být pouze manželé nebo jeden z manželů,
ve výjimečných případech i jiná osoba, v takovém případě se však z matriky vypouští zápis
o druhém rodiči.
17
Tím však nijak nezpochybnil existenci právního vztahu vyplývajícího z faktického soužití
stěžovatelů ve stejné domácnosti, který upravuje např. občanský zákoník. Jinými slovy,
odmítnutím označit muže za matku dítěte, není tím samým odmítnuta povinnost takového
muže se o toto dítě starat.
18
Nejvyšší soud tak poměrně jasně naplnil povinnost odmítnout uznat cizí rozhodnutí, které se
„zjevně příčí veřejnému pořádku“, jak ho k tomu zavazuje § 15 odst. 1 písm. e) zák. č. 91/2012
Sb.
19
Pod čarou lze zmínit, že tímto tvrzením Ústavní soud prakticky přistoupil ke stigmatizaci –
kterou (chybně) vyčítal Nejvyššímu soudu – stěžovatelů resp. homosexuálů obecně, když
stěžovatele sám označil za homosexuály. Jakoby snad jednání stěžovatelů, kterým si nechali
vyrobit dítě, čímž ho degradovali na proprietu, kterou si lze pořídit (jednání odporující
nejlepšímu zájmu dítěte), navíc s úmyslem mu neumožnit výchovu vlastní matkou (podruhé
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Je zřejmé, že Nejvyšší soud by odmítl druhého muže uznat za matku resp. za otce ve
stejném ohledu, v jakém je otcem dítěti již jiný muž, i kdyby se jednalo o pár
heterosexuálních mužů, i kdyby se jednalo o vícečetnou skupinu heterosexuálních
mužů.
Podle Ústavního soudu je formálním neuznáním druhého muže za matku dítěte
resp. za otce ve stejném ohledu, v jakém je otcem již jiný muž, také podrývána
identita dítěte (35). Takové tvrzení Ústavního soudu zní poněkud cynicky. Identita
dítěte je podrývána především odepřením mu vlastní matky a odepřením mu znát
vlastního otce, nikoliv tím, že takové odepření státní orgány odmítly aprobovat
veřejnou listinou.20
Podle Ústavního soudu formálním neuznáním druhého muže za matku dítěte resp.
za otce ve stejném ohledu, v jakém je otcem již jiný muž, je bráněno ve výchově
dítěte, v rozvíjení jeho vztahu s dospělým mužem, který s ním žije ve společné
domácnosti (40). Takové tvrzení je zřejmě nepravdivé. Dokonce sám Ústavní soud
ho ve svém nálezu popírá. Činí tak dokonce v té samé větě, ve které tvrdí, že je
zmíněná výchova znemožněna. Ústavní soud uvedl, že neuznáním vztahu by byla
„navždy uzavřena možnost na vývoj a výchovu v úplné rodině“ (40), načež
skutečnost aktuálního vývoje a výchovy konstatuje jako fakt: „...v úplné rodině, ve
které fakticky vyrůstá“ (40).
Podle Ústavního soudu formálním neuznáním druhého muže za matku dítěte resp.
za otce ve stejném ohledu, v jakém je otcem již jiný muž, přestane při návštěvě
České republiky mezi druhým a třetím stěžovatelem existovat jakýkoliv právní vztah
(46). Takové tvrzení je zřejmě nepravdivé. Právní vztah mezi druhým a třetím
stěžovatelem založený na jejich faktickém soužití v jedné domácnosti, jak jej
upravuje např. občanský zákoník, není tak nijak dotčen.21
Podle Ústavního soudu také není zřejmé, proč Nejvyšší soud rozhodl uznat
rodičovství prvního a nikoliv druhého stěžovatele (49). Takové hodnocení situace
Ústavním soudem je poměrně překvapivé. Ze samotného Nálezu vyplývá, že prvním
rodičem/otcem byl v rozsudku kalifornského soudu uveden první stěžovatel, který
byl zároveň občanem České republiky (4). Zdá se zřejmé, jak byla vedena úvaha
Nejvyššího soudu, kterého z mužů uvést do kolonky otec, totiž toho, který je uveden
jako otec v rozsudku kalifornského soudu, resp. toho, kdo je Českým státním
občanem, je-li ve hře český rodný list.
3.3

Důsledky formálního uznání právního rodičovství

Ústavní soud uvedl, že přiznáním rodičovství oběma stěžovatelům, nebudou
negativně ovlivněny zájmy žádných třetích osob a ani tak nebude ohrožena tradiční
rodina (48). Takový postoj, nepřesvědčivý již svým utilitaristickým nádechem, je
také chybný ve svém předpokladu, totiž předpokladu, že formálním uznání právního
jednání odporující nejlepšímu zájmu dítěte) a s úmyslem mu tajit skutečného otce (potřetí
jednání odporující nejlepšímu zájmu dítěte), bylo typickým jednání homosexuálů.
20
Připomeňme, že muži neví, který z nich je skutečným otcem dítěte a nechtějí to vědět,
nechtějí to dítěti sdělit. Dítě je/bude tak odkázáno na to, aby svého skutečného otce odhadovalo
pouze srovnáváním fyzického vzhledu či temperamentu.
21
K tomu také viz [9].
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rodičovství dvěma mužům vůči jednomu dítěti „není schopno ohrozit tradiční
rodinu“ (48).
Proč by měl být takový předpoklad chybný? Protože formálním uznáním dvou
mužů za otce a matku, resp. formálním uznáním skupiny jednotlivců stejného
pohlaví za rodiče jednoho dítěte, tedy postavením je na roveň manželství, dochází
přímo a bezprostředně k popření principu privilegování manželství zakotveného v čl.
32 Listiny. Je nepodstatné, zda jde o porušení tohoto principu v jediném případě
nebo jeho mnohonásobné porušení.22 Říci, že určitý princip v konkrétním případě na
základě vůle jednotlivce neplatí, znamená říci, že žádný takový princip ve
skutečnosti neexistuje. V projednávaném případě to znamená říci, že rodina
neexistuje, že není pro společnost důležitá.23 Takové prohlášení – samo o sobě
chybné, a tedy nedůstojné člověka, který ho pronáší – bude mít negativní dopad na
společnost v závislosti na velikosti autority, která jej pronese.
Ústavní soud na několika dalších místech (32, 47, 50) uvedl, že formálním
uznáním rodičovství druhého stěžovatele k třetímu stěžovateli nedojde k vytvoření
nového právního vztahu rodičovství. Taková úvaha je však chybná. Jestliže bylo
ukázáno, že český právní řád explicitně odmítá přiznat vztah rodičovství vůči dítěti
skupině jednotlivců stejného pohlaví, pak formálním uznáním takového vztahu
dochází fakticky k jeho vytvoření.24
3.4

Nejlepší zájem dítěte

Podle Ústavního soudu nebylo v rozhodnutí Nejvyššího soudu přihlédnuto
k nejlepšímu zájmu dítěte, čímž mělo být porušeno právo třetího stěžovatele
garantované čl. 3 Úmluvy o právech dítěte.
Při posuzování toho, zda jsou úkony týkající se dětí v jejich nejlepším zájmu, se
logicky musí postupovat od obecného k partikulárnímu. Totiž šetřit smyslu normy.
Smyslem ustanovení vždy vážit nejlepší zájem dítěte zřejmě není rozhodovat
formalisticky pro závěr, který se zdá být v nějakém ohledu výhodný pro dítě,
protože u každého rozhodnutí lze definovat úhel pohledu, z kterého se toto
rozhodnutí jeví výhodné.25
Proces posuzování nejlepšího zájmu dítěte lze rozdělit do 2 základních fází:
22

Podobně je nepřípustná lež nebo vražda.
„Je-li možné označit za rodinu jakýkoli způsob soužití, znamená to, že rodina jako taková
v podstatě přestala existovat. Volná definice rodiny je totéž co její smrt.“ [7, s. 122]
24
Formálním uznáním takového vztahu rozhodnutím ze strany orgánů moci soudní či moci
výkonné, dochází k porušení zásady oficiality, jež se samo o sobě „zjevně příčí veřejnému
pořádku“.
25
Např. by bylo možné tvrdit, že výchova a vzdělávání na dítě klade nároky, které mu
způsobují určitou nelibost, a protože nelibost není v nejlepším zájmu dítěte – stejně jako
kohokoli jiného – je v nejlepším zájmu dítěte jeho ne-výchova a ne-vzdělávání. „Je zřejmé, že
definování nejlepšího zájmu dítěte, jehož zohlednění má být v souladu s Úmluvou o právech
dítěte (dále jen „Úmluva“) předním hlediskem při jakékoli činnosti veřejných nebo
soukromých zařízení sociální péče, správních nebo zákonodárných orgánů, nemůže být
založeno na principu subjektivismu.“ [10, s. 8]. Jinými slovy, „zjišťování nejlepšího zájmu
dítěte není o ničem jiném než o hledání přiměřenosti“. [10, s. 10].
23
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1. určení všech konkrétních zájmů dítěte, které jsou v dané situaci dotčeny – tj.
hledání odpovědi na otázku, do jakých aspektů života dítěte bude zasaženo, ať již
bude konkrétní opatření přijato, či naopak v případě, že přijato nebude;
2. posouzení těchto zájmů ve vzájemných souvislostech – tj. vzájemné vyvažování
jednotlivých zájmů identifikovaných v kroku 1. [10, s. 21]

Druhý krok je hledáním přiměřenosti, a to základě tzv. testu proporcionality [10,
s. 21]. Dříve než je však vůbec možné přistoupit k posuzování konkrétních zájmů
dítěte, musí být splněna ještě jedna podmínka sine qua non. Totiž, nutným
předpokladem posuzování toho, zda je určité jednání v nejlepším zájmu dítěte je to,
že předmětné jednání je samo o sobě možné26, nebo-li legitimní. Tuto legitimnost
lze spatřovat např. v tom, že jednání je právně možné.27
Lze konstatovat, že v projednávaném případě tato základní podmínka nebyla
splněna. Požadavek formálního uznání muže za matku dítěte resp. za otce ve
stejném ohledu, v jakém je otcem již jiný muž, není legitimní. Proto ani nebylo
nutné, aby Nejvyšší soud přistoupil k hodnocení nejlepšího zájmu dítěte.28
3.5

Test proporcionality

Ústavní soud na jednom místě svého nálezu uvedl, že zájem dítěte je chráněn
i odmítáním umožnit dítěti, aby mělo dva rodiče stejného pohlaví (42). Podle
Ústavního soudu však tento silný legitimní zájem není schopen převážit veškeré
protichůdné zájmy (43). Pokud však měl Ústavní soud tyto „veškeré protichůdné
zájmy“ vystupující v projednávaném případě uvést, uvedl pouze zájem na rozvíjení
vztahu dítěte s dospělou osobou (44, 45). Je také otázkou, jak Ústavní soud dospěl
k závěru, který z těchto zájmů v konkrétní situaci převažuje, když při jejich
poměřování, totiž při poměřování práva garantované čl. 3 Úmluvy s legitimním
zájmem státu vyjádřeném v čl. 32 Listiny, nepoužil procedury, které se k takovému
poměřování využívá a má využívat, totiž testu proporcionality. Pečlivou aplikací
testu proporcionality lze dospět k závěru, že tzv. nejlepší zájem dítěte formulovaný
Ústavním soudem do povinnosti uznat rodičovství dvou mužů, nemůže převážit nad
zájmem státu privilegovat institut rodiny založené na trvalém společenství jednoho
muže a jedné ženy.
Test proporcionality obsahuje 3 kroky.29 Aby byl zásah do základního práva či
legitimního zájmu učiněný výkonem jiného základního práva nebo legitimního
zájmu přípustný, musí takový zásah do základního práva být vůbec schopen
dosáhnout sledovaného legitimního cíle. Zadruhé, sledovaného legitimního cíle není
26

Tato možnost musí být především možností logickou/fyzickou.
Kritérium nejlepšího zájmu dítěte lze připodobnit k 4. podmínce tzv. principu dvojího
účinku, které vstupuje do hry, až jsou-li splněny předchozí podmínky. K principu dvojího
účinku viz [11]. Jinými slovy, aplikací partikulárního kritéria nejlepšího zájmu dítěte, které má
napomoci hledání práva, nesmí docházet k popírání práva jako takového.
28
K takovému hodnocení Nejvyšší soud však správně přistoupil, když rozhodoval o uznání
rodičovství prvního stěžovatele k třetímu stěžovateli.
29
K textu proporcionality viz např. Nález sp. zn. Pl ÚS 51/06.
27
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možné dosáhnout jinými prostředky, které by zásah do základního práva učinily
méně intenzivním nebo by zásah do základního práva úplně eliminovaly. Zatřetí,
negativní důsledky zásahu nesmí převážit jeho pozitiva.
I když se odhlédne od faktu, že požadavek uznání muže za matku dítěte resp. za
otce ve stejném ohledu, v jakém je otcem již jiný muž, je požadavek nelegitimní,
a je tedy nadbytečné na něj aplikovat test proporcionality, výsledek testu je zřejmý.
Zamýšlený cíl

Výkon práva na rozvíjení
vztahu s dospělou osobou,
se kterou žiji ve společné
domácnosti.30

Prostředek k dosažení
zamýšleného cíle

Zapsání muže jako matku
či otce ve stejném ohledu,
v jakém je otcem již jiný
muž.
Plnění povinností
vyplývajících
z faktického soužití ve
společné domácnosti.33
Možnost svěření péče
o dítě i jiné osobě.34
Podrývání instituce
rodiny založené na
trvalém společenství
jednoho muže a jedné
ženy.

Alternativní prostředky
k dosažení zamýšleného
cíle

Negativní důsledky
použitých prostředků

Zájem státu privilegovat
rodinu založenou na
trvalém společenství
jednoho muže a jedné
ženy.31
Nemožnost zapsání
skupiny jednotlivců
stejného pohlaví jako
rodiče dítěte.32
Umístění dítěte do rodiny
založené na trvalém
společenství jednoho
muže a jedné ženy.
Pocity smutku u lidí, kteří
s překvapením zjistí, že
nemají právo na jiného
člověka.

Prostředek, v podobě zapsání dvou mužů jako rodičů dítěte není skutečností, která
by mohla sama o sobě garantovat dosažení tvrzeného sledovaného cíle, totiž
rozvíjení vztahu těchto mužů s dítětem. Dále, právo třetího stěžovatele na nerušené
rozvíjení vztahu s dospělou osobou je dostatečně garantováno povinnostmi prvního
30

Toto právo je zabezpečováno především zákazem neoprávněného zasahování do rodinného
života podle čl. 10 Listiny.
Tento zájem je vyjádřen v čl. 32 Listiny.
32
Zájem státu vyjádřený v čl. 32 Listiny je pak konkretizován např. v § 800 odst. 1 občanského
zákoníku: „Osvojiteli se mohou stát manželé nebo jeden z manželů. Výjimečně může osvojit
i jiná osoba; v tom případě soud též rozhodne o tom, že se z matriky vypouští zápis o druhém
rodiči.“
33
Srov. § 885 občanského zákoníku: „Pečuje-li o dítě jen jeden z rodičů, podílí se na péči
o dítě a jeho výchově i manžel nebo partner rodiče dítěte, žije-li s dítětem v rodinné
domácnosti. To platí i pro toho, kdo s rodičem dítěte žije, aniž s ním uzavřel manželství nebo
registrované partnerství, žije-li s dítětem v rodinné domácnosti.“
34
Srov. § 881 občanského zákoníku: „Péči o dítě a jeho ochranu, výkon jeho výchovy,
popřípadě některých jejích stránek, nebo dohled nad dítětem mohou rodiče svěřit jiné osobě;
dohoda rodičů s ní se nemusí dotknout trvání ani rozsahu rodičovské odpovědnosti.“
31
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a druhého stěžovatele, které vyplývají z jejich faktického soužití s třetím
stěžovatelem, jak jej upravuje např. občanský zákoník. Alternativně lze také využít
institutu svěření péče i jiné osobě. Zatřetí, uznáním dvou mužů za rodiče jednoho
dítěte podrývá institut rodiny, jak bylo ukázáno výše.35 Žádná z podmínek tedy není
naplněna.
Z druhé strany, odmítnutí zapsat dva muže jako rodiče jednoho dítěte žádným
způsobem nezabraňuje rozvíjení vztahu těchto mužů s tímto dítětem. Dále,
neexistuje žádný jiný způsob zachování principu privilegování manželství a rodiny,
než respektování tohoto principu v každém případě.36 Naopak, pokud by věk třetího
stěžovatele byl dostatečně nízký, bylo by možné s odvoláním na nejlepší zájem
dítěte a požadavek na zajištění zvláštní ochrany dítěti, rozumně argumentovat pro
jeho odebrání a jeho umístění do rodiny, která by mu zajistila optimální vývoj.37
Pokud jde o negativní důsledky, i ty by bylo možné hodnotit ve své podstatě jako
důsledky „otevírající oči“, a tedy v zásadě pozitivní.
4

ZÁVĚR

Příspěvek se zabýval nálezem Ústavního soudu ČR, v němž se soudcové pokusili
obhájit povinnost českých úřadů zapsat do rodného listu dítěte dva rodiče stejného
pohlaví. Příspěvek se snažil poukázat na to, že argumentace Ústavního soudu
vykazuje závažné nedostatky.
Vedle celé řady chybných úvah Ústavního soudu (úvaha o vlivu sexuální
orientace stěžovatelů na rozhodnutí; úvaha o podrývání identity třetího stěžovatele;
úvaha o nemožnosti vývoje a výchovy třetího stěžovatele; úvaha o neexistenci
právního vztahu mezi druhým a třetím stěžovatelem; úvaha o způsobu výběru
stěžovatele, kterému přiznat otcovství k třetímu stěžovateli; úvaha o tom, že
formálním uznáním právního vztahu, nedochází k jeho vytvoření), je nález vadný
především tím, že ignoruje skutečnost, že rodina založená na trvalém společenství
jednoho muže a jedné ženy je základní jednotkou státu, z čehož státu plyne závažný
pozitivní závazek rodinu chránit, jak je také zakotveno v čl. 32 Listiny.
Lze uzavřít, že Ústavní soud ve svém nálezu naopak vycházel z předpokladu, že
úkolem státu je plnit přání jednotlivců, a jestliže si nějaká skupina jednotlivců přeje
nechat vyrobit dítě a nazývat se rodiči, je povinností státu se tomuto přání podřídit.
Tím se soud svévolně postavil nad ústavodárce, porušil tak závažným způsobem
zásadu oficiality.
Vzdálenou příčinu zmíněných chybných úvah nálezu lze vidět v potratovém
zákonu, který byl prvním explicitním prolomením ochrany důstojnosti všech lidí,
a který za 60 své účinnosti v zásadě petrifikoval ve společnosti představu o tom, že
člověk buď nemá žádná přirozená práva, že má jen ta práva, která mu udělí stát,
nebo pokud i má přirozená práva, pak že existují okolnosti, které ospravedlňují
35

Viz oddíl 3.3 Důsledky formálního uznání právního rodičovství.
Jak bylo ukázáno výše, formální prohlášení neplatnosti principu v konkrétním případě na
základě vůle jednotlivce, znamená prohlásit, že žádný takový princip ve skutečnosti neexistuje.
37
Připomeňme, že jednání prvního a druhého stěžovatele vůči třetímu stěžovateli vykazuje
známky ponižujícího jednání, vykazuje známky jednání odporující lidské důstojnosti. Viz
pozn. pod čarou č. 19.
36
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jednat v rozporu s těmito právy, totiž že lze dělat špatnosti. Jinými slovy, díky
legalizaci potratů se ve společnosti zakořenil pohled na člověka jako na něco, co
ohrožuje svobodu druhého či jako na věc, na kterou lze mít nárok, anebo ji zničit,
když je vlastněna.
Pojímání druhého člověka jako věc, na kterou lze mít nárok, a pojímání státu jako
automat na přání, lze identifikovat v místě, kde se Ústavní soud vyjadřuje
k náhradnímu mateřství, kde ho srovnává resp. popírá jeho podobnost s osvojením.
Podle Ústavního soudu náhradní mateřství vede k „originálnímu rodičovství
objednatelského páru“ (20), u náhradního mateřství mají podle Ústavního soudu
objednatelé, na rozdíl od manželů, kteří nabízejí potřebnému již narozenému dítěti
začlenění do své rodiny, „kontrolu nad tím, z jakého genetického materiálu dítě
vznikne“ (20). Ústavní soud touto mocí „objednatelů“ nad svojí „objednávkou“
argumentuje pro povinnost státu se jí podřídit.
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NÁROKY NA NÁHRADU ŠKODY V KONTEXTU KULTURY SMRTI
Jan Petr Kosinka
************
Recenzoval doc. ThDr. Josef Beneš, Th.D
1

ÚVOD

Předmětem této stati je stručný nástin nových institutů náhrady škody uplatňovaných
v souvislosti s narozením dítěte, které jsou zřejmým odrazem nastupující kultury
smrti, jak současný civilizační vývoj Západu trefně již před téměř čtvrt stoletím
označil svatý Jan Pavel II. v encyklice Evangelium vitae [1]. Práce si neklade za cíl
přinést nové poznatky, či vědecky objevná fakta, nýbrž kompilačním způsobem ze
zdrojů uvedených v seznamu použité literatury přinést základní přehledové
informace pro zainteresované neodborníky, či odborníky zaměřené na odlišné
oblasti souvisejících problematik.
Na úvod bude stručně pojednáno o „kultuře smrti“ a jejich příčinách, tak jak její
analýzu podal již v roce 1995 svatý Jan Pavel II. Ve výše citované encyklice papež
uvádí [1, b. 12], že uvedený typ kultury se šíří především díky proponentům velkých
kulturních, ekonomických a politických proudů, kteří zdůrazňují význam společnosti
směřující k úspěchu. Hovoří v této souvislosti o „válce mocných proti slabým“, která
je důsledkem mentality, v níž je život, který vyžaduje více ohleduplnosti, lásky
a péče, považován za neužitečný nebo je chápán jako neúnosná zátěž, a proto je
různými způsoby odmítán. Každý, kdo pro svou nemoc nebo postižení, či spíše
vůbec svou přítomností na zemi, nějak omezuje štěstí a životní úroveň těch, kteří se
mají lépe, je chápán téměř jako nepřítel, proti kterému je třeba se bránit nebo ho
zcela odstranit. Papež v této souvislosti hovoří dokonce o jakémsi „spiknutí proti
životu“, které nejenom že narušuje vztahy jednotlivců k jiným lidem a k rodinám
a ke společenství, ale pokračuje i dále, dostává celosvětový rozměr a rozbíjí i vazby
mezi národy a státy. Papež potom připomíná další zdroj, z něhož tato kultura vyvěrá
[1, b. 19], jím je takové pojetí svobody, které absolutně zdůrazňuje individuum
a zcela opomíjí skutečnost, že druhým je třeba pomáhat, plně je přijímat a také jim
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sloužit. Připouští sice, že potlačování vznikajícího či zanikajícího života může být
někdy přikrášlováno falešným zdáním lásky k bližnímu nebo úcty k člověku.
Přesto nelze popřít, že tato kultura smrti všeobecně ukazuje zcela individualistické
pojetí svobody, které ústí v jakousi svobodu „silnějších“ proti slabým a těm, kteří
jsou určeni k zániku, což potom vede k paradoxu spočívajícího v tom, že na jedné
straně jsou slavnostně vyhlašována práva člověka a na druhé straně dochází
k tragickým pošlapáváním těchto práv. Za společného jmenovatele všech mylných
názorů papež identifikuje etický relativismus, jímž je současná kultura z velké části
poznamenána. Ten je často doprovázen široce sdíleným přesvědčením, že takovýto
relativismus je podmínkou demokracie, protože pouze on zaručuje toleranci,
vzájemnou úctu mezi lidmi a uznání rozhodnutí většiny, zatímco morální normy,
považované za objektivní a svazující, vedou k autoritativnosti a nesnášenlivosti.
V této souvislosti papež akceptuje námitku, že historie zná některé případy, kdy
zločiny byly páchány pod jménem „pravdy“. Dodává ovšem, že stejně závažné
zločiny, které jsou vlastně popřením pravdy, se děly a dějí i nyní pod jménem
„etického relativismu“. A ptá se:
Když totiž většina parlamentu nebo společnosti rozhoduje o tom, že je zákonné –
i když pouze za určitých podmínek – aby bylo zabito dosud nenarozené dítě, což to
není skutečně tyranské rozhodnutí o slabém a bezbranném člověku?

A pokračuje:
Všeobecné svědomí společnosti právem odmítá zločiny proti lidskosti, s nimiž naše
století má nejednu smutnou zkušenost. Avšak cožpak to přestávají být zločiny, jestliže
pachatelem je místo bezuzdných tyranů vůle lidu? [1, b. 70]

Demokracii není možno přeceňovat a chápat ji jako něco, co může obejít bez
morálky nebo jí může nahradit:
Ve svém základě je to „systém“ a jako takový může být pouze prostředkem a nikoliv
cílem. Jeho „morálnost“ nespočívá v něm samém, ale v jeho souladu s morálním
zákonem, kterému musí být, stejně jako ostatní lidské chování, podřízen. Závisí na
morálnosti cílů, o které usiluje, a prostředků, jichž při tom užívá [1, b. 70].

Je-li dnes všeobecně uznávána hodnota demokratického systému, musíme v tom
podle Jan Pavla II. vidět pozitivní „znamení doby“, jak často vícekrát potvrdil
i učitelský úřad církve [2, b. 46], [3, s. 10–20]. Nicméně pouze při vědomí, že
hodnota samotné demokracie je odvozená od hodnot, které tato sama vyjadřuje
a rozvíjí. Nepochybně jsou to především otázky důstojnosti každé lidské osoby,
respektu vůči jejím posvátným a nezcizitelným právům a rovněž přijetí „společného
dobra“ jakožto cíle a měřítka politické činnosti. Tyto hodnoty se však nemohou
odvozovat od mínění „většiny“, které je časné a proměnlivé, ale pouze na uznání
objektivního morálního zákona, k němuž, jakožto k zákonu, který je hluboko vepsán
do lidského srdce, se vlastní občanský zákon musí vztahovat [1, b. 70]. Papež proto
varuje, že pokud by v důsledku tragického otupení svědomí společnosti
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skepticismus zpochybnil dokonce i základní prvky tohoto morálního zákona, sama
instituce demokracie by se otřásla v základech a stala by se pouhým mechanismem
na usměrňování a regulaci různých protichůdných zájmů [4 b. 97 a 99].
Ačkoliv někdo se může domnívat, že i taková funkce demokracie, z nedostatku
něčeho lepšího, je cenná kvůli společenskému míru ve společnosti – a přestože
i v tomto názoru je zrnko pravdy – nelze nevidět, že bez pevného objektivního
morálního základu ani demokracie nemůže zaručit trvalý mír. Takový mír totiž,
jehož měřítkem není jedinečnost každého člověka a jeho důstojnost ani vzájemná
pomoc mezi lidmi, se často ukáže jako klamný. Neboť v systému vlády více stran se
často stane, že prostředky a výhody připadnou silnějším, protože jsou schopnější
nejen v ovládání výkonných mechanismů moci, ale i při získávání potřebného
konsensu. A v takové situaci se demokracie stává prázdným slovem [1, b. 70]. Je
proto velmi naléhavé v zájmu dalšího zdravého rozvoje společnosti i demokracie
znovu objevit a rehabilitovat původní a základní morální lidské hodnoty, které
vyrůstají z pravdy o člověku a vyjadřují a chrání důstojnost člověka. Jsou to
hodnoty, které žádný člověk, žádná většina ani žádný stát nemůže libovolně
stanovit, ale ani změnit nebo zničit, musí je pouze uznat, chránit a rozvíjet [1, b. 71].
Výše reprodukovaná slova napsal svatý otec před téměř čtvrt stoletím, bohužel
jeho prorocká slova ve většině západních zemí nenalezla úrodnou půdu. I proto
dnes, a dodejme, že více než kdy jindy, můžeme pojednávat o klasifikaci
jednotlivých institutů náhrady škody v souvislosti s narozením dítěte, tak jak bude
níže následovat.
2

WRONGFUL ABORTION (PROTIPRÁVNÍ POTRAT)

První typ žalobních nároků se souhrnně označuje jako wrongful abortion. Jeho
podstatou je, že došlo k potratu dítěte, přičemž rodiče byli mylně nebo nenáležitě
informování o všech okolnostech případu (nejčastěji, že rodiče byli mylně
informováni, že dítě je zdravotně postižené), přičemž pokud by byli správně
informováni, pro potrat by se nerozhodli a narodilo by se zdravé dítě. Podle recentní
judikatury je v těchto okolnostech spatřováno porušení práva na rodinný život –
plánování rodinného života. Přestože i tento typ žalob je z velké části založen na
existenci široké praxe eugenických potratů, ve své podstatě tyto žaloby směřují
k ochraně života. Zde je zmiňuji hlavně proto, že z pohledu hnutí pro život
ukrývají značný potenciál strategických litigací za účelem restrikce nadužívání,
respektive omezení banalizace, široce rozšířené eugenické praxe, případně dává
rodičům do rukou alespoň jakousi zbraň, jak se bránit přinejmenším v těch
případech, kdy lékař či zdravotnický personál vyvíjí na rodiče nátlak ve směru
provedení preventivního potratu v případě podezření na postižení dítěte.
3

WRONGFUL CONCEPTION (PROTIPRÁVNÍ, ROZUMĚJ NECHTĚNÉ POČETÍ)

Žaloby tohoto typu se vyskytují většinou v souvislosti s chybnou sterilizací,
antikoncepčním plánování, nebo stanovení diagnózy neplodnosti. Aktivně
legitimováni jsou pouze rodiče dítěte. Základem žaloby je ujma, kterou rodiče
utrpěli narozením dítěte nebo podstoupením umělého potratu v důsledku lékařského
pochybení, spočívajícího v nechtěném početí dítěte. Pochybení má formu
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protiprávního jednání jiné osoby (především lékaře) ve formě komisivní nebo
omisivní. Není podstatné, zda se jedná o dítě zdravé či nemocné. Rodiče namítají
porušení svých práv na soukromý a rodinný život a svobody rozhodovat o svém
rodičovství. V případě narození postiženého dítěte je potom navíc ještě újmou
i zvýšená zátěž psychická i finanční při péči o postižené dítě. Rovněž jako
v předchozím případě se akceptuje, že je porušeno „právo plánovat rodinný život“
a „podstoupit interrupci v případě poškození plodu“1. Náhrada újmy sestává
z psychické újmy, újmy na zdraví a újmy v majetkové sféře (výživa a výchova)
a rovněž náhrada zvýšených nákladů v případě narození dítěte s postižením.
Visinger se domnívá [6, s. 5], že „do budoucna si lze představit podobné žaloby,
jejichž předmětem bude odškodnění nevyžádaných následků vzniklých pochybením
personálu při provádění zárodečné genoterapie či klonování.“ Judikatura
v případech, kdy bylo žalováno ve smyslu wrongful conception, je poměrně bohatá
ve většině, ne-li ve všech státech Západu, tedy i včetně České republiky. Pro
ilustraci zde je možné zmínit například [6, s. 23nn] rozsudek Krajského soudu
v Praze ze dne 1. 12. 2008, č. j. 36 C 50/2007-122. Zde manželé žalovali
zdravotnické zařízení za nesprávně provedenou sterilizaci, resp. za nedostatečné
poučení, že může dojít ve výjimečných případech k samovolnému obnovení
plodnosti. Soud prvního stupně žalobcům přiznal pouze 30 000 Kč (z požadovaných
500 000 Kč) za nedostatečné poučení o možnostech následku sterilizace.
V odvolacím řízení však bylo i částečně vítězství žalobců rozsudkem Vrchního
soudu v Praze ze dne 13. 10. 2009, č. j. 1 Co 114/2009-158 zrušeno a jejich nárok
zamítnut. Nejdůležitější závěr odvolacího soudu spočíval v tom, že:
podle názoru odvolacího soudu totiž nedostatečné poučení není z objektivního
pohledu ve svých důsledcích neoprávněným zásahem do práva žalobců na soukromí.2

A dále dokonce:
…k neoprávněnému zásahu do tohoto práva však podle názoru odvolacího soudu
nemůže3 z objektivního pohledu dojít narozením dítěte, tedy realizací práva na život.4

Nadto soud uvedl, že i kdyby došlo ke zcela vyčerpávajícímu poučení žalobců,
nemělo by to vliv na zcela výjimečnou situaci, k níž v dané věci došlo, neboť vznik
takové situace nelze jakkoli předjímat. K zamítnutí žalobního návrhu ještě doplnil,
že žalobkyně po zjištění, že je těhotná, nepožádala o „přerušení“ těhotenství, ale
naopak absolvovala všechna obvyklá vyšetření v těhotenství.

1

Pintová [6, s. 5] odkazuje na [13, s. 66]
S. 5 cit. rozhodnutí.
3
Zde je možno také pěkně ilustrovat určitou argumentační schizofrenii (resp. sofistiku) naší
judikatury: Pokud je účelem v daném případě zamítnout náhradu škody (k obnovení plodnosti
došlo bez „pochybení“ lékaře), tvrdí se, že „realizace práva na život nemůže být předmětem
odškodnění“, v jiných případech (viz jedna ukázka níže), je tomu ovšem přesně naopak.
4
Tamtéž.
2
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4

WRONGFUL BIRTH (PROTIPRÁVNÍ, ROZUMĚJ NECHTĚNÉ NAROZENÍ)

O protiprávním (nechtěném) narození se zde hovoří v tom smyslu, že nedošlo
k ukončení těhotenství, ke kterému by se rodiče rozhodli, pokud by znali diagnózu
dítěte, postižení, případně byl umělý potrat technicky nesprávně proveden, takže dítě
nebo jedno z více dětí přežilo apod. Wrongful birth je v mnohém obdobný
předchozímu typu. Aktivně legitimováni jsou opět pouze rodiče dítěte, základem
žaloby je ujma, kterou rodiče měli utrpět narozením dítěte v důsledku lékařského
pochybení, spočívajícího v újmě na zdraví matky, ztrátě na výdělku, vznikem
povinnosti starat se o nechtěné dítě a nést náklady spojené s péčí o dítě. Pochybení
má formu protiprávního jednání jiné osoby (především lékaře) ve formě komisivní
nebo omisivní. Není podstatné, zda se jedná o dítě zdravé či nemocné. Rodiče
namítají porušení svých práv na soukromý a rodinný život a svobody rozhodovat
o svém rodičovství. Matka často namítá psychickou újmu spojenou se smiřováním
se s tím, že dítě může být po provedeném pokusu o potrat postižené. Újmou je
potom zvýšená zátěž psychická během těhotenství a případně i finanční při péči
o postižené dítě. Opět se tvrdí porušení „práva plánovat rodinný život“ a „podstoupit
interrupci v případě poškození plodu“5. Náhrada újmy sestává z psychické újmy,
újmy na zdraví a újmy v majetkové sféře (výživa a výchova). V případě narození
dítěte s postižením potom ještě úhrada zvýšených nákladů.
Tento institut dnes tvoří zřejmě nejvýznamnější a nejradikálnější6 část široce
rozšířené praxe popírání posvátnosti lidského života, a proto se zde ještě na okamžik
zastavme. Vývoj tohoto institutu se dá podle některých autorů7nejlépe ilustrovat na
soudním rozhodování v těchto věcech ve Spojených státech.
V literatuře [6, s. 28] se uvádí, že první žaloba wrongful birth byla podána již
v roce 1934, a to v případě Christensen v. Thornby.8 Žalobu podal muž, který
podstoupil vasektomii z důvodu předejití zdravotních komplikací spojených
s případným těhotenstvím své manželky. Přibližně za rok od zákroku se mu však
narodilo zdravé dítě. Jeho manželka žádné zdravotní komplikace neměla. Muž žádal
po zdravotnickém zařízení, které sterilizaci provedlo, náhradu nákladů spojených
s narozením, výchovou a výživou dítěte. Žaloba byla zamítnuta, neboť soud shledal,
že zdraví žalobcovy manželky nebylo nikterak narušeno a že tedy nenastal důvod,
proč žalobce sterilizaci podstoupil (zdravotní komplikace spojené s těhotenstvím
manželky). Nadto soud konstatoval, že dítě je pro žalobce požehnáním. Obdobně
rozhodl v roce 1957 soud v Pensylvánii ve věci Shaheen v. Knight.9 Žaloba byla
taktéž zamítnuta s tím, že plození potomků je hlavním účelem manželství a přiznání
náhrady újmy v souvislosti s narozením zdravého dítěte by bylo zcela v rozporu se
5

Pintová [6, s. 5] odkazuje na [13, s. 66].
Existuje samozřejmě ještě radikálnější forma v podobě institutu wrongful life – o které bude
pojednáno níže – nicméně ta co množství případů tvoří dosud spíše marginální část, navíc
v současnosti je v této oblasti patrný určitý restriktivní vývoj, viz níže.
7
Pintová [6, s. 28] odkazuje na [12, s. 1130].
8
Rozhodnutí Nejvyššího soudu v Minnesotě ze dne 22. 6. 1934 ve věci Christensen v.
Thornby, 192 Minn. 123, 255 N.W. 620, citováno dle [6, s. 28].
9
Rozhodnutí Nejvyššího soudu v Kalifornii ze dne 24. 5. 1967 ve věci Custodio v. Bauer, 251
Cal. App. 2d 303, 59 Cal. Rptr. 463, 475, citováno dle [6, s. 29].
6
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všeobecným veřejným míněním společnosti.10 Od konce 60. let už pak americké
soudy rozhodují o žalobách wrongful birth mnohem častěji, k obratu v ustálené
judikatuře došlo již v roce 1967 v případu Custodio v. Bauer11, a to především
následkem změny názoru společnosti na umělé „přerušení“ těhotenství
a respektování soukromého života.12 Soud zde poprvé konstatoval, že lékař může
být odpovědný za narození nechtěného zdravého dítěte. V tomto případě mělo
pochybení lékaře spočívat v chybně provedené sterilizaci. Na rozdíl od předchozích
rozhodnutí tak dospěl k závěru, že výhody z narození nechtěného dítěte
nevyvažují vždy náklady spojené s péčí o něj. Rozhodnutí bylo značně
kritizováno. V případě Sherlock v. Stillwater Clinic13 Nejvyšší soud ve státě
Minnesota uvedl, že žaloby wrongful birth nelze odlišovat od jiných žalob na
porušení povinnosti lékaře. A dále že pokud má lékař povinnost provést zákrok
k zabránění těhotenství, musí potom nést následky za to, že „se výsledek
nedostavil“. Až poněkud neuvěřitelně počtářským způsobem zní následující
utilitárně založený způsob výpočtu výše náhrady újmy, který se postupně vžil jako
obecný přístup v soudní praxi jak Spojených států, tak i Velké Británie v těchto
typech žalob. Soud judikoval14, že výchova a výživa nechtěného dítěte může
představovat pro rodiče újmu a tato újma má být nahrazena, avšak proti této
částce má být započtena částku „představující výhody z narození zdravého
dítěte“. Náhrada se má posuzovat v každém jednotlivém případě podle
konkrétních okolností a postup by pak měl podléhat kontrole, aby se vyloučilo
nadměrné přiznávání náhrady újmy. Z toho ovšem také plyne, že za narození
dítěte postiženého se újma zvyšuje, respektive klesá ona položka „výhod za jeho
narození“.
V roce 1975 rozhodl Nejvyšší soud v Texasu ve věci Jacobs v. Theimer15 ve
prospěch žalobců, kterým se narodilo postižené dítě a kteří žalovali lékaře na
náhradu újmy. Žena v těhotenství onemocněla zarděnkami, ale lékař nemoc nezjistil
a neinformoval ji o ohrožení plodu. Přitom kdyby lékař nepochybil, rozhodli by se
žalobci pro ukončení těhotenství. Ačkoliv byly potraty v té době v Texasu
zakázány, soud dospěl k závěru, že ukončení těhotenství by pak v takovéto
situaci bylo jediným řešením, jak se vyhnout újmě. Toto rozhodnutí bylo
přelomové a založilo precedent, že lékař je povinen informovat matku o rizicích
pro její nenarozené dítě a selhání v tomto směru zakládá nedbalost lékaře.16
10

Pintová [6, s. 5] odkazuje na [11, s. 248].
Rozhodnutí Nejvyššího soudu v Kalifornii ze dne 24. 5. 1967 ve věci Custodio v. Bauer, 251
Cal. App. 2d 303, 59 Cal. Rptr. 463, 475, citováno dle [6, s. 29].
12
V roce 1965 v rozhodnutí Griswold v. Connecticut (381 U.S. 479) Nejvyšší soud
konstatoval, že rozhodnutí muže a ženy plodit děti nebo použít nějakou formu antikoncepce
spadá do jejich ústavně chráněného práva na soukromí. O osm let později v případě Roe v.
Wade (410 U.S. 113) Nejvyšší soud rozšířil tuto ochranu i na právo ženy rozhodnout se pro
umělé „přerušení“ těhotenství během prvního trimestru těhotenství.
13
Rozhodnutí Nejvyššího soudu v Minnesotě ze dne 14. 10. 1977 ve věci Sherlock v.
Stillwater Clinic, 260 N.W.2d 169, citováno dle [6, s. 30].
14
Pintová [6, s. 30] s odkazem na [11, s. 249].
15
Rozhodnutí Nejvyššího soudu v Texasu ze dne 19. 3. 1975 ve věci Jacobs v. Theimer, 519
S.W.2d 846, citováno dle [6, s. 30].
16
Tamtéž.
11
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Rozhodování o wrongful birth žalobách se pak ve Spojených státech amerických
liší stát od státu. Pokud jde o přípustnost těchto žalob, neexistuje úprava na federální
úrovni a záleží jen na legislativě státu a rozhodnutích jeho soudů. V některých
státech byly přijaty zákony, které výslovně znemožňují soudu přiznat žalobci
náhradu újmy z důvodu narození dítěte (např. Minnesota17 či Utah).18 Většina států
ale žaloby wrongful birth připouští a soudy téměř vždy přiznávají bolestné, náklady
spojené s léčením a ušlý výdělek. Pokud jde ale o výdaje spojené s péčí o dítě, soudy
se opírají o pravidlo tzv. benefits rule, to znamená, že je nutné proti náhradě újmy
spočívající ve výdajích spojených s péčí o dítě stavět imateriální výhody rodičů
spojené s narozením dítěte, a náhradu újmy tedy o tyto výhody snížit. Žaloby
wrongful birth jsou dnes uznávány ve většině západních zemí, ačkoliv konkrétní
úprava, či rozhodovací praxe se v jednotlivých státech v drobných nuancích liší19.
Podívejme se nyní ještě stručně na naši tuzemskou judikaturu. Příkladem [6, s. 18]
nám může posloužit rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 29. 2. 2008 č. j. 24 C
66/2001-97. Žalobou podanou v roce 2001 se žalobkyně na žalované nemocnici
domáhala náhrady nemajetkové újmy v penězích ve výši 400 000 Kč s poukazem na
neoprávněný zásah do svých osobnostních práv. Neoprávněný zásah měl spočívat
v chybně provedeném umělém „přerušení“ těhotenství, při kterém došlo
k usmrcení20 pouze jednoho plodu z dvojčat, v důsledku čehož se žalobkyni narodila
zdravá dcera. Žalobkyně žádala náhradu za nemajetkovou újmu spočívající jednak
v psychických útrapách, které byla nucena v dalším průběhu těhotenství a po
narození dítěte podstupovat, když žila v trvalém napětí a obavách z toho, zda dcera
bude či nebude poškozena, a jak se bude dále vyvíjet, a jednak v ovlivnění celého
budoucího soukromého života žalobkyně (žalobkyni bylo v té době 18 let a chtěla
studovat). Po zjištění těhotenství se spolu s otcem dítě, jemuž bylo v té době 16 let,
shodli na tom, že žalobkyně podstoupí interrupci. Žalobkyně byla poslána svou
gynekoložkou na vlastní žádost k vykonání interrupce do žalované nemocnice. Zde
bylo ještě před provedením výkonu zjištěno, že žalobkyně ve skutečnosti čeká
dvojčata. Nedošlo k poučení žalobkyně o tom, že dítě by mohlo umělý potrat přežít.
Zákrok byl proveden v celkové anestezii, bezprostředně poté byla provedena
17
Zde došlo oproti případu Sherlock v. Stillwater Clinic k restriktivnímu obratu v právní praxi
legislativní cestou, viz [6, s. 31].
18
Pintová [6, s. 31] a tam citované zdroje.
19
Např. dle [6, s. 35] v případu McFarlane v. Tayside Health Board z roku 1999 (Rozhodnutí
ve věci McFarlane v. Tayside Health Board z roku 1999, [2000] 2 AC 59, [1999] UKHL 50,
[1999] 4 All ER 961.), v němž šlo o provedení non lege artis vasektomie a následné narození
nechtěného zdravého dítěte, Sněmovna lordů judikovala, že nelze nahradit výdaje spojené s
péčí a výchovou dítěte. Matce byla přiznána jen náhrada za vytrpěné bolesti během těhotenství
a porodu. Své rozhodnutí Sněmovna odůvodnila především principy korektivní a distributivní
spravedlnosti. Náklady na výchovu zdravého dítěte považovala za „čistou ekonomickou
ztrátu“, za kterou nemůže být odpovědný lékař, který vasektomii provedl. V rozhodnutí se
objevil názor, že ačkoliv má narození dítěte své výhody i nevýhody (je „smíšeným
požehnáním“), společnost má považovat výsledek porovnávání těchto výhod a nevýhod vždy
za prospěšný. Sněmovna se nezabývala tím, zda by stejný postup uplatnila i v případě narození
postiženého dítěte.
20
Zvolenou formulaci považuji za výstižnější než orwellovský newspeak příslušné odborné
literatury, kde se hovoří o „přerušení těhotenství pouze u jednoho z dvojčat“.
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kontrola a po hospitalizaci byla žalobkyně poučena o nutnosti kontroly u své
gynekoložky za dva týdny. Žalobkyně se na kontrolu dostavila sice až za téměř čtyři
týdny, kontrola ovšem proběhla standardně, nebylo nic zjištěno. Na druhou kontrolu
se žalobkyně měla dostavit za další týden, žalobkyně však opět zmeškala stanovený
termín kontroly a dostavila se na ni opožděně. Na této kontrole bylo zjištěno
přetrvávající těhotenství (ve třináctém týdnu, tedy po skončení prvního trimestru).
Když se žalobkyně dozvěděla, že jedno z dětí potrat přežilo, přála si především, aby
bylo v pořádku a s jeho narozením i s tím, že si ho nechá, se smířila. Dcera se
narodila zdravá, žalobkyně její další vývoj stále sledovala s obavami, nicméně žádné
zdravotní problémy se u něho ani později nevyskytly. S otcem dítěte se žalobkyně
po porodu rozešla.
Žalobkyně v průběhu soudního sporu především namítala, že jí bylo znemožněno
rozhodnout se, zda mít či nemít dítě, že žila ve stresu a nejistotě o zdraví dítěte
a navíc, že je postavena do situace, kdy bude muset dceři sdělit, jak to bylo s jejím
narozením. Rovněž plány žalobkyně do budoucna byly nabourány, neboť chtěla
studovat a nechtěla mít dítě, přičemž ani neměla partnera, který by jí byl oporou.
Žalovaná nemocnice poukázala na spoluodpovědnost žalobkyně za početí a narození
nechtěného dítěte a zdůraznila, že k žádnému zanedbání povinností ze strany
žalované nedošlo a že narození dítěte nelze považovat za zásah do osobnostních
práv žalobkyně, že narození každého dítěte je požehnáním, darem a štěstím. Dle
znaleckého posudku vypracovaného v předmětném řízení byl samotný zákrok
(umělé „přerušení těhotenství“) operujícího lékaře proveden metodou lege artis,
došlo však k pochybení lékaře a zákrok byl proveden vadně, neboť byl proveden
„technicky nedostatečně radikálním způsobem“. Nadto bezprostřední kontrola
provedení zákroku byla provedena z hlediska metody správně, avšak skutečnost, že
při kontrole nebyla zjištěna přítomnost přeživšího plodu, byla podle soudního znalce
chybou lékaře. Soud v rozsudku konstatoval, že
…otázky související s institutem umělého „přerušení těhotenství jsou ve společnosti
i v právu obecně chápány jako vysoce kontroverzní a citlivé, neboť při nich dochází
ke kolizi (ať již domnělé či skutečné) řady práv, zájmů, přístupů a hodnot, z nichž
některé musí být právním řádem i soudní praxí nakonec upřednostněny před jinými,
k souhlasu jedněch a k nelibosti druhých [6, s. 19].

Dále uvedl, že právní úprava „přerušení“ těhotenství v rámci prvního trimestru je
úpravou liberální a také že právo ženy rozhodnout o svém těhotenství a mateřství
patří k jejím základním osobnostním právům. Následně pak doplnil, že
kolize práv a zájmů mezi osobnostními právy ženy na straně jedné a zájmem plodu na
život i zájmem společnosti na ochraně nenarozeného života na straně druhé je
v českém právním řádu v období prvního trimestru těhotenství jednoznačně řešena ve
prospěch (in favorem) svobodného rozhodnutí ženy, které je v rámci práva na
soukromý život jako součást osobnostních práv ženy v tomto období kladeno nad
ostatní kolidující zájmy [6, s. 20].
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V zákonné konstrukci umělého „přerušení“ těhotenství tedy neshledal rozpor s čl.
6 Listiny (právo na život) a dokonce odkázal na nález Ústavního soudu Slovenské
21
republiky . Soud tedy shledal, že
právo ženy rozhodnout o vlastním těhotenství a mateřství je v rámci práva na
soukromí chápáno jako její základní lidské právo ústavně zakotvené v čl. 7 odst. 1, čl.
10 odst. 1 a 2 Listiny, z hlediska zákona pak jako součást osobnostních práv ženy ve
smyslu § 11 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.

Došel k závěru, že do tohoto práva žalobkyně bylo v daném případě zasaženo
neoprávněným zásahem ze strany žalované nemocnice, když provedla umělé
„přerušení“ těhotenství u žalobkyně vadně a rovněž tak vadně provedla
bezprostřední kontrolu provedení zákroku. Soud se pak především zabýval tím, zda
žalobkyní uplatněný nárok na náhradu nemajetkové újmy v penězích není případně
v rozporu s dobrými mravy a usoudil, že
dokud nebude v těchto otázkách existovat společenská shoda, nelze o ‚dobrých
mravech‘ v právním slova smyslu vůbec uvažovat a existující právo žalobkyně na
náhradu vzniklé újmy odepírat [6, s. 20].

Přesto se ale zabýval základním etickým argumentem pro-life přístupu
k problému, a sice že narození každého dítěte je požehnáním, darem a štěstím
a nemůže být tedy ani v případě dětí nechtěných chápáno jako škoda či újma.
Nakonec dospěl k závěru, že
z podstaty věci plyne, že žena, která využije svého práva a umělé přerušení těhotenství
v souladu se zákonem podstupuje, chápe začasto možnost narození dítěte právě jako
újmu, které se chce v konkrétním případě vyvarovat a nikoli jako požehnání, štěstí či
dar [6, s. 20–21].

Odkázal i na judikaturu německých a rakouských soudů ve věcech wrongful birth
nároků. Soud tedy nakonec žalobkyni přiznal náhradu nemajetkové újmy, přičemž
za základ vzal částku 240 000 Kč poskytovanou rodiči jako standardní jednorázové
odškodnění při újmě způsobené usmrcením dítěte (neboť i zde se podle soudu stejně
jako v posuzovaném případě jedná o
intenzivní a osudový dopad do osobního a rodinného života dotčených subjektů,
jejichž osobní a rodinný život již po neoprávněném zásahu nebudou nikdy takové jako
před ním, [6, s. 21]

což je poněkud zvláštní měřítko, uvážíme-li, že se tu vlastně presumuje, že újma
způsobená rodičům, kterým je cizím zaviněním usmrceno dítě, je stejná, jako újma
matky, která proti své vůli musí dítě porodit. Na tomto výchozím předpokladu nic
21

Nález Ústavného súdu Slovenské republiky sp. zn. PL. ÚS 12/01 ze dne 4. 12. 2007,
citováno dle [6, s. 20].
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nemění, že s ohledem na okolnosti, za nichž k porušení práva došlo, soud nakonec
tuto částku snížil o 2/3 základu s ohledem na spoluzavinění žalobkyně za vzniklou
situaci. Žalobkyně si totiž dle soudu nechtěné těhotenství
přivodila v důsledku svého neodpovědného přístupu k otázce předcházení
nežádoucího těhotenství, a nadto zanedbávala stanovené lékařské kontroly po zákroku
[6, s. 21].

Proti rozsudku soudu prvního stupně se odvolala, jak žalobkyně, tak i žalovaná
nemocnice. Vrchní soud v Olomouci svým rozsudkem ze dne 15. 7. 2009, č. j. 1 Co
192/2008-134 napadené rozhodnutí v podstatě potvrdil, přičemž mu pouze vytkl, že
krajský soud nedostatečně transparentně vymezil, v čem tento protiprávní zásah
spočíval. Upřesnil proto, že zmíněným zásahem je provedení interrupce takovým
způsobem, že při zákroku byl odstraněn pouze jeden ze dvou počatých plodů
a protiprávnost postupu spočívá v tom, že výkon lékaře byl vadný. Nepřisvědčil
žalované v tom, že v otázce rozporu s dobrými mravy, neboť žalobkyně za
protiprávní zásah neoznačuje narození dítěte a následky z toho plynoucí, se kterými
se vyrovnala, nýbrž vadné provedení umělého „přerušení“ těhotenství a rovněž
poněkud pozměnil argumentaci odůvodnění rozhodnutí
přerušení těhotenství je samo o sobě pro matku, která je podstupuje, velmi závažným
problémem ať již z hlediska důvodů, pro které je interrupce žádána nebo dokonce
indikována (např. zdravotní indikace). Takové rozhodnutí se musí zpravidla vypořádat
s množstvím okolností, které jsou s početím, vývojem plodu či s narozením dítěte
spojeny. Obdobnou závažnost pro pacienta má i provedení interrupce a případné
následky vadně provedené interrupce. Jelikož při interrupci jde vždy o zásah do
citlivých oblastí osobnosti ženy, vadně provedené umělé přerušení těhotenství bude
zpravidla natolik závažným zásahem do výše vymezených osobnostních práv, že
v úvahu přichází vedle morální satisfakce i relutární náhrada nemajetkové újmy. Pro
hodnocení, zda zpravidla výjimečně právo na náhradu nemajetkové újmy v takových
případech nenáleží či v jakém rozsahu, je třeba náhradu nemajetkové újmy v penězích
stanovit, rozhodují konkrétní okolnosti každého posuzovaného případu [6, s. 22].

5

WRONGFUL LIFE (PROTIPRÁVNÍ, ROZUMĚJ NECHTĚNÉ ŽITÍ ŽIVOTA

Nejradikálnějším a dosud i v sekulárním prostředí kontroverzním institutem náhrady
škody v souvislosti s narozením dětí je institut wrongful life. Aktivně legitimováno
k podání těchto žalob je pouze dítě (prakticky výhradně postižené dítě, ačkoliv
v linii perverzní logiky, v níž se celá tato diskuze pohybuje, vlastně neexistuje
logicky konzistentní důvod, proč by nemohlo i zdravé dítě žalovat, že bylo
donuceno žít bez vlastní vůle, což může být vlastně rovněž porušením jeho
„autonomie a práva na sebeurčení“). Žalobu může podat buď samo, nebo jako
subsidiární žalobu k žalobě rodičů podle wrongful birth. Tvrzenou újmou je vlastní
existence, resp. „ztráta možnosti se nenarodit“. Pasivně legitimovanou osobou je
nejčastěji lékař (podává se jako subsidiární žaloba vedle žaloby rodičů), ale není
vyloučena ani žaloba proti samotným rodičům dítěte. Tento typ žalobních nároků
má dvě formy:
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5.1

Prenatal injury (prenatální ublížení na zdraví)

K poškození došlo v prenatálním stavu v důsledku pochybení – nejčastěji lékaře –
ale i matky nebo třetí osoby, například zaviněním dopravní nehody. Je třeba
poznamenat, že tato skupina žalob je zřejmě jedinou v celém souboru zde
popisovaných, která je zcela akceptovatelná i z hlediska prolife pozic. Dítě namítá
zásah do tělesné integrity plodu, jímž došlo k jeho poškození v době prenatálního
vývoje a požaduje náhradu újmy, která mu tímto poškozením vznikla.
5.2

Wrongful life v užším smyslu slova

O této formě zejména platí, že jestliže předchozí dva instituty (wrongful conception
a wrongful birth) prozrazovaly egoismus a zvrácené pojetí svobody jejich podatelů
a naopak žalobní nároky typu prenatal injury, resp. některé případy wrongful
abortion jsou akceptovatelné, resp. využitelné i z pohledu nedotknutelnosti lidského
života, potom poslední typ je vysloveně absurdní záležitostí. Absurdita těchto žalob
spočívá za prvé v tom, že (zejména v případě wrongful diminished life) není
pochybení lékaře v příčinné souvislosti s postižením dítěte, protože v důsledku
pochybení lékaře sice došlo k narození dítěte, ale nikoliv k jeho postižení. A za
druhé se absurdita žalobních nároků odvíjí od skutečnosti, že narozené dítě vždy
žaluje „viníka“ toho, že se vůbec narodilo. Jedná tedy o problematičnost odůvodnění
takového nároku, neboť se nutně musí srovnávat život s postižením či jinou
„škodlivou“ vlastností s neexistencí (tedy argumentuje se zejména tím, že takový
život je horší než neexistence). Soud si pak pokládá otázku, zda život lze považovat
za újmu. Z těchto důvodů se v odborné literatuře zmiňuje [6, s. 7], že nároky
wrongful life jsou zejména z důvodů výše uvedených ve většině státu odmítány,
přičemž restriktivní přístup v této otázce má v některých státech (Izrael [5], Francie)
spíše progredující charakter. Je také poukazováno na to, že tyto žaloby mají
nepříznivý dopad na začleňování lidí se stigmatem (s postižením) do společnosti.
V ČR dosud o takové žalobě soudy nerozhodovaly. Po zpřísnění praxe ve Francii
a Izraeli22, tak jsou tyto žaloby dosud úspěšně podávány především v Nizozemsku
a některých státech USA (Kalifornie, Washington, New York, New Jersey, Illinois),
zatímco v jiných státech jako je Velká Británie, Kanada, Německo, Rakousko apod.
nebyly připouštěny nikdy. Pravidelně se vyskytují ve dvou subformách:
5.2.1
Wrongful diminished life (neoprávněné ponížení, znehodnocení života)
Spočívá v pochybení lékaře, který neobjevil vadu, která by matku bývala byla vedla
k rozhodnutí pro ukončení těhotenství. Aktivně legitimované je dítě a zároveň musí
být prokázán úmysl matky v případě zjištění vady podstoupit potrat. Jak u této
subformy, tak u následující připadá možnost žalovat i vlastní rodiče (byť autorka
Pintová, z jejíž práce jsem převážně čerpal, uvádí, že se jí jeví takováto žaloba jako
absurdní, navíc, že by se pochybení matky těžko prokazovalo, protože ta nemá
povinnost potrat podstoupit [6, s. 7]).
22
Ve Francii zareagoval zákonodárce na permisivní judikaturní praxi výslovným zákazem
takovýchto žalob v roce 2002, viz [6, s. 44]. V Izraeli došlo k judikaturnímu obratu v rámci
judikatury Nejvyššího soudu v roce 2012, viz [5, s. 24].
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5.2.2

Wrongful unsatisfied life – stigmatized life (neoprávněně neuspokojivý –
stigmatizovaný život)
Je druhou subformou žalob wrongful life v užším slova smyslu. Aktivně
legitimováno je opět dítě (může být i zcela zdravé) a může jí směřovat i proti
rodičům. Újma spočívá v tom, že nebylo přistoupeno k potratu po té, co byla
zjištěna nějaká zvláštní (škodlivá) vlastnost plodu. Jedná se tedy např. o to, že dítě je
nemanželské, nebo bylo počato při znásilnění (jde tak o žalobu na bázi rasy, původu
či sociálních poměrů – újma odlišná od zdravotního postižení) [6, s. 7].
Co se týká judikatury, zde je přeci jenom o poznání chudší než v případech
wrongful birth. Jak už jsem výše uvedl, v českém prostředí takový případ dosud
rozhodován nebyl. V celosvětovém měřítku údajně [6, s. 31] prvním případem
23
wrongful life vůbec je věc Zepeda v. Zepeda z roku 1963, o které rozhodoval
Nejvyšší soud v Illinois. Syn (zcela zdravý) zde žaloval svého otce proto, že se
narodil mimo manželství (jedná se tedy u variantu sub 4.2.2. – wrongful unsatisfied
life), kdy otec přesvědčil matku k pohlavnímu styku proto, že jí slíbil sňatek. Tento
slib však nedodržel a ani dodržet nemohl, protože již ženatý byl (aniž by o tom
matka věděla). Syn tvrdil, že tento slib byl podvodný a jednání jeho otce bylo
svévolné, a že jej otec poškodil na jeho osobě, majetku a pověsti. Syn žádal náhradu
újmy, kterou mu otec způsobil tím, že ho zbavil práva narodit se jako dítě
manželské, mít normální domov, mít právoplatného otce, dědit po svém otci a
příbuzných z jeho strany a také tím, že mu dal stigma bastarda. Žaloba byla
zamítnuta. Soud sice uznal, že byl spáchán delikt, ale žalobci nebyla způsobena
újma jako taková a odmítl přiznat náhradu újmy především kvůli veřejnému mínění.
Také se obával toho, že v případě kladného rozhodnutí by soudy byly zahlceny
takovými žalobami. Poté následoval obdobný případ Williams v. State of New
24
York z roku 1966, který je judikaturně významný v tom, že soud konstatoval, že
„narození se za jistých okolností“ není žalovatelnou újmou a nenáleží za to
náhrada.
Za první případ wrongful diminished life, tedy kdy žaluje postižené dítě lékaře,
je označována kauza Gleitman v. Cosgrove25 z roku 1967. Zde žalovalo dítě lékaře
za to, že tento lékař neinformoval (v rozporu s poznáním lékařské vědy) matku
dítěte o možných důsledcích, tedy o riziku defektu plodu, toho, že matka v raném
stádiu těhotenství onemocněla zarděnkami, resp. lékař matku ujistil, že dítě není
v nebezpečí. Dítě se však narodilo s vážným postižením. Soud žalobu zamítl.
Argumentoval tím, že dítě by se i při správném postupu lékaře nenarodilo zdravé
a jedinou možností, jak se vyhnout postižení, by bylo vůbec se nenarodit. Jenže
rozhodnutí o tom, zda se má dítě narodit, přísluší matce. Hlavní příčinou, proč

23

Rozhodnutí Nejvyššího soudu v Illinois ze dne 3. 4. 1963 ve věci Zepeda v. Zepeda, 190 N.
E. 2d 849, 41 Ill. App.2d 240, citováno dle [6, s. 31].
24
Rozhodnutí soudu v New Yorku ze dne 29. 12. 1966 ve věci Williams v. State of New York,
18 N.Y.2d 481, citováno dle [6, s. 31nn].
25
Rozhodnutí Nejvyššího soudu New Jersey ze dne 21. 11. 1967 ve věci Gleitman v.
Cosgrove, 49 N.J. 22, 227 A.2d 689, citováno dle [6, s. 32].
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soud žalobu zamítl, byl jeho závěr, že nelze vyčíslit rozdíl mezi životem
s postižením a úplnou neexistencí.26
V případě Becker v. Schwartz27 z roku 1978 dítě s Downovým syndromem
žalovalo lékaře na náhradu újmy, neboť lékař neinformoval matku dítěte o tom, že
po třicátém pátém roku věku života matky je zvýšené riziko genetické vady plodu
(právě Downův syndrom) a nenavrhl matce amniocentézu. Pokud by matka věděla
o poškození plodu, rozhodla by se „přerušit“ těhotenství. Soud žalobu zamítl
a v rozhodnutí uvedl, že tvrzené újmě neodpovídá žádné „právo narodit se jako
celistvá fungující lidská bytost“.28 Dále uvedl, že poměřovat život s postižením
a neexistenci přísluší spíše filozofům a teologům. Již v roce 1980 ale americký
soud (konkrétně v Kalifornii) vůbec poprvé vyhověl žalobě wrongful life, a to
v případě Curlender v. Bio-Science Laboratories.29 Zde žalovalo dítě stižené
Tay-Sachsovou chorobou laboratoř za to, že tato laboratoř neodhalila při
genetických testech rodičů, že jsou nosiči zmíněné dědičné choroby. Žalobce tedy
tvrdil, že nedbalost laboratoře spočívající v nesprávné a nepřesné informaci byla
bezprostřední příčinou jeho narození a utrpení. Soud zde rozlišil žaloby zdravých
nemanželských dětí a žaloby dětí postižených a konstatoval, že zdravým dětem
nevzniká žalovatelná újma, ale dětem postiženým tomu tak je. K tomu soud uvedl,
že se není třeba zabývat tím, zda má žalobce právo nenarodit se. Za pozornost
stojí závěr soudu, že v případě, kdy „si jsou rodiče vědomi poškození plodu
a rozhodnou se dítě si ponechat, leží odpovědnost na nich“. Na to ale reagoval
zákonodárce novelou občanského zákoníku a zprostil rodiče případné odpovědnosti
v takové situaci.30 I za krátko poté, ve věci Turpin v. Sortini31, Nejvyšší soud
v Kalifornii rozhodl ve prospěch žalobce. V tomto případě ale přiznal „jen“
náhradu za speciální výdaje týkající se postižení, nikoliv „obecnou“ náhradu
újmy. V rozhodnutí se nevyhnul úvaze o tom, zda je lepší život s postižením
nežli neexistence. Soud zde také judikoval, že k nedbalosti lékaře a z toho
vyplývajícího nároku wrongful life může dojít nejen v průběhu těhotenství, ale již
před samotným početím. V tomto rozhodnutí se soud okrajově vyjádřil i k rozlišení
případů wrongful life (v užším smyslu) a případů prenatal injury. Konstatoval, že
v případě prenatal injury kdyby žalovaný nejednal nedbale, narodilo by se dítě
zdravé, kdežto v případě wrongful life (v užším smyslu) kdyby žalovaní
vykonávali svou práci správně, dítě by se nenarodilo vůbec. Závěrem je však
možné říci, že většina států USA tyto žaloby dosud odmítá, podobně též soudy ve

26

Pintová [6, s. 32] odkazuje na [12, s. 1130].
Rozhodnutí odvolacího soudu New York ze dne 27. 12. 1978 ve věci Becker v. Schwarz, 46
N.Y. 2d 401, citováno dle [6, s. 32].
28
Tím zcela popřel dřívější rozhodnutí Nejvyššího soudu v New Yorku ve věci Park v. Chessin
z roku 1977 (60 A.D.2d 80), v němž naopak soud uznal právo dítěte narodit se jako celistvá
fungující lidská bytost in [6, s. 32].
29
Rozhodnutí odvolacího soudu Kalifornie ze dne 11. 6. 1980 ve věci Curlender v. BioScience Laboratories, 165 Cal. Rptr. 477, citováno dle [6, s. 33].
30
Pintová [6, s. 33] odkazuje na [12, s. 1132].
31
Rozhodnutí Nejvyššího soudu v Kalifornii ze dne 3. 5. 1982 ve věci Turpin v. Sortini, 31
Cal.3d 220, citováno dle [6, s. 33].
27
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Velké Británii, Kanadě, Německu, Rakousku, a po změně právní praxe i soudy
Francie32 a Izraele33.
6

ZÁVĚR

V předkládaném textu byly stručně nastíněny celkem čtyři typy (poslední z nich
ovšem ve třech subtypech, takže se vlastně jedná o šest) žalobních nároků na
náhradu škody, z nichž kromě jediného – prenatal injury – jsou všechny přímo
založeny na kultuře smrti, kdy buď implicitně – wrongful abortion, wrongful
conception) je přítomen prvek vnímání narození dítěte jako něčeho negativního,
obtížného nebo omezujícího, či dokonce je jeho existence považována za méně
hodnotnou než neexistence (wrongful birth, wrongful life u užším smyslu).
V kontextu tělesného postižení, které je často materiálním důvodem žalobního
nároku, potom nutně dochází ke stigmatizaci, respektive k implicitnímu ponižování
lidí s postižením. Přestože se v celku jedná o značně smutné téma, domnívám se, že
i odpůrci potratů by se měli s touto problematikou seznámit, ať už z důvodu
možnosti využití některých dílčích prvků (prenatal injury, některé formy wrongful
abortion) k ochraně nenarozeného života, tak i pro možnost rozšíření argumentační
báze svých pozic. Přičemž je samozřejmě zjevné, tak jako v jiných oblastech kultury
smrti, že absurdita a rozporuplnost odůvodnění tzv. prochoice pozic není jen
otázkou racionality, nýbrž často – resp. zejména – volního nastavení aktérů. Proto je
sice možné a vhodné poukazovat na nejrůznější protiřečení si a nekonzistentnosti
odůvodnění rozsudků přiznávajících nárok na náhradu škody ve výše uvedených
jednotlivých případech34, nicméně nelze od toho samotného zřejmě očekávat
32

Dle [6, s. 42nn] ve Francii bylo ve prospěch žalobce rozhodnuto během 14 let trvající soudní
bitvy (1988–2002) v případu Perruche a v několika následných (resp. souběžně probíhajících)
obdobných kauzách. Na výsledek tohoto sporu ovšem zareagoval zákonodárce vydáním tzv.
Kouchnerova zákona (dle tehdejšího ministra zdravotnictví), také označován jako AntiPerruche zákon, kterým tuto praxi výslovně zakázal.
33
Zeitsov v. Katz z roku 1986. Zde Nejvyšší soud státu Izrael poměrně těsnou většinou
judikoval, že je někdy skutečně lepší se vůbec nenarodit. A soudy se těmito žalobami zabývaly
poměrně často, přičemž přiznávaly postiženému dítěti doživotní rentu. Izraelská judikatura se
pak vyznačovala rozšiřováním okruhu pochybení a zahrnováním čím dál tím mírnějších forem
postižení. Zlom nastal v roce 2012 případem Hamer et al. v. prof. Amit et al. Soud judikoval,
že žaloby wrongful life nejsou nadále přípustné a Izrael se tak přidal k většině států, v nichž
jsou tyto žaloby odmítány, viz [5].
34
Například negativní přístup k žalobám typu wrongful life v užším smyslu ve většině
západních států je mj. odůvodňován tím, že pochybení lékaře není v příčinné souvislosti
s postižením dítěte, nýbrž pouze s jeho narozením, jenomže stejně tak to ovšem může často být
i v případě wrongful birth nebo wrongful abortion (rozdíl je jenom v osobě žalobce), tam se
ovšem nárok v těch samých státech připouští. Dále je namítáno, že nelze srovnávat úplnou
neexistenci s existencí s postižením, to se ovšem alespoň implicitně děje při každém
posuzování nároku na náhradu škody i v žalobách ostatních typů, pokud žádoucí alternativou
k nežádoucímu jednání je potrat, protože každý umělý potrat v sobě implicitně zahrnuje
hodnotovou úvahu, že v daném případě je nenarození se dítěte prospěšnější než jeho narození.
Rozdíl je zde pouze v tom, z pohledu koho je tato prospěšnost hodnocena (rodičů, nebo
samotného dítěte). Připustíme-li ovšem toto utilitární hodnocení ze subjektivních důvodů
(opustí-li se tedy v případě nenarozeného dítěte uplatňování objektivního ontologického
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vyřešení problému kultury smrti, která primárně nestojí na chybné racionalitě, nýbrž
na přepjatém individualismu a mylném pojetí svobody, jak učil již před téměř čtvrt
stoletím Jan Pavel II. v dokumentu Evangelium vitae.
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kriteria hodnoty života), potom neexistuje objektivní důvod toto subjektivní kriterium
aplikovat z perspektivy samotného dítěte, jak to nakonec výše jmenovaná liberálnější část
západních států připouští.
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injury) are briefly characterized and illustrated in domestic and foreign
case law.
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ASISTOVANÁ REPRODUKCE A ŽIVOT NEJMENŠÍCH Z NÁS
Květoslav Šipr, Helena Šiprová
************
Recenzoval prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., dr. h.c
Cílem asistované reprodukce je zajistit vlastní potomky párům, které byly neúspěšné
ve snaze zplodit dítě přirozenou cestou. Neplodnost se stává závažným problémem
moderní doby. V současnosti je v České republice nechtěně neplodné téměř každé
páté manželství. Udává se, že ve 40-50 % případů převažuje porucha na straně ženy,
ve 30-40 % na straně muže a asi ve 20 % se na neplodnosti podílejí přibližně stejnou
mírou oba partneři [1].
Asistovanou reprodukcí se rozumí každý vnější zásah do procesu oplodnění.
Přesnější definici obsahuje Zákon o specifických zdravotních službách z roku 2011,
který zahrnuje do pojmu asistované reprodukce všechny metody a postupy, při
kterých dochází k odběru zárodečných buněk, k manipulaci s nimi, ke vzniku
lidského embrya oplodněním vajíčka spermií mimo tělo ženy a také manipulaci
s lidskými embryi [2]. Asistovaná reprodukce se označuje také jako umělé
oplodnění, protože se při ní oplodnění vajíčka spermií odděluje od pohlavního
spojení.
Z technického hlediska se k asistované reprodukci obvykle řadí tři postupy:
přenos zárodečných buněk, mimotělní oplodnění a řešení mužské neplodnosti.
POHLED DO HISTORIE
Metody asistované reprodukce vyšly ze zkušeností chovatelů hospodářských zvířat,
zejména hovězího dobytka [3]. V polovině minulého století se objevila nová profese
pracovníků v zemědělství: inseminátor. Otázka umělého oplodnění se stala aktuální
po roce 1978, kdy se ve Velké Británii narodilo první „dítě ze zkumavky“ (test tube
baby) Luisa Brownová. U nás se první dítě počaté mimo tělo ženy narodilo v Brně
v roce 1982, Československo tak v oblasti asistované reprodukce předstihlo všechny
ostatní východoevropské země.
Původně se vycházelo z představy, že příčinou problémů s plodností je porucha na
straně ženy. Dnes víme, že příčina neplodnosti je přibližně stejně častá u žen
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i u mužů. Z důvodů, které nejsou zcela zřejmé, u mužů dochází v poslední době
k výraznému snižování počtu spermií v ejakulátu.
PŘENOS ZÁRODEČNÝCH BUNĚK
Nejstarší, a dnes již zřídkakdy využívaný způsob asistované reprodukce, je přenos
mužských zárodečných buněk do ženských pohlavních orgánů, hlavně do vejcovodu
(gamete intrafallopian transfer, GIFT). Slouží k odstranění rizika, se kterým je
spojen průchod spermií ženskými pohlavními orgány. Hlavní indikací GIFT je příliš
hustý hlen děložního hrdla nebo imunologická rejekce spermatu.
Předpokladem úspěchu GIFT je u ženy průchodný vejcovod a tvorba vlastních
vajíček. Jde o oplodnění v těle ženy, při kterém nedochází k ukončení života embryí.
Z etického hlediska je třeba rozlišovat oplodnění homologní, tedy oplodnění
semenem manžela, a oplodnění heterologní, tedy oplodnění semenem dárce [4, s.
174]. Ani nepřísnější stanovisko nemá námitky proti postupu, který nenahrazuje
manželský styk, ale přenosem semene napomáhá k dosažení jeho přirozeného cíle
[5]. Hovoří se zde o přenosu spermatu „lžičkou“.
MIMOTĚLNÍ OPLODNĚNÍ
Pod označením asistovaná reprodukce se dnes nejčastěji rozumí oplodnění
mimotělní, tedy oplodnění v laboratorních podmínkách. Hovoří se o „oplodnění ve
zkumavce“ (in vitro fertilization, IVF), které pro dosažení cíle předpokládá přenos
vytvořeného zárodku do těla ženy (embryo transfer, ET). Embrya kultivovaná
v laboratorních podmínkách se po kontrole jejich kvality vkládají do dělohy ve
stadiu rané blastocysty.
Relativně nízká účinnost metody je kompenzována tím, že se oplodní všechna
vajíčka, která se podaří získat po hormonální stimulaci vaječníků. Původně se do
dělohy vkládalo současně i více než pět embryí – s vědomím, že je možno očekávat
vícečetné těhotenství. To by pak vedlo k narození dvojčat, trojčat apod., případně
k „redukci“ těhotenství.
Ve snaze předejít vícečetnému těhotenství se nyní do dělohy vkládá spíše menší
počet embryí, a to i za cenu nižší pravděpodobnosti, že v daném cyklu žena otěhotní.
Česká gynekologicko-porodnická společnost doporučuje nevkládat do dělohy více
než dva zárodky současně. Nevyužité zárodky se obvykle zmrazí, aby byly
k dispozici pro případný další pokus o otěhotnění.
REDUKCE TĚHOTENSTVÍ A NADPOČETNÁ EMBRYA
Jestliže se v průběhu asistované reprodukce zjistí, že došlo k uhnízdění dvou nebo
více embryí (tedy k vícečetnému těhotenství), bývá ženě nabídnuta možnost
„redukce těhotenství“. Odstranění „přebytečného“ embrya či embryí se provádí
koncem druhého týdne po vložení zárodku do dělohy, v té době by již měl být
rozpoznatelný také případný abnormální vývoj embrya. Přesná kritéria pro odlišení
zdravého či postiženého embrya lékař nemá.
Termín „redukce těhotenství“ není jednoznačný. Mohl by snad být chápán jako
redukce vícečetného těhotenství. Ve skutečnosti ovšem nejde o snižování počtu
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těhotenství, nýbrž o snížení počtu embryí za cenu „ukončení vývoje“ (ukončení
života, zabití) nadbytečného embrya. Uskutečňuje se tak, že se přes stěnu břišní do
srdeční krajiny zárodku injekcí vstřikne hypertonický roztok chloridu draselného.
Přibližně v pěti procentech případů se poměry v děloze stanou natolik nepříznivé, že
zahynou i ostatní embrya.
Snižování počtu uměle oplodněných embryí do dělohy vede k méně časté
„redukci“ embryí. To je chvályhodné z hlediska etického i zdravotního. Snad
nejvážnějším současným nejen etickým problémem asistované reprodukce je
vytváření nadpočetných embryí. Jsou uskladňována pří nízké teplotě v tekutém
dusíku a v případě potřeby mohou být rozmražena a přenesena do těla ženy -aťjiž
téhož rodičovského páru nebo „adoptivní“ matce.
Zatím nevíme, po jak dlouho zůstávají uměle vytvořená embrya v prostředí
tekutého dusíku natolik vitální, že po jejich vložení do dělohy je reálná naděje na
dosažení těhotenství. Dosavadním rekordem je narození zdravého chlapce po IVF
uskutečněné více než před 19 roky.
Co učinit s embryi nevyužitelnými pro reprodukci? Kdo má právo rozhodovat
o jejich osudu? Mají být uchovávána trvale, i za cenu značných nákladů? Nebo jde
o pouhý biologický materiál, který je možno zlikvidovat, například vylitím do
výlevky? Je možno embrya vytvořená k reprodukci použít na výzkum, rozebrat na
kmenové buňky, nebo nabídnout farmaceutickým firmám k testování léků?
INJEKCE SPERMIÍ DO CYTOPLAZMY VAJÍČKA
Metoda nazývaná intracytoplazmatická injekce spermie (intracytoplasmatic sperm
injection ICSI) je dnes nejčastější způsob řešení mužské neplodnosti. Nejsou-li
spermie schopny samy proniknout do vajíčka, jediná spermie, která ani nemusí být
pohyblivá, se nasaje do mikropipety a vpraví do plazmy vajíčka. Spermii je možno
odebírat také přímo z varlete: tedy v době, kdy spermie dokončily jen redukční
dělení.
Metoda ICSI byla úspěšně aplikována poprvé v roce 1993 a v současnosti se
používá u naprosté většiny všech IVF. Po zavedení metody výrazně klesla poptávka
po dárcovství mužských gamet. Nelze ovšem pominout, že ICSI obchází všechny
přirozené mechanizmy výběru spermií pro oplození vajíčka.
ASISTOVANÁ REPRODUKCE A PREIMPLANTAČNÍ DIAGNOSTIKA
Preimplantační diagnostika byla vyvinuta pro zjišťování chromozomálních poruch
a monogenních dědičných chorob. Vzniklo ovšem riziko, že kritériem kvality
požadované u embrya, které má být přeneseno do dělohy, se stane nejen
nepřítomnost genetické poruchy, ale také preferované pohlaví dítěte i jeho další
vlastnosti [6]. Takto koncipovaná selekce by mohla vést nejen k obnově eugeniky,
ale také k průmyslové produkci bytostí predisponovaných k předem stanoveným
vlastnostem [3].
Názory na přínos preimplantační diagnostiky jako screeningového vyšetření pro
zjištění genetických vad je předmětem diskusí. Preimplantační genetický screening
zvyšuje pravděpodobnost úspěchu asistované reprodukce jen velmi málo [7].
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ASISTOVANÁ RERPRODUKCE A PRÁVO MÍT DÍTĚ
Někdy se diskutuje, zda je možno neplodnost považovat za chorobu. A jestliže ano,
do kterého věku? Pomocí asistované reprodukce mohou dosáhnout práva „mít dítě“
také lidé, kteří již dávno překročili obvyklou hranici plodnosti. Lze však očekávat,
že úkoly péče o dítě náležitě naplní ženy, které se staly matkami po šedesátce,
a muži, kterým IVF a ICSI umožnily stát se otci jako sedmdesátiletí?
Asistovanou reprodukcí neplodnost neléčíme, ale spíše obcházíme. Byly
vysloveny obavy, zda častější rodičovství osob se sníženou plodností nepovede
v příštích generacích ke zvýšení podíl osob, u kterých bude asistovaná reprodukce
rovněž potřebná. Jiní autoři tyto obavy nesdílejí.
Umožníme-li neplodným stát se díky asistované reprodukci rodiči, neprojeví se
vliv dědičnosti a nezvýší se v příští generaci podíl neplodných?
Má právo mít „vlastní“ dítě žena, která nemá zájem o pohlavní styk, případně se
rozhodla žít osaměle nebo partnerství s osobou stejného pohlaví? Nebude odmítnutí
IVF chápáno jako diskriminace? Existuje „právo na dítě“ v obdobném smyslu jako
nárok vlastnit auto, akcie nebo zbraň k osobní ochraně?
Má být vyhověno žádosti o IVF ženě, která nemá čas nebo ochotou pro své ostatní
aktivity snášet potíže spojené s těhotenstvím či porodem a je předem rozhodnuta
využít služby „náhradní“ matky?
Nezanedbatelná část nákladů na asistovanou reprodukci je hrazena z veřejných
prostředků. Neděje se tak na úkor péče o osoby postižené závažnými chorobami?
Centra asistované reprodukce se stala komerčně přitažlivými a jejich počty se
zřetelně zvyšují, zatímco v mnoha lékařských oborech se objednací lhůty nápadně
prodlužují.
Etické problémy asistované reprodukce přitahují zájem širší veřejnosti. Svědčí
o tom mimo jiné zařazení tohoto tématu do programu Křesťanské lékařské
konference, kterou v květnu 2017 uspořádala v Olomouci Církev adventistů
sedmého dne [8]. Rizikům spojeným s moderním technologickým vývojem bylo
věnováno rovněž zasedání Papežské akademie pro život, které ve Vatikánu proběhlo
ve dnech 5. a 6. 10. 2017. Katolická církev se přihlásila k zodpovědnosti za
doprovázení života v technologické éře.Papež František hovořil o potřebě chránit
lidskou důstojnost před útoky „technokratického materializmu“.
ZÁVĚR
S rozhodováním pro přijetí dítěte teprve ve vyšším věku přibývá neplodných
manželských párů. Nejčastějším řešením neplodnosti je mimotělní oplodnění,
fertilizace in vitro, spojené s přenosem vytvořeného embrya do těla ženy. Snaha
vyhnout se nepříjemnostem spojeným s hormonální stimulací vaječníků vede
k oplodňování všech vajíček, která se podaří získat. K závažným současným
etickým problémům asistované reprodukce patří zejména redukce těhotenství,
problém rozhodování o osudu embryí nevyužitých pro reprodukci, rizika spojená
s preimplantační diagnostikou a navození představy o právu mít vlastní dítě.
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ASSISTED REPRODUCTION AND THE LIFE OF THE SMALLEST OF
US
ABSTRACT
Under assisted reproduction can be understood any procedure which
aims to fertilize a human ovum by a human sperm outside the context of
natural sexual intercourse between a man and a woman. In artificial
insemination, ovum and sperm are brought together in the mother´s body.
In in vitro fertilization, the formation of the zygote takes place in
a laboratory which is the most common way of assisted reproductive
technology today.
There are several ethical questions associated with assisted
reproduction. When only one embryo is placed into uterus, the chance of
success is rather small. Thus, more than one embryo is inserted and fetal
reduction is often carried out in case of a multiple pregnancy. From the
ethical perspective, embryo reduction can be considered an intentional
selective abortion.
It is common practice to generate a number of embryos, so as to be able
to repeat the implantation procedure if the first is unsuccessful. Some
embryos do not survive the process of cryopreservation, which serves to
conserve them in laboratory and to thaw and use them later. Each
embryo is a human being from the moment of conception and his status
should be respected.
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ŠEDESÁT LET OD LEGALIZACE POTRATŮ V ČESKOSLOVENSKU,
DŮSLEDKY A VÝHLEDY

Ludmila Lázničková
************
Recenzoval prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
ÚVOD
Před 60 lety, v roce 1957, byly v bývalém Československu oficiálně legalizovány
umělé potraty. V souvislosti s dalšími právními úpravami potratovost
v Československu a následně v České republice kolísala.
Je pravda, že v poslední době dochází k poklesu počtu statisticky vykazovaných
instrumentálních umělých potratů. Zdálo by se, že se můžeme radovat. Je to ale
opravdu tak?
I když počty interrupcí prováděných do 12. týdne prokazatelně klesají, stále jsou
čísla potratovosti vysoká. Je potřebné si totiž uvědomit, že potraty, to nejsou jen
interrupce do 12. týdne těhotenství. Jsou zde i další formy umělých ukončení
těhotenství včetně tzv. skrytých potratů při užívání některých forem umělé
antikoncepce či léků na stimulaci ovulace. Příspěvek se věnuje zamyšlení, jaká je
aktuální situace v České republice ohledně vnímání různých forem potratů a jaká
jsou možná řešení k eliminaci potratů.
1
1.1

TĚHOTENSTVÍ A POTRAT, VYMEZENÍ POJMŮ
Početí, těhotenství, stanovení délky těhotenství

Početí znamená splynutí ženské pohlavní buňky, vajíčka s mužskou pohlavní
buňkou, spermií. K oplodnění, fertilizaci, dochází v horní třetině vejcovodu. Tímto
vzniká diploidní jádro první buňky nového člověka, zygoty. Tímto okamžikem je
tedy dáno, jakou bude mít právě počaté dítě genetickou výbavu.
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Další vývoj zygoty pokračuje v morulu, blastulu a v blastocystu, která získá
implantační vlastnosti, začne se zanořovat – v děloze do děložní sliznice, do
endometria. [1, s. 127] Povrchové buňky blastocysty se transformují v tzv.
trofoblast, který tvoří hormon HCG, vnitřní buňky vytvářejí základ pro embryoblast.
Embryogeneze, časný vývoj embrya, je charakterizován zformováním základů
trupu, končetin, ale je i vytvořen základ nervové trubice [1, s. 127], po třech týdnech
od početí je patrná akce srdeční.
Následuje organogeneze, kdy se formují jednotlivé nitrobřišní orgány. Již na
začátku fetálního období jsou diferencovány i pohlavní orgány.
Délka těhotenství se udává jako 40 týdnů, s tolerancí ± 2 týdny. Délka těhotenství
se nepočítá ode dne početí, ale od prvního dne poslední menstruace. Protože se
vychází z předpokladu, že k početí dochází 14. den od prvního dne poslední
menstruace, délka těhotenství trvá o dva týdny více, než je doba od početí. Proto
pokud hovoříme o hranici 12 týdnů, jedná se o období10 týdnů od početí.
1.2

Ukončení těhotenství – porod, potrat

1.2.1
Porod
Těhotenství je za normálních okolností ukončeno porodem. Jako porod je
považováno „vypuzení plodu, který váží 500g a více anebo plodu menšího, který
přežije 24 hodin“ [1, s. 167].
1.2.2
Potrat
Pokud dojde k ukončení těhotenství, kdy dojde k vypuzení plodu z dělohy, který
nedosáhl schopnosti extrauterinního života, nedosáhl tedy váhy 500 g a nepřežije
24hodin nebo pokud se narodí plod mrtvý vážící 999 g a méně, jedná se o potrat [1,
s. 141].
Z hlediska statistiky a na základě instrukcí Národního zdravotnického
informačního systému (NZIS) se potratem rozumí:
1.

ukončení těhotenství ženy, při němž: a) plod neprojevuje ani jednu ze
známek života a jeho porodní hmotnost je nižší než 500 g a pokud ji nelze
zjistit, jestliže je těhotenství kratší než 22 týdnů, anebo b) z dělohy ženy bylo
vyňato plodové vejce bez plodu, anebo těhotenská sliznice.

2.

ukončení mimoděložního těhotenství anebo umělé přerušení (ve skutečnosti
ukončení – pozn. autorka) těhotenství provedené podle zvláštních předpisů
(Zákon ČNR č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství. Vyhláška MZ
ČSR č. 75/1986 Sb., kterou se provádí zákon ČNR č. 66/1986 Sb., o umělém
přerušení těhotenství). [2, s. 7–8]

1.2.3
Druhy potratu
Rozlišují se následující druhy potratů:
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1.

samovolný: spontánní vypuzení plodu z dělohy před ukončením 22. týdne
těhotenství. Ty se rozdělují na časný a pozdní (po 12. týdnu těhotenství).
Zvláštní kapitolu představují potraty tzv. subklinické. Jedná se o situace, kdy
těhotenství (by) bylo možné prokázat pouze na základě pozitivity HCG. [1, s.
141]

2.

miniinterrupce: jedná se o umělé ukončení těhotenství prováděné vakuovou
aspirací. Tato metoda se provádí do sedmého týdne u prvorodičky a do
osmého týdne u druho(více)rodičky.

3.

jiné legální UPT: legální ukončení těhotenství jinou metodou než
miniinterrupcí do 12. týdne, u zdravotních důvodů do 24. týdne těhotenství.
Po uplynutí 12 týdnů těhotenství lze uměle přerušit – ve skutečnosti ukončit
– těhotenství, jen je-li ohrožen život ženy nebo je prokázáno těžké poškození
plodu, nebo že plod je neschopen života. Nepatří sem ukončení
mimoděložního těhotenství.

4.

ostatní potraty: tj. potrat, který si žena přivodila sama nebo potrat provedený
či iniciovaný nedovoleně jinou osobou - jedná se převážně o tzv. kriminální
potraty.

5.

mimoděložní těhotenství: umělé ukončení mimoděložního těhotenství.
Vzniká při uhnízdění zárodku mimo dělohu, většinou ve vejcovodu, popř. též
v jiné lokalizaci, jako může být vaječník či dutina břišní.

1.2.4

Povinnost hlášení

Všechny následně uvedené typy potratů (samovolné, miniinterrupce, jiná legální
přerušení těhotenství, ostatní potraty a případy ukončení mimoděložního těhotenství)
nastalé nebo provedené ve zdravotnických zařízeních České republiky podléhají
povinnosti hlášení.
Hlášení je povinné a podléhají mu jak potraty u českých státních příslušnic
s trvalým bydlištěm na území ČR, tak potraty u cizinek bez ohledu na formu a délku
pobytu. Žádosti o umělé přerušení těhotenství, které nebyly realizovány, nepodléhají
hlášení.
V období 1958–1986 nebyla mimoděložní těhotenství mezi potraty evidována. Za
roky 1987–1993 jsou případy mimoděložního těhotenství započítány pouze
v celkovém počtu potratů. Teprve od roku 1994 se mimoděložní těhotenství
vykazují nejen v celkovém počtu potratů, ale také odděleně. [2, s. 7–8]
1.3

Výstupy ze statistiky o potratech

Zajisté je potěšující fakt, že dochází k dlouhodobému poklesu hlášené umělé
potratovosti. Tabulka č. 1 ukazuje, kolik bylo v České republice u občanek ČR
provedeno umělých ukončení těhotenství, počet samovolných potratů, počet
mimoděložních těhotenství a kolik se v daném roce narodilo dětí.
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Rok
1995
2000
2014
2015

Umělá
ukončení
těhotenství
48 286
32 530
20 556
19 208

Počet
samovolných
potratů
10 397
10 972
13 276
13 437

Mimoděložní
těhotenství
1 448
1 337
1 170
1 207

Počet
narozených
dětí
96 397
91 169
110 252
111 162

Tabulka č. 1
Tabulka č. 1 představuje údaje vztahující se pouze na občanky ČR. Pokud se
podíváme na celková čísla včetně potratů u cizinek, umělých přerušení (správně
ukončení) těhotenství bylo v roce 2014 evidováno celkem 21 893, v roce 2015 pak
20 403. Nadále se také snižuje jejich podíl na celkovém počtu potratů (60,3 % v roce
2013, 59,2 % v roce 2014 a 57,1 % v roce 2015). Na potraty samovolné připadá již
téměř 40 % ze všech potratů (37,5 %v roce 2014 a 39,4 % v roce 2015), jejich počet
se mezi lety 2014 a 2015 zvýšil o 225 případů. Zbývající více než tři procenta tvoří
stabilně mimoděložní těhotenství, jejichž počet se za stejné období zvýšil o 69
případů.
Nejvíce potratů je evidováno u žen bezdětných (33,4 % v roce 2014 a 34,0 %
v roce 2015), následují je ženy s jedním dítětem (29,3 % v roce 2014 a 29,2 %
v roce 2015) a ženy se dvěma dětmi (26,4 % v roce 2014 i v roce 2015).
S přibývajícím počtem nesezdaných soužití a zvyšujícím se podílem dětí narozených
mimo manželství roste i mezi ženami, které prodělaly potrat, zastoupení svobodných
žen. V roce 2015 bylo stejně jako v předcházejících dvou letech evidováno nejvíce
potratů mezi svobodnými ženami (49,9 %). [2, s. 10]
2

EUGENICKÉ POTRATY

S rostoucím tlakem na podstupování prenatální diagnostiky roste i počet ukončení
těhotenství z tzv. eugenických důvodů. Tyto eugenické důvody, vyjádření
předpokladu postižení dítěte, představují zásadní procento potratů z tzv. zdravotních
důvodů.
Zatímco v roce 2000 představovaly potraty z tzv. zdravotních důvodů 6,7%,
v letech 2010-2014 tato hodnota kolísá již okolo 20%. Tabulka 2 ukazuje vývoj
počtu spontánních potratů/umělých potratů a potratů z tzv. zdravotních důvodů u
občanek ČR (u cizinek v ročence nebylo rozdělení typu potratů, proto cizinky zde
nejsou započítány).
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Rok
2010
2011
2012
2013
2014

Počet
spontánních
potratů
13 390
13 016
12 917
13 100
13276

Umělá
ukončení
těhotenství
22 008
22 170
21 373
21 220
20556

Z toho ze
zdravotních
důvodů
4 249
4 205
4 295
4 138
4 225

% ze
zdravotních
důvodů
19,3 %
18,96 %
20,09 %
19,5 %
20,55 %

Tabulka č. 2
Záchyt vrozených vývojových vad se provádí v ČR na několika úrovních. Jako
stěžejní je považován screening v prvním trimestru těhotenství, v období mezi 11.–
14. týdnem těhotenství, kdy se podstupují kombinované testy ultrazvukového
vyšetření NT diagnostiky (nuchální translucence, šíjové projasnění), zhodnocení
morfologie plodu a současně biochemický screening.
Screening ve 2. trimestru představuje biochemické testy v 15.–17. týdnu
a podrobné ultrazvukové vyšetření plodu v období 20.–22. týdne těhotenství. Další
podrobné ultrazvukové vyšetření se provádí po 30. týdnu těhotenství.
Neinvazivní biochemické screeningy a do určité míry i prvotrimestrální vyšetření
ultrazvukem jsou závislé na správném určení termínu porodu a tedy aktuální délky
těhotenství v době vyšetření.
Jak již bylo uvedeno výše, délka těhotenství se počítá od prvního dne poslední
menstruace. Předpokládá se, že k početí dochází 14. den cyklu. Nicméně studie těch,
kdo se věnují problematice stanovení termínu ovulace (tedy kdo se věnují
přirozenému plánování rodičovství, například symptotermální metodě (STM )) [3],
[4], opakovaně prokazují, že většina přirozených menstruačních cyklů má známky
ovulace jindy než 14. den cyklu. Vzhledem k tomu, že výše uvedené zdroje
potvrzují, že ve více než 60 % cyklů dochází k ovulaci výrazně později, než je 14.
den cyklu, bývá při neznalosti pravděpodobného termínu ovulace špatně stanovený
termín početí, délka těhotenství a termín porodu. Například studie CENAP
publikovaná v roce 2012 ukázala, že ve 22 % cyklů, ve kterých došlo k početí,
známky ovulace byly 23. den cyklu a později. [4] Pokud se trvá na předpokladu, že
k početí došlo 14. den cyklu, vyplývá z toho i špatné načasování odběru krve
a následně zkreslené interpretace laboratorních výsledků.
V poslední době je jako další neinvazivní vyšetření nabízeno vyšetření fetální
DNA (např. Prenascan,VisibiliT, MaterniT21).
Kromě těchto tzv. neinvazivních testů se nabízí i invazivní vyšetření, jako jsou
biopsie choria, amniocentéza, kordocentéza – odběr krve z pupečníku. Tato
vyšetření sama o sobě jsou zatížena minimálně 1% rizikem následujícího
spontánního potratu [5].
Z pohledu medicínského je postup (myšleno ukončení těhotenství) technicky tím
náročnější, čím je umělý potrat prováděn později. Proto je v dnešní době tendence
přenést prenatální diagnostiku do co nejdřívějšího období. S důsledky, že se provádí
potrat, tedy umělé ukončení těhotenství i u plodů, prenatálních dětí, které by
spontánně odumřely v pozdějším stádiu těhotenství. S důsledky provedených potratů
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ve skutečnosti zdravých plodů, prenatálních dětí, v případě falešně pozitivních
výsledků. Při pozitivitě „neinvazivních testů“ jsou nabízeny testy invazivní, s již
výše uvedenou zátěží následných spontánních potratů. K „indikaci“ provedení tzv.
eugenického potratu stačí vyjádření rizika postižení daného plodu, prenatálního
dítěte, více než 10%. [6, s. 180]
3

SPONTÁNNÍ POTRATY

Příčin spontánních potratů může být celá řada, důvody narušeného reprodukčního
zdraví nalézáme jak u ženy, tak i u muže. V tomto sdělení bych se chtěla ale zaměřit
na často podceňovanou oblast možné příčiny potratů, na tzv. postfertilizační účinky
předchozích hormonálních zásahů. Především nelze podceňovat pravděpodobnou
hormonální nerovnováhu přetrvávající v organismu po předchozím užívání
hormonální antikoncepce či stimulace ovulace. Po stimulacích ovulace jsou
v následujících cyklech snížené hladiny progesteronu. [7, s. 29]
Úprava hormonální nerovnováhy menstruačních cyklů po vysazení hormonální
antikoncepce je děj velmi pozvolný. Co se týče hladiny progesteronu, zatímco
v kontrolní skupině bez hormonální antikoncepce byla luteální fáze zkrácená pod 10
dnů v 6 %, v 5. cyklu po vysazení hormonální antikoncepce to bylo v 33 %.
O důsledcích užívání hormonální antikoncepce vypovídá i fakt, že zatímco
v kontrolní skupině bez hormonální antikoncepce se vyskytují anovulační cykly
v 3,5 %, po vysazení antikoncepce bylo v 6. cyklu 20 % anovulačních cyklů. [4, s.
210]
Při užívání hormonální antikoncepce (jakékoliv, nezávisí na typu, složení…) je
jedním ze zásadních mechanismů účinku inhibice progestační transformace
endometria. Tyto změny vytvářejí prostředí, které je nepřátelské pro zdárné
uhnízdění a další vývoj těhotenství [8, s. 97].
Neméně závažnou příčinou zániku vyvíjejícího se zárodku může být poškození
kvality děložní sliznice v důsledku zavedení nitroděložního tělíska. Dochází zde
k aseptické zánětlivé reakci endometria, což brání implantaci. Dalším ze
zvažovaných mechanismů postfertilizačního působení nitroděložního tělíska je
zvýšená peristaltika vejcovodu, kdy embryo se do dutiny děložní dostává v takovém
stádiu, že ještě není schopné se řádně implantovat [8, s. 95].
Ve vztahu k těmto faktům je potřebné uvést, že v roce 2015 byl evidován v ČR
1 055 000 žen užívajících lékařem řízenou hormonální nebo nitroděložní
antikoncepci. Nitroděložní antikoncepci užívalo 17,1 % z těchto žen (10,4 %
hormonální nitroděložní antikoncepci a 6,7 % nehormonální nitroděložní
antikoncepci), hormonální antikoncepci pak 82,9 % těchto žen. (Hodnocení trendu
počtu a podílu žen fertilního věku (15–49 let) užívajících lékařem řízenou
hormonální či nitroděložní antikoncepci je s ohledem na úplnost dostupných údajů
komplikované, jelikož úspěšnost sběru ročních výkazů činila pouze 87,0 %.) [2, s.
10]
4

DŮSLEDKY „LÉČBY“ NEPLODNOSTI

Počet žen podstupujících medikamentozní stimulaci ovulace se v České republice
nijak neeviduje.
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Preskripce hormonální stimulace (nejčastěji používané léčivo je klomifen) se stala
běžně nabízenou „léčbou“ v gynekologické ambulanci a samozřejmě
v reprodukčních centrech. Zde je ke stimulaci používán kromě klomifenu především
hMG (lidský menopauzální gonadotropin) dostupný v různých produktech, jakož
i analoga GnRH (angl. gonadotropin releasing hormone) v různých formách
a protokolech.
Stimulace ovulace má vždy určité riziko hyperstimulačního syndromu, který
nikdy nemůžeme vyloučit, a to ani po podání klomifenu. Hyperstimulační ovariální
syndrom představuje řadu patofysiologických změn, které vznikají v důsledku
působení farmakologických dávek použitých hormonálních přípravků. Mohou vést
ke vzniku do závažných zdravotních komplikací, jako je hypovolemie, tachykardie,
oligurie, hyperkoagulační stavy (s rizikem tromboembolismu), elevace jaterních
testů, závažné otoky, ascites, hydrothorax. Uvádí se, že hyperstimulační syndrom,
v různém stupni závažnosti, se vyskytuje asi ve 40 % případů stimulací. [9] Někdy
může jít až o stavy ohrožení života.
Aplikace klomifenu, pro jeho antiestrogenní účinek, může mít negativní vliv na
děložní endometrium (až v 50 %), což může negativně ovlivnit následnou implantaci
počatého embrya [8, s. 143]. Také mezi riziky stimulačního použití gonadotropinů je
uváděn „vyšší počet těhotenských ztrát“ [10, s. 152].
Co se týče IVF, neméně závažný je fakt, že průměrně na jedno narozené dítě
připadá dalších cca 5 embryí, která proces nepřežila. Například v roce 2010 bylo
v České republice celkem přeneseno 19193 embryí. Z nich bylo hlášeno celkem
3241 narozených dětí při celkovém počtu 2648 nahlášených porodů. Kromě toho
nejsou evidovány počty počatých zárodků, které buď nebyly zhodnocené jako
vhodné, a tedy nebyly použité k transferu, nebo byly později uznány za
„nadbytečné“ – a podrobeny kryoprezervaci nebo přímé likvidaci. [11, s. 199]
5

HODNOCENÍ SITUACE, MOŽNOSTI ŘEŠENÍ

Výše uváděná čísla jsou z hlediska posouzení závažnosti problému potratů v České
republice alarmující. Stále jsou skutečností vysoké počty statisticky vykazovaných
umělých potratů. Neblahý je trend zvyšujícího se procenta umělých potratů
z eugenických důvodů.
Alarmující jsou počty dětí, lidských embryí, které jsou vědomě počaté při
postupech IVF a dále z různých důvodů nepřežijí. Nelze opomenout též tzv. redukce
embryí při vícečetných těhotenstvích. Stoupá počet spontánních potratů
a mimoděložních těhotenství.
Nelze zavírat oči ani před existencí potratů tzv. skrytých, někdy též označovaných
jako subklinických, které zatím nejsou nijak evidované (protože to ani technicky
není možné, ženy užívající antikoncepci si nebudou provádět testy na HCG, údaje
ale nejsou jisté ani od žen, které podstupují stimulace). Navíc HCG se tvoří až za
několik dnů od početí, nelze tedy vyloučit ukončení vývoje těhotenství v době, kdy
se HCG ještě ani nestačilo začít tvořit. Přesto existuje eticky i zdravotně hodnotné,
spolehlivé řešení.
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5.1

Zdravá a spolehlivá alternativa k antikoncepci

V případě zodpovědného přístupu k rodičovství a potřebě vyhýbat se početí dítěte je
možné využít současné moderní, vědecky podložené metody přirozeného plánování
rodičovství.
Dle definice WHO metody přirozeného plánování rodičovství vycházejí ze
sledování příznaků v organismu, podle kterých můžeme určit, zda a kdy dochází
k ovulaci. Vychází se ze skutečnosti, že každá žena má svůj individuální obraz cyklu
a že každý cyklus má svůj individuální průběh. Na základě pravidel, specifických
pro danou metodu, se vymezují plodné a neplodné dny.
Za jednu z nejspolehlivějších metod přirozeného plánování rodičovství je dnes
považována symptotermální metoda (STM), vypracovaná a ověřená v Německu
[12]. Metoda se vyznačuje tím, že má daná jednoznačná pravidla, podložená
laboratorními a ultrazvukovými vyšetřeními.
Pearl index (PI) její spolehlivosti je 0,4, což vyjadřuje 4 „neplánovaná“
těhotenství u 1000 žen za 1 rok jejího systematického použití. [13]
Od roku 2010 je tato metoda označovaná jako sensiplan. [14, s. 269]
Tato metoda v praxi pomáhá ženě i lékaři správně se zorientovat v průběhu
daného menstruačního cyklu. Z tohoto důvodu je nedocenitelný tak diagnostický
význam STM, jako také její léčebný význam – umožňuje kupříkladu správné
načasování nasazení potřebných léků v souladu s průběhem cyklu.
STM je obzvláště užitečná v případě dlouhých cyklů, cyklů s dlouhodobým
výskytem hlenového příznaku, jakož i u žen, které hlenový příznak vnímají
nedostatečně, kdy je důležitá správná interpretace křivky bazálních teplot. Samotné
sledování bazálních teplot ale též může být nedostatečné, pro spolehlivost metody je
vždy potřebná kontrola i druhým ukazatelem, tedy sledováním změn a kvality
cervikálního hlenu a zhodnocení daného příznaku správně v souladu s pravidly
STM.
Tato snadno pochopitelná a dobře akceptovatelná metoda je zpřístupněna
v materiálech Centra naděje a pomoci – CENAP. V roce 2017 byla pod CENAP
ustanovena tzv. Aliance poradců, jejíž členové jsou aktivní i na Slovensku. [15]
V rámci Centra naděje a pomoci a Aliance poradců jsou pořádány kurzy vedoucí
k výuce symptotermální metody a je zajištěno poradenství ohledně vyhodnocování
záznamů cyklů.
5.2

Zdravé, důstojné a úspěšné řešení nechtěné neplodnosti

V případě otevřenosti početí dítěte jsou na báze metod přirozeného plánovaní
rodičovství vypracované metodiky pomoci párům na cestě za dítětem přirozenou
cestou, bez poškozování zdraví, bez možného potratového účinku.
Jak již bylo uvedeno, moderní metody přirozeného plánování rodičovství, zvláště
symptotermální metoda sensiplan, umožňují správnou orientaci v průběhu
menstruačním cyklu, a to i v případě nepravidelných a dlouhých (oligomenorheických) cyklů. S využitím pomocných laboratorních, farmakologických, či jiných
medicínských postupů a ve spolupráci s dalšími odborníky, ne jen gynekology, je
možné dosáhnout vytouženého početí a narození dítěte cestou důstojnou jak pro
rodiče, tak pro dítě.
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NAPROHELP
V rámci Centra naděje a pomoci je vypracován a používán souhrnný přístup
k řešení nechtěné neplodnosti. Tato forma pomoci v přirozeném procesu početí je
označena jako metoda NAPROHELP.
Metoda NAPROHELP pro orientaci v průběhu menstruačního cyklu vychází
z metodiky sensiplan. Díky tomu je správně určeno období ovulace. Jak již bylo
uvedeno, metoda STM PPR sensiplan umožňuje vysokou přesnost interpretace
průběhu cyklu. Z toho plyne jak snadná orientace v průběhu cyklu pro lékaře, ale
i jistota samotných uživatelů metody.
Proto při používání STM PPR sensiplan není nutné podstupovat opakované
folikulometrie či odběry krve. Tento přístup snižuje vázanost na gynekologickou
ambulanci, závislost na lékaři. Tím se také snižuje příčina stresů z načasování styků
dle instrukcí z ambulance – milování zůstává milováním.
NAPROHELP je charakterizováno zásadou nepoškozovat zdraví a vyloučit
užívání těch léků, které mají možný potratový účinek. Proto se v rámci
NAPROHELP stimulace ovulace vůbec nepožívá. Pokud má žena podle STM PPR
anovulační cykly, hledá se a léčí příčina těchto stavů.
V rámci NAPROHELP se také nepoužívají léky na vyvolání ovulace (například
na bazi hCG), a to z důvodu rizika uměle navozeného předčasného prasknutí
folikulu a uvolnění nezralého vajíčka. Dalším důvodem, proč aplikaci těchto léků
nedoporučujeme, je současné doporučování načasování pohlavních styků podle
jejich užívaní, což následně do vztahu může přinášet dodatečný stres z úsilí o početí
dítěte.
NAPROHELP má daná pravidla pro používání gestagenů. Pokud jsou gestageny
v případě dle STM PPR prokázané luteální insuficience potřebné, používají se pouze
„přírodní“ gestageny a zásadně pouze po ovulaci prokázané dle STM – ne
„kalendářně“. Tím se též předchází předčasné aplikaci gestagenů, jak k tomu může
dojít, pokud je sledován pouze hlenový příznak.
V rámci NAPROHELP se zásadně nepoužívá homeopatie, ani různé formy magie.
Naopak, využívají se osvědčené potravinové doplňky, výtažky z bylinek.
NAPROHELP je zaměřena na společnou plodnost páru, od počátku se řeší
i reprodukční zdraví muže, včetně medikamentozní terapie, podpory zdraví
organismu potravinovými doplňky i dalšími postupy, jako je fyzioterapie, adekvátní
operativa a podobně.
Základní filozofií této metody je tedy léčit poruchy plodnosti dle příčiny, a tak
dosáhnout obnovy přirozené plodnosti páru.
NAPROHELP má samozřejmě svá omezení – z hlediska uživatelů je vyžadován
aktivní přístup ke sledování se dle STM PPR, k užívání vhodných potravinových
doplňků, při prokázané potřebnosti farmakologické či chirurgické léčby podstoupení
této léčby či adekvátní fyzioterapie. Z hlediska medicínského ji nelze aplikovat při
prokázané obstrukci chámovodů či jiné závažné příčině azoospermie, při prokázané
oboustranné neprůchodnosti vejcovodů či prokázaných závažných vývojových
a z jiných příčin vzniklých vadách dělohy či vaječníků, znemožňujících ovulaci či
implantaci.
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Navzdory tomu je možné shrnout, že metoda NAPROHELP splňuje podmínku
respektování úcty k životu, úcty ke zdraví, s minimálními finančními náklady a – při
vyloučení výše uvedených omezení jejího použití – s vysokou úspěšností evidované
porodnosti – 80%. [9]
5.3

Prevence eugenických potratů

V případě otěhotnění je důležité vyjadřovat se pravdivě o významu testů na
zjišťování vývojových vad plodu. Je potřebná přiměřená pozitivní osvěta, která by
mohla vést rodiče k přijetí všech počatých dětí. Je nutné si uvědomit, že žádnou
z vad, na zjištění kterých se provádějí tzv. prvotrimestrální testy, nelze na začátku
těhotenství léčit. Pokud se vskutku jedná o postižení dítěte, vady budou sledovatelné
a léčitelné i v pozdějších etapách života. Ale pokud se jedná o záležitost čistě
chromozomální, tu etickým způsobem nijak v průběhu těhotenství řešit nemůžeme.
Proto jsou prvotrimestrální vyšetřování pro každého, kdo má v sobě zakotvenou úctu
k životu, bezpředmětná.
Neméně důležité je správné stanovení termínu porodu a aktuální délky těhotenství
– nejlépe na základě správně používané metody PPR.
6

DISKUSE

Ochrana života od početí je často vnímána jen jako vyjádření nesouhlasu
s podstupováním umělých potratů, případně jako poskytování sociální a další
pomoci, aby nebyly podstupovány interrupce do 12. týdne těhotenství. To je zajisté
při současné legislativě jak v České republice, tak na Slovensku, velice potřebná
a záslužná činnost.
Kromě interrupcí „na přání“ či případných redukcí vícečetných těhotenství
prováděných do 12. týdne těhotenství, jsou nenarozené děti ohroženy též při
eugenickém přístupu společnosti. Tyto potraty na základě výsledků invazivních
a neinvazivních testů na zjišťování vývojových vad se provádějí až do 24. týdne
těhotenství. V České republice i na Slovensku legislativa umožňuje za specifických
okolností ukončit těhotenství i po 24. týdnu.
Vzhledem k charakteru nemocí, které se zjišťují v rámci časné prenatální
diagnostiky, je potřebné v souladu s úctou k životu před podstupováním těchto testů
varovat, nepodstupovat je pro jejich poměrně velikou zátěž falešně pozitivních
výsledků a následného tlaku na podstoupení ukončení těhotenství.
Kromě těchto evidentních potratů prokazatelně existují i skryté formy časných
potratů. Jedná se o situace vzniklé v důsledku umělého navození situace v děloze,
která je „nepřátelská“ vůči počatému zárodku, kdy je znemožněna nidace. K tomu
dochází nejen při užívání hormonální antikoncepce či po zavedení nitroděložního
tělíska, ale také po stimulacích ovulace při léčbě nechtěné neplodnosti.
Specifická situace nastává při praktikách umělého oplodnění, kdy dochází
k ztrátám živých lidských zárodků v důsledku výrazných stimulací, v rámci
manipulace s embryi či při likvidaci anebo různém následném „využití“ (kupříkladu
na výzkumné či jiné účely) tzv. nadpočetných embryí.
Výše zmiňované metody hormonální či nitroděložní antikoncepce a stimulace
ovulace mohou vést k poškození zdraví žen, jejich uživatelek. Někdy jde až o stavy,
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které přímo ohrožují jejich život. Pokud uznáváme úctu k životu, ke zdraví, není
v žádném případě přípustné způsobovat zbytečné poškození zdraví, či dokonce
ohrožení života. U každého léku by se vždy mělo zvažovat, zda jeho nasazení je
oprávněné a zda možná zdravotní rizika nejsou příliš závažná, nebo dokonce
zbytečná.
ZÁVĚR
Hledání řešení, jak se spolehlivě vyhnout v daném období nežádoucímu početí
dítěte, anebo naopak jak dosáhnout početí a narození dítěte bez vědomého
poškozování zdraví ženy a bez vytváření situací, které by mohly vést k časnému
potratu, je výzvou pro každého. Veliká zodpovědnost je také na straně lékařů.
Lékaři, kteří se hlásí k úctě k životu, by neměli nikdy předepisovat či zavádět
takovou antikoncepci, která má možný skrytý potratový (postfertilizační) účinek,
nebo která poškozuje zdraví ženy. Lékaři, kteří se hlásí k úctě k životu, by neměli
nikdy1předepisovat léky na stimulaci ovulace. Lékaři, kteří se hlásí k úctě k životu,
by se neměli nikdy podílet na praktikách asistované reprodukce. Lékaři, kteří se
hlásí k úctě k životu, by se neměli nikdy podílet na praktikách prvotrimestrálního
screeningu. Lékaři, kteří se hlásí k úctě k životu, by se neměli nikdy podílet na
praktikách umělého ukončování života v kterémkoliv období těhotenství.
Osvětou vedoucí k úctě ve vztahu mezi mužem a ženou a z toho plynoucí úctě
k počatému dítěti můžeme všichni pomáhat ke snížení počtu všech druhů potratů.
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SIXTY YEARS FROM LEGALISATION OF ABORTION IN
CZECHOSLOVAKIA, CONSEQUENCES AND PERSPECTIVES
ABSTRACT
This contribution provides a thorough overview of the problem of
induced abortion in the Czech Republic, 60 years after its legalization in
former Czechoslovakia. It outlines the professional terminology, and
provides comments on the publicly available, official statistical data. The
Author points out the problem of hidden abortions that come after using
of contraception methods with post-fertilisation effects, or after
pharmacological stimulations of ovulation. The advantages of Natural
Family Planning methods, in particular of the symptothermal method
sensiplan, are described, including their use in helping to conceive and
bring to birth a child by most of the nowadays infertile couples. The
system NAPROHELP used in the Author´s centre is more particularly
characterized. Some practical possibilities for achieving further
reduction of the numbers of abortions intentionally induced or hidden are
also discussed.
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KORELACE POTRATOVOSTVI S VYBRANÝMI SPOLEČENSKÝMI
JEVY

Miroslav Kratochvíl
************
Recenzoval prof. RNDr. PhDr. Evžen Kindler, CSc.
1

ÚVOD

Následující příspěvek představuje korelační závislosti vybraných společenských
jevů s potratovostí na území ČR vyjádřenou koeficientem korelace, který udává
míru lineární závislosti náhodných veličin [4, s. 227–232].
2

METODY

Korelační koeficient byl počítán pomocí tabulkového procesoru Microsoft Excel,
funkcí CORREL(). Hypotéza korelační ne/závislosti byla testována testovou
statistikou T = R . (n - 2)1/2 / (1 - R2) 1/2, kde R je příslušný korelační koeficient
veličin, který se řídí Studentovým rozložením t(n - 2), n je počet prvků výběru [4, s.
228].
3

DATA ZE SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ ROKU 2011

Data, z nichž bylo při výpočtu korelace vybraných společenských jevů vycházeno,
pocházejí z databází Českého statistického úřadu (počet obyvatel, kriminalita, věřící,
nevěřící, svobodní, ženatí, rozvedení, svobodné, vdané, rozvedené, úplná rodina,
neúplná rodina, domácnost jednotlivců, ekonomicky aktivní, nezaměstnaní),
dostupné z https://www.czso.cz/ a z dat Ústav zdravotnických informací a statistiky
ČR (umělé potraty, samovolné potraty), dostupné z http://uzis.cz/. Územní
jednotkou, ke kterým se data vztahují je okres (není zahrnuto Hlavní město Praha).
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Ukazatelé „umělé potraty“ a „samovolné potraty“ představují počet umělých
potratů na 1000 obyvatel, pokud není uvedeno jinak. Ukazatel „kriminalita“
zahrnuje celkový počet zjištěných trestných činů. Ukazatel „věřící“ zahrnuje
celkový počet lidí hlásících se k církvi, nebo náboženské společnosti při sčítání
obyvatel v roce 2011. Ukazatel „nevěřící“ zahrnuje celkový počet lidí deklarujících
se při sčítání obyvatelstva v roce 2011 jako osoby bez náboženské víry. Ukazatel
„úplná rodina“ představuje hospodařící domácnost tvořenou jednou rodinou se
závislými dětmi. Ukazatel „neúplná rodina“ představuje hospodařící domácnost
tvořenou jednou neúplnou rodinou se závislými dětmi.
Počet
obyvatel
Benešov
Beroun
Blansko
Brno-město
Brno-venkov
Bruntál
Břeclav
Česká Lípa
České Budějovice
Český Krumlov
Děčín
Domažlice
Frýdek-Místek
Havlíčkův Brod
Hodonín
Hradec Králové
Cheb
Chomutov
Chrudim
Jablonec nad
Nisou
Jeseník
Jičín
Jihlava
Jindřichův
Hradec
Karlovy Vary
Karviná
Kladno
Klatovy

Umělé
potraty

Samovol
Kriminané
lita
potraty
1,84
2540
1,7
2656
1,28
1637
1,01
16069
1,11
3709
1,39
2559
1,26
2329
1,69
4025
1,54
5666
1,48
1444
1,48
4639
1,71
1142
1,47
4586
1,5
1606
0,91
2354
1,41
3321
1,25
2532
1,61
5320
1,26
1624

95459
86160
105708
385913
206300
92693
112828
100756
186462
60516
128834
59926
207756
94217
153225
162661
90188
122157
103199

2,77
2,55
1,8
2,01
1,52
2,56
2,19
3,32
2,4
3,28
3,09
1,76
1,72
1,66
1,57
2,4
3,37
3,41
1,56

88200

2,95

1,95

38779
79702
110522

2,54
2,41
1,92

90604
115446
256394
158799
85726

Věřící

Nevěřící

14339
5841
25410
64852
42523
9585
24078
5190
25647
7334
6620
7872
55503
16058
47525
15818
7202
6344
15537

28653
37256
25895
125790
59564
33134
32239
43935
59510
19135
56881
19534
50232
26765
32340
65674
34199
54255
32712

2649

5889

38364

1,92
1,05
1,53

1001
1634
2136

4426
6852
20213

13721
29870
33378

2,12

1,23

1779

11897

28372

2,28
2,2
2,89
2,1

0,98
1,38
1,47
1,75

3264
9798
3754
1778

8378
42786
9443
12150

46151
83083
72103
25177

115
Kolín
Kroměříž
Kutná Hora
Liberec
Litoměřice
Louny
Mělník
Mladá Boleslav
Most
Náchod
Nový Jičín
Nymburk
Olomouc
Opava
Ostrava-město
Pardubice
Pelhřimov
Písek
Plzeň-město
Plzeň-jih
Plzeň-sever
Praha-východ
Praha-západ
Prachatice
Prostějov
Přerov
Příbram
Rakovník
Rokycany
Rychnov nad
Kněžnou
Semily
Sokolov
Strakonice
Svitavy
Šumperk
Tábor
Tachov
Teplice
Trutnov
Třebíč

96001
105569
73404
169878
117278
85191
104659
123659
111775
109550
148074
94884
230408
174899
326018
168423
71914
69843
188045
62389
74940
157146
131231
50010
107859
130082
112816
54993
47458

2,41
1,73
2,63
2,85
2,39
3,15
3,17
2,58
3,25
2,39
2,6
2,64
2,21
1,99
2,32
1,31
1,37
2,07
2,61
2,06
2,08
2,39
2,19
2,19
1,73
1,87
1,95
2,18
2,46

1,31
1,31
1,19
1,4
1,11
1,66
1,38
0,77
1,49
1,33
0,88
0,64
0,95
1,23
1,31
1,4
1,24
1,5
1,69
1,74
1,48
1,17
1,08
1,29
1,17
1,12
1,09
1,64
1,36

3689
1740
1746
5635
3813
2406
2894
3306
4069
2280
3321
2521
6065
3586
18624
3601
1464
1519
6146
980
1471
5112
4398
1027
2380
2631
3665
1373
979

7678
23902
7831
12159
7487
5127
6900
8086
4722
15335
25538
8721
35470
48210
40973
15779
14696
10161
16648
5076
4599
13414
12464
7534
19439
25025
14048
2865
3180

39038
29488
26753
73588
50628
36538
43589
49997
50628
37254
45080
38309
77961
37047
115680
68021
17811
20352
75913
23154
32639
64604
53366
14575
30840
37828
36842
25897
20712

77829

1,78

1,23

1180

9492

25973

73605
89961
69786
103245
121299
101115
51917
125498
118174
111693

1,63
3,2
1,77
1,82
2,09
2,03
3,22
3,72
2,43
1,52

1,35
1,31
1,17
1,5
1,65
1,55
1,77
1,71
1,36
1,32

1365
2314
1606
1753
2270
1779
1256
5097
2589
1624

7922
5527
9086
19237
19695
13750
3511
6413
9418
26951

28083
37144
19496
30661
41700
32638
19864
56417
48103
28416

116
Uherské Hradiště
Ústí nad Labem
Ústí nad Orlicí
Vsetín
Vyškov
Zlín
Znojmo
Žďár nad
Sázavou

Benešov
Beroun
Blansko
Brno-město
Brno-venkov
Bruntál
Břeclav
Česká Lípa
České Budějovice
Český Krumlov
Děčín
Domažlice
Frýdek-Místek
Havlíčkův Brod
Hodonín
Hradec Králové
Cheb
Chomutov
Chrudim
Jablonec nad
Nisou
Jeseník
Jičín
Jihlava
Jindřichův
Hradec
Karlovy Vary
Karviná
Kladno
Klatovy

141467
118228
136760
142420
88154
190488
111380

1,65
3,56
1,87
1,76
2
1,69
2,48

1,26
1,77
1,43
1,39
1,3
1,27
1,21

2003
4943
2182
2560
1481
2924
2354

53448
6050
19597
40237
16580
52075
19696

25651
52304
47172
29621
27307
45711
32670

117219

1,74

1,24

1783

37515

23387

Svobodní
20600
18442
22813
85544
44678
21069
24514
22950
40034
13742
28937
13140
44537
20339
33266
33850
20266
28585
22286

Ženatí Rozvedení Svobodné
21326
3911
16396
18935
3928
14816
23744
3957
18411
77447
17258
74436
47331
7489
35931
18346
4689
17477
25010
4315
19781
19612
5652
18848
40168
8254
33672
12558
2913
11072
25633
6677
23714
13114
2595
10295
46161
8256
35958
21552
3359
15868
34587
5415
25887
35751
7207
28299
17233
4998
17062
23353
6786
22975
23328
3907
17509

Vdané Rozvedené
21157
4609
18873
4703
23766
4920
76608
26749
47175
8796
18395
5809
25004
5500
19645
7007
40209
11005
12468
3472
25653
8404
13099
3074
46146
10243
21529
4171
34659
6965
35575
9640
17387
6625
22980
8428
23225
4653

19163

17764

4775

16065

17708

6217

8727
17590
24377

7772
17640
24557

1982
3648
4205

6990
13148
19465

7822
17295
24576

2424
3981
5340

19630

19873

3774

15825

19897

4555

25626
54151
34208
18354

22584
53779
33446
19123

6791
13018
8050
3551

20697
44500
27774
14231

22366
53287
33253
19095

8565
16695
9996
4338

117
Kolín
Kroměříž
Kutná Hora
Liberec
Litoměřice
Louny
Mělník
Mladá Boleslav
Most
Náchod
Nový Jičín
Nymburk
Olomouc
Opava
Ostrava-město
Pardubice
Pelhřimov
Písek
Plzeň-město
Plzeň-jih
Plzeň-sever
Praha-východ
Praha-západ
Prachatice
Prostějov
Přerov
Příbram
Rakovník
Rokycany
Rychnov nad
Kněžnou
Semily
Sokolov
Strakonice
Svitavy
Šumperk
Tábor
Tachov
Teplice
Trutnov
Třebíč

20526
22659
15417
37557
25802
19231
23218
27333
26051
23050
33038
20590
49659
37653
71269
35939
15315
14756
40531
13793
16170
34536
28934
11240
23015
27817
24751
12066
10099

21007
22844
16209
34762
24932
17320
22540
27220
20197
23825
31404
20314
48776
39301
64431
37014
16645
15303
39186
13927
16912
35016
29363
10715
23746
28431
24311
11985
10431

4365
4486
3347
8515
5627
4304
4867
5883
7086
4975
6170
4422
9948
6057
17245
7716
2578
3184
9369
2940
3073
6419
5107
2105
4192
5302
5100
2581
2262

16421
18560
12172
31240
20248
15420
18294
21076
20993
18989
27045
16907
42860
30943
59639
28655
11784
11745
33098
10194
12977
29340
25105
8849
18895
22745
19244
9209
7827

20746
22869
16160
34456
24700
17216
22010
26309
19896
23921
31470
20289
48946
39455
64156
36417
16550
15255
38746
13659
16892
34636
29248
10729
23783
28451
24170
11719
10285

5294
5748
3827
11390
6920
5059
6023
7035
8942
6472
7925
5350
13331
7807
23867
9942
2971
3817
12987
2956
3477
7818
6038
2579
5647
6983
6087
3003
2610

16776

17215

3329

13588

17086

3960

15842
21346
15021
22793
26519
21279
12083
27854
25605
24404

16015
16895
15417
22689
26071
22586
10684
24497
24738
25333

3144
5532
2953
3981
5319
4269
2648
6880
6065
4024

12761
16613
11718
18339
21470
17067
9397
23113
20458
19328

15972
16804
15368
22691
26143
22582
10508
24498
24617
25243

3889
6517
3630
4855
6612
5292
3010
8750
7510
4795

118
32560
22656
29956
31090
19728
42651
24157

5896
8537
6814
6857
4148
9802
5365

26144

26996

3715

20506

26893

4436

Benešov
Beroun
Blansko
Brno-město
Brno-venkov
Bruntál
Břeclav
Česká Lípa
České Budějovice
Český Krumlov
Děčín
Domažlice
Frýdek-Místek
Havlíčkův Brod
Hodonín
Hradec Králové
Cheb
Chomutov
Chrudim
Jablonec nad
Nisou
Jeseník
Jičín
Jihlava
Jindřichův
Hradec
Karlovy Vary

Nezaměstna
ní

24194
22424
24503
25483
15350
32982
19899

Ekonomicky
aktivní

4588
6396
5566
5210
3287
7269
4497

Domácnost
jednotlivců

32565
22970
29857
30963
19744
42416
24075

Neúplná
rodina

30001
26467
30111
31855
19279
40439
24803

Úplná
rodina

Uherské Hradiště
Ústí nad Labem
Ústí nad Orlicí
Vsetín
Vyškov
Zlín
Znojmo
Žďár nad
Sázavou

7843
7368
9367
27921
19505
7340
9629
8115
16481
5136
10127
5310
18740
8343
13340
13770
6237
9491
9060

2504
2293
2584
12476
4468
3156
2524
3365
5399
1885
4265
1556
5530
2081
3313
4488
3300
4530
2530

11522
10315
11576
64384
20964
12292
11412
13600
26260
7906
18587
7692
24459
10565
15053
21933
13797
18779
11869

47002
43284
50615
193620
100308
43556
55935
48819
93594
29621
58158
29004
98563
45305
74303
79248
42271
58119
48744

3383
3338
5064
18138
8208
7437
6588
6306
6748
3223
9133
2590
9766
3998
10656
6220
4830
7585
4703

6990

2928

13192

41395

4496

3032
6654
9857

1213
1942
2685

4897
9809
13800

18098
37616
54316

3321
3146
4704

7753

2420

11087

43310

3930

8030

3990

18179

55022

6401

119
Karviná
Kladno
Klatovy
Kolín
Kroměříž
Kutná Hora
Liberec
Litoměřice
Louny
Mělník
Mladá Boleslav
Most
Náchod
Nový Jičín
Nymburk
Olomouc
Opava
Ostrava-město
Pardubice
Pelhřimov
Písek
Plzeň-město
Plzeň-jih
Plzeň-sever
Praha-východ
Praha-západ
Prachatice
Prostějov
Přerov
Příbram
Rakovník
Rokycany
Rychnov nad
Kněžnou
Semily
Sokolov
Strakonice
Svitavy
Šumperk
Tábor
Tachov

20886
13031
7152
8027
9229
6059
13934
9428
6822
8672
10518
7864
9584
13481
8472
20168
15837
25389
14187
6208
5662
13919
5294
7018
15327
13142
4392
9353
11460
9303
4422
3849

8515
4635
2280
2440
2659
1834
5254
3418
2622
2883
3083
4859
3130
4226
2484
6609
4289
11638
4530
1507
2109
5672
1461
1778
4456
3818
1467
2860
3464
3163
1392
1214

36208
20544
11447
12456
12617
9215
24214
15702
11700
12871
16402
19512
14505
18132
12246
29527
19782
52216
22949
8197
9805
31388
7758
8331
17229
14232
6392
13292
16682
14985
6901
6104

120387
79524
40164
47536
50235
35058
82799
55551
40388
51473
61302
52393
50861
71560
46619
115246
85304
156319
84184
34319
33445
93516
29372
37540
79498
66645
24316
50792
62577
55821
26089
23586

18300
7608
3756
4579
5909
3381
8441
5869
5203
5051
3808
8297
4313
7443
4371
12026
9058
19384
6238
2320
2770
7238
2169
2993
4876
3833
1965
6097
7720
5579
2505
1812

7112

1968

9682

37075

2732

6225
6811
5679
9390
10620
8593
4039

1914
3282
1930
2591
3327
2777
1582

9910
13369
9492
11598
14403
13253
6614

35499
42578
33551
48730
57279
49293
25492

3325
5540
2885
5458
6815
4765
2838

120
Teplice
Trutnov
Třebíč
Uherské Hradiště
Ústí nad Labem
Ústí nad Orlicí
Vsetín
Vyškov
Zlín
Znojmo
Žďár nad
Sázavou

3.1

9561
9709
10426
13276
9130
12758
12657
7814
17143
9560

4537
3461
2553
3013
4513
3451
3484
2055
4557
2794

19872
16279
12201
14501
18463
16373
16362
9264
22850
12464

57414
56019
53779
68500
55275
65121
68669
43808
94172
53430

7885
5422
6832
6516
7339
5790
7837
4072
8499
7449

10999

2434

11925

56001

5123

Data vybraných jevů z období 2010-2015

2010
Benešov
Beroun
Blansko
Brno-město
Brno-venkov
Bruntál
Břeclav
Česká Lípa
České Budějovice
Český Krumlov
Děčín
Domažlice
Frýdek-Místek
Havlíčkův Brod
Hodonín
Hradec Králové
Cheb
Chomutov
Chrudim
Jablonec nad Nisou
Jeseník
Jičín

2318
2732
1631
15814
3643
2228
2486
4037
6166
1305
4085
1031
4439
1610
2145
3237
2448
4958
1664
2880
787
1541

Kriminalita
2011
2012
2013
2014
2015
2540
2408
2514
2245
1732
2656
2592
2686
2142
1707
1637
1591
1541
1570
1375
16069
16007
16227
14203
12918
3709
3534
3691
3408
2916
2559
2424
2761
2269
1858
2329
2369
2451
2287
1757
4025
3483
3810
3019
2988
5666
5047
5596
5576
5008
1444
1416
1390
1615
1375
4639
4102
4361
4217
3316
1142
1037
1192
1041
940
4586
4688
5170
4708
3812
1606
1624
1508
1540
1269
2354
2235
2291
2276
1765
3321
3353
3466
3135
2555
2532
2231
2310
2061
1769
5320
4413
4964
4130
3083
1624
1597
1621
1443
1171
2649
2507
2575
2535
1951
1001
922
1088
1061
787
1634
1572
1402
1438
1210

121
Jihlava
Jindřichův Hradec
Karlovy Vary
Karviná
Kladno
Klatovy
Kolín
Kroměříž
Kutná Hora
Liberec
Litoměřice
Louny
Mělník
Mladá Boleslav
Most
Náchod
Nový Jičín
Nymburk
Olomouc
Opava
Ostrava-město
Pardubice
Pelhřimov
Písek
Plzeň-město
Plzeň-jih
Plzeň-sever
Praha-východ
Praha-západ
Prachatice
Prostějov
Přerov
Příbram
Rakovník
Rokycany
Rychnov nad
Kněžnou
Semily
Sokolov
Strakonice
Svitavy

2498
1560
3258
8077
3878
1621
3860
1666
1674
5297
3828
2218
2619
3834
4254
2280
3171
2586
6114
3230
18576
3291
1329
1539
6775
1029
1338
5203
4410
1141
1972
2642
3801
1302
876

2136
1779
3264
9798
3754
1778
3689
1740
1746
5635
3813
2406
2894
3306
4069
2280
3321
2521
6065
3586
18624
3601
1464
1519
6146
980
1471
5112
4398
1027
2380
2631
3665
1373
979

2245
1688
3195
9157
3677
1653
3180
1658
1503
5675
3519
2397
2628
3459
4261
2205
3211
2122
6067
3920
17223
3816
1261
1439
5827
985
1345
4687
4104
1060
2318
2784
3884
1368
844

2360
1920
3736
9010
3934
1736
3590
1685
1756
6156
3644
2388
2777
3855
5374
2286
3816
2459
6381
4029
18067
3800
1463
1519
6362
1016
1203
4911
4165
1039
2320
2661
3534
1169
970

2182
1735
2942
8051
3360
1515
2951
1513
1381
5532
2970
2076
2271
2971
4086
2147
3123
2014
6056
3655
15427
3474
1309
1525
5589
774
975
4253
3577
1060
2160
2469
2698
1255
921

1910
1372
2478
6331
3300
1145
2047
1465
1000
5045
2455
1588
1861
2531
3575
1830
2657
1588
5265
2957
12749
2987
1007
1323
5244
638
915
3638
2851
888
2059
2432
2247
940
664

1238

1180

1151

1129

1106

965

1550
2233
1742
1750

1365
2314
1606
1753

1338
2156
1556
1509

1422
2152
1638
1602

1418
1723
1362
1588

1170
1490
1252
1223

122
Šumperk
Tábor
Tachov
Teplice
Trutnov
Třebíč
Uherské Hradiště
Ústí nad Labem
Ústí nad Orlicí
Vsetín
Vyškov
Zlín
Znojmo
Žďár nad Sázavou

Benešov
Beroun
Blansko
Brno-město
Brno-venkov
Bruntál
Břeclav
Česká Lípa
České Budějovice
Český Krumlov
Děčín
Domažlice
Frýdek-Místek
Havlíčkův Brod
Hodonín
Hradec Králové
Cheb
Chomutov
Chrudim
Jablonec nad Nisou
Jeseník
Jičín
Jihlava

2206
1845
1173
5132
2825
1555
2160
4963
2172
2656
1347
2948
2246
1686

2270
1779
1256
5097
2589
1624
2003
4943
2182
2560
1481
2924
2354
1783

2276
1799
1131
4159
2504
1633
1976
4576
2072
2470
1350
2783
2447
1780

2318
1918
1234
4407
2504
1699
2002
4710
2069
2574
1282
2936
2328
1731

2320
1810
1176
4114
2355
1541
1983
4334
1875
2403
1246
2908
2119
1535

2066
1377
966
3450
2015
1437
1790
3594
1431
2135
1119
2574
1978
1257

Počet obyvatel k datu
31.XII.10 31.XII.11 31.XII.12 31.XII.13 31.XII.14 31.XII.15
94652
95445
95883
96273
96718
97085
85081
86056
87184
87964
89172
90168
106884
106847
107354
107746
107925
108126
378965
378327
377508
377440
377028
371371
203216
206501
208667
210729
213149
215311
97369
96329
95873
95172
94573
93718
113842
114853
114940
114978
115049
115334
104278
103152
103037
102811
102816
103021
187799
187304
188264
188965
189861
190844
61333
61231
61173
61110
61126
61706
135238
132718
132540
131975
131699
131313
60780
60727
60858
60923
61016
61265
212100
211853
212448
212537
212987
213260
95679
95091
95053
94843
94885
94649
156524
156517
156165
155742
155431
154873
163378
162820
162689
162651
162808
163159
95321
92989
92557
92211
92019
91851
127218
125758
125306
124963
124644
124335
104395
104371
104206
104043
104148
103945
90569
89906
89987
90028
90003
89850
41095
40486
40189
39910
39584
39261
80165
79686
79314
79168
79375
79490
112707
112181
112264
112220
112417
112619

123
Jindřichův Hradec
Karlovy Vary
Karviná
Kladno
Klatovy
Kolín
Kroměříž
Kutná Hora
Liberec
Litoměřice
Louny
Mělník
Mladá Boleslav
Most
Náchod
Nový Jičín
Nymburk
Olomouc
Opava
Ostrava-město
Pardubice
Pelhřimov
Písek
Plzeň-město
Plzeň-jih
Plzeň-sever
Praha-východ
Praha-západ
Prachatice
Prostějov
Přerov
Příbram
Rakovník
Rokycany
Rychnov nad
Kněžnou
Semily
Sokolov
Strakonice
Svitavy
Šumperk

93180
119289
270412
160742
88641
95764
108055
75004
170410
117941
87220
102628
122816
116797
112294
152524
92679
232226
177236
333579
168446
72875
70673
184885
61655
75470
146403
120990
51471
110182
133932
112578
55641
47207

92427
118452
263075
159133
87622
96703
107320
74333
170702
119250
86782
104169
123736
114795
112206
152222
94360
232032
177173
329961
167750
72460
70460
184871
62033
75718
151451
124799
51081
109539
133023
113662
55498
47613

92222
117868
260919
159984
87340
97279
106995
74359
171007
119318
86613
104148
124470
115005
111874
151960
95279
232267
177079
328323
168237
72411
70524
185275
62163
76232
155588
128326
51030
109346
132662
113905
55411
47770

92002
117297
258340
160767
87056
97705
106692
74237
171385
119070
86378
104151
124943
114419
111595
151899
95963
232474
177010
326874
168569
72224
70504
186077
62110
76673
159765
131206
50938
109223
132014
114033
55329
47799

91778
117016
255945
161621
86859
98125
106468
74244
171756
118966
86463
104973
125931
113857
111130
151724
96689
233192
176807
325640
169248
72061
70634
187245
62226
77022
164002
134351
50800
109037
131646
114084
55389
47887

91359
116364
253518
162256
86617
98815
106294
74495
172681
119162
86399
105594
126286
113371
110869
151762
97339
233755
176742
324311
169836
72061
70741
188190
62262
77478
167851
137523
50712
108793
131124
114206
55258
47967

79152

79086

79169

78933

78926

78861

74685
92834
70807
105209
124246

74840
91724
70765
105112
123558

74563
91301
70657
104971
123145

74385
90801
70514
104622
122735

74276
90258
70653
104495
122252

74087
89613
70683
104189
121785

124
Tábor
Tachov
Teplice
Trutnov
Třebíč
Uherské Hradiště
Ústí nad Labem
Ústí nad Orlicí
Vsetín
Vyškov
Zlín
Znojmo
Žďár nad Sázavou

103070
53407
129932
119814
113590
144203
121699
139114
145464
89097
192639
113720
119718

102768
53125
128464
120058
113330
143814
120259
139178
145047
89342
192849
113288
118875

102464
52868
128851
119351
112076
142989
119492
138481
144011
90460
191793
113399
118456

102369
52837
128734
119042
111873
142830
119512
138179
143722
90815
191830
113538
118273

Benešov
Beroun
Blansko
Brno-město
Brno-venkov
Bruntál
Břeclav
Česká Lípa
České Budějovice
Český Krumlov
Děčín
Domažlice
Frýdek-Místek
Havlíčkův Brod
Hodonín
Hradec Králové
Cheb
Chomutov
Chrudim
Jablonec nad Nisou
Jeseník
Jičín
Jihlava
Jindřichův Hradec

2010
133
122
120
442
201
134
105
161
316
97
252
123
303
147
170
244
139
217
142
181
53
104
175
115

Spontánní potraty [absolutní počty]
2011
2012
2013
2014
175
193
164
169
145
143
164
121
137
148
136
139
383
390
475
502
227
198
257
236
134
153
163
153
145
144
125
185
174
180
166
144
288
310
268
291
91
104
91
90
196
252
208
214
104
117
110
132
310
332
297
257
143
121
146
140
143
155
177
192
229
209
237
201
116
105
70
57
203
208
208
218
132
164
152
157
175
172
147
191
78
50
52
65
84
91
90
86
172
146
175
144
114
112
122
129

2015
153
139
172
487
279
146
187
164
271
112
170
139
263
143
210
196
117
196
157
194
54
90
224
108

102683
53049
128266
119900
112833
143494
119716
139026
144675
89765
192529
113432
118646

102611
52831
128796
119562
112372
143129
119519
138751
144362
90041
192116
113334
118550

125
Karlovy Vary
Karviná
Kladno
Klatovy
Kolín
Kroměříž
Kutná Hora
Liberec
Litoměřice
Louny
Mělník
Mladá Boleslav
Most
Náchod
Nový Jičín
Nymburk
Olomouc
Opava
Ostrava-město
Pardubice
Pelhřimov
Písek
Plzeň-město
Plzeň-jih
Plzeň-sever
Praha-východ
Praha-západ
Prachatice
Prostějov
Přerov
Příbram
Rakovník
Rokycany
Rychnov nad
Kněžnou
Semily
Sokolov
Strakonice
Svitavy
Šumperk
Tábor

142
404
251
135
147
120
108
241
155
155
132
125
176
186
104
68
232
225
368
200
108
94
320
94
123
177
153
58
145
152
138
74
82

116
365
234
153
126
141
88
239
133
144
144
95
171
149
134
60
219
218
433
235
90
106
312
108
112
175
133
66
128
149
124
91
65

149
321
235
125
120
136
102
253
128
125
151
110
167
152
141
78
234
231
399
226
82
112
324
111
129
175
153
73
152
169
129
76
57

110
378
254
117
141
132
116
262
136
149
131
129
148
99
133
139
236
235
391
201
94
101
324
106
133
170
152
74
146
127
155
93
63

122
351
251
138
137
173
130
253
173
141
151
64
167
86
141
110
248
208
439
239
92
87
340
87
137
200
163
65
134
162
132
82
57

81
336
264
154
144
161
79
274
179
146
157
87
170
90
109
100
255
238
441
200
101
118
320
106
129
195
138
63
147
164
149
79
74

62

97

96

108

66

54

83
137
67
164
167
157

101
120
83
158
204
159

100
127
87
128
178
138

84
87
66
142
193
151

124
42
77
114
174
153

88
56
62
132
169
158

126
Tachov
Teplice
Trutnov
Třebíč
Uherské Hradiště
Ústí nad Labem
Ústí nad Orlicí
Vsetín
Vyškov
Zlín
Znojmo
Žďár nad Sázavou

Benešov
Beroun
Blansko
Brno-město
Brno-venkov
Bruntál
Břeclav
Česká Lípa
České Budějovice
Český Krumlov
Děčín
Domažlice
Frýdek-Místek
Havlíčkův Brod
Hodonín
Hradec Králové
Cheb
Chomutov
Chrudim
Jablonec nad Nisou
Jeseník
Jičín
Jihlava
Jindřichův Hradec
Karlovy Vary

85
231
183
136
187
235
186
233
110
301
156
151

2010
230
194
190
828
339
275
245
361
432
204
427
127
350
162
242
405
322
431
161
222
91
183
160
154
336

94
220
163
150
182
213
199
202
116
246
137
147

97
181
149
128
173
196
183
197
95
271
97
161

81
205
140
128
191
181
152
211
109
257
135
183

103
200
140
114
195
186
149
205
120
318
160
168

91
213
171
137
228
193
187
227
113
263
147
174

Umělé potraty [absolutní počty]
2011
2012
2013
2014
264
245
213
216
218
196
219
193
192
210
177
190
761
783
747
763
312
346
343
346
247
244
228
234
251
239
277
250
343
303
309
294
448
452
419
431
201
194
170
185
411
397
389
342
107
122
117
137
363
359
379
343
158
156
135
132
246
260
253
255
391
370
364
399
314
299
341
249
430
411
354
349
163
138
166
118
265
237
256
238
103
65
67
73
192
186
150
169
215
198
217
144
196
190
214
161
271
286
248
232

2015
180
152
168
730
333
238
175
301
421
155
337
102
357
130
231
296
275
365
138
234
73
146
104
182
256

127
Karviná
Kladno
Klatovy
Kolín
Kroměříž
Kutná Hora
Liberec
Litoměřice
Louny
Mělník
Mladá Boleslav
Most
Náchod
Nový Jičín
Nymburk
Olomouc
Opava
Ostrava-město
Pardubice
Pelhřimov
Písek
Plzeň-město
Plzeň-jih
Plzeň-sever
Praha-východ
Praha-západ
Prachatice
Prostějov
Přerov
Příbram
Rakovník
Rokycany
Rychnov nad
Kněžnou
Semily
Sokolov
Strakonice
Svitavy
Šumperk
Tábor
Tachov

651
487
206
203
221
155
488
299
297
270
250
375
251
385
260
430
396
791
213
140
134
490
110
161
376
278
121
219
244
227
155
100

582
459
184
232
186
195
485
285
273
330
318
374
268
396
248
511
352
767
219
99
146
483
128
157
357
270
112
190
249
221
121
117

587
478
189
199
190
131
516
248
262
314
293
335
281
291
236
506
314
730
215
134
137
475
119
152
372
243
104
180
242
227
121
108

554
456
152
216
196
131
430
273
267
292
287
386
258
311
239
494
326
739
193
147
124
438
128
147
389
309
97
212
238
207
114
108

498
479
171
205
197
143
519
292
242
259
345
352
278
275
172
531
321
626
201
104
139
385
138
143
378
247
102
201
240
205
123
110

529
439
152
187
187
136
451
278
246
271
331
373
269
262
184
485
278
573
195
124
101
251
92
112
335
248
81
188
175
213
106
98

205

141

125

161

180

187

135
280
141
196
231
162
147

122
294
125
191
258
209
171

123
245
131
183
208
191
167

131
261
140
203
200
207
152

114
292
139
178
234
185
139

120
245
114
200
216
209
120

128
Teplice
Trutnov
Třebíč
Uherské Hradiště
Ústí nad Labem
Ústí nad Orlicí
Vsetín
Vyškov
Zlín
Znojmo
Žďár nad Sázavou

4

478
292
173
238
429
260
255
178
326
281
207

528
261
163
190
408
254
271
173
330
294
191

411
284
167
213
380
261
249
150
306
340
192

424
280
166
229
355
257
218
162
305
261
170

424
267
160
224
328
238
223
152
313
262
157

364
246
170
189
331
225
194
163
300
240
171

VÝSLEDKY

4.1

Korelace vybraných jevů na základě dat roku 2011

Umělé
potraty

Samovolné
potraty

Kriminalita

Věřící

Nevěřící

Svobodní

Ženatí

Rozvedení

Následující tabulky předkládají výslednou korelační matici předmětných jevů.

Umělé potraty

1,00

0,32

0,58

-0,67

0,68

0,58

-0,76

0,78

Samovolné
potraty

0,32

1,00

0,12

-0,27

0,25

0,15

-0,24

0,28

Kriminalita

0,58

0,12

1,00

-0,51

0,54

0,30

-0,65

0,62

Věřící

-0,67

-0,27

-0,51

1,00

-0,94

-0,33

0,57

-0,78

Nevěřící

0,68

0,25

0,54

-0,94

1,00

0,31

-0,58

0,77

Svobodní

0,58

0,15

0,30

-0,33

0,31

1,00

-0,67

0,52

Ženatí

-0,76

-0,24

-0,65

0,57

-0,58

-0,67

1,00

-0,90

Rozvedení

0,78

0,28

0,62

-0,78

0,77

0,52

-0,90

1,00

Svobodné

0,55

0,04

0,55

-0,24

0,30

0,62

-0,72

0,44

Vdané

-0,78

-0,23

-0,68

0,63

-0,64

-0,68

0,99

-0,93

Rozvedené

0,71

0,22

0,70

-0,64

0,66

0,42

-0,93

0,93

Úplná rodina

-0,60

-0,26

-0,52

0,55

-0,49

-0,38

0,78

-0,81

Neúplná
rodina

0,74

0,26

0,71

-0,60

0,58

0,55

-0,94

0,88

129
0,57

0,22

0,67

-0,61

0,57

0,30

-0,81

0,83

-0,17

-0,25

0,00

0,05

-0,01

-0,21

0,34

-0,30

Nezaměstnaní

0,35

0,16

0,27

0,00

0,05

0,47

-0,61

0,40

Svobodné

Vdané

Rozvedené

Úplná
rodina

Neúplná
rodina

Domácnost
jednotlivců

Ekonomicky
aktivní

Nezaměstna
ní

Domácnost
jednotlivců
Ekonomicky
aktivní

Umělé potraty

0,55

-0,78

0,71

-0,60

0,74

0,57

-0,17

0,35

Samovolné
potraty

0,04

-0,23

0,22

-0,26

0,26

0,22

-0,25

0,16

Kriminalita

0,55

-0,68

0,70

-0,52

0,71

0,67

0,00

0,27

Věřící

-0,24

0,63

-0,64

0,55

-0,60

-0,61

0,05

0,00

Nevěřící

0,30

-0,64

0,66

-0,49

0,58

0,57

-0,01

0,05

Svobodní

0,62

-0,68

0,42

-0,38

0,55

0,30

-0,21

0,47

Ženatí

-0,72

0,99

-0,93

0,78

-0,94

-0,81

0,34

-0,61

Rozvedení

0,44

-0,93

0,93

-0,81

0,88

0,83

-0,30

0,40

Svobodné

1,00

-0,68

0,58

-0,26

0,70

0,42

-0,02

0,44

Vdané

-0,68

1,00

-0,94

0,81

-0,94

-0,83

0,31

-0,56

Rozvedené

0,58

-0,94

1,00

-0,82

0,92

0,91

-0,24

0,44

Úplná rodina

-0,26

0,81

-0,82

1,00

-0,73

-0,82

0,33

-0,43

0,70

-0,94

0,92

-0,73

1,00

0,85

-0,31

0,49

0,42

-0,83

0,91

-0,82

0,85

1,00

-0,24

0,25

-0,02

0,31

-0,24

0,33

-0,31

-0,24

1,00

-0,50

0,44

-0,56

0,44

-0,43

0,49

0,25

-0,50

1,00

Neúplná
rodina
Domácnost
jednotlivců
Ekonomicky
aktivní
Nezaměstnaní

Následující tabulka předkládá korelace umělých potratů, samovolných potratů
a kriminality s ostatními předmětnými jevy. Korelační koeficienty jsou seřazeny
vzestupně podle síly korelace. Není-li uvedeno jinak, závislost jevů byla ověřena na
hladině významnosti 0,01.
Umělé potraty
-0,782 Vdané

Samovolné potraty
-0,269 Věřící

Kriminalita
-0,676 Vdané

130
-0,764 Ženatí
-0,673 Věřící
-0,596 Úplná rodina
Ekonomicky
-0,171 aktivní**

-0,264 Úplná rodina
Ekonomicky
-0,251 aktivní*

-0,650 Ženatí

-0,235 Ženatí*

-0,511 Věřící
Ekonomicky
0,003 aktivní***
Samovolné
0,116 potraty***

-0,231 Vdané*

-0,524 Úplná rodina

0,318 Samovolné potraty

0,035 Svobodné***

0,349 Nezaměstnaní

0,116 Kriminalita***

0,266 Nezaměstnaní

0,553 Svobodné
Domácnost
0,572 jednotlivců

0,148 Svobodní**

0,304 Svobodní

0,158 Nezaměstnaní**

0,543 Nevěřící

0,575 Svobodní

0,547 Svobodné

0,581 Kriminalita

0,216 Rozvedené
Domácnost
0,222 jednotlivců*

0,677 Nevěřící

0,254 Nevěřící*

0,711 Rozvedené

0,261 Neúplná rodina*

0,620 Rozvedení
Domácnost
0,673 jednotlivců

0,738 Neúplná rodina

0,284 Rozvedení

0,703 Rozvedené

0,778 Rozvedení

0,318 Umělé potraty

0,712 Neúplná rodina

0,581 Umělé potraty

1,000 Umělé potraty
1,000 samovolné potraty
1,000 Kriminalita
Pozn.: * - závislost byla ověřena na hladině významnosti 0,05; ** - závislost byla
ověřena na hladině významnosti 0,1; *** - závislost nebyla ověřena ani na hladině
významnosti 0,1.

Lze vidět, že jak umělé potraty, tak kriminalita středně až vysoce1 korelují
s manželstvím, rodinou a vírou.
Následující tabulka spolu s grafem představují korelaci umělých potratů
s kriminalitou, korelaci samovolných potratů s kriminalitou a korelaci samovolných
potratů s umělými potraty, a to v závislosti na čase.

Umělé-Kriminalita
Samovolné-Kriminalita
Samovolné-Umělé

1

2010
0,558
0,168
0,320

20112
0,601
0,108
0,318

2012
0,538
0,104
0,319

2013
0,566
0,087
0,090

2014
0,501
0,165
0,029

2015
0,500
0,071
-0,049

Za předpokladu následující slovní kategorizace: korelační nezávislost (|r|=0), nízký stupeň
korelační závislosti (|r|<0,3), mírný stupeň (0,3≤|r|<0,5), střední stupeň (0,5≤|r|<0,7), vysoký
stupeň (0,7≤|r|<0,9), velmi vysoký stupeň (0,9≤|r|<1), funkční závislost (|r|=1).
2
Určitý nesoulad výsledků s výsledky v tabulce výše je způsoben rozdílným počtem obyvatelů
v okresech při výpočtu korelačních součinitelů. Počet obyvatelů v okresech v období sčítání
obyvatel v roce 2011 se liší od počtu obyvatel v okresech k 31.12.2011.
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Lze vidět, že vzájemná závislost umělých potratů s kriminalitou a závislost
samovolných potratů s kriminalitou se v čase mírně snižuje. Pokud jde o vzájemnou
závislost samovolných a umělých potratů, lze vidět, že zatímco v letech 2010, 2011,
2012 šlo o stabilní mírnou závislost, od roku 2013 došlo k praktickému vzájemnému
odpoutání se.
5

DISKUZE

Výsledky, kromě toho, že empiricky potvrzují intuitivní závěr, že manželství, rodina
a náboženství jsou pozitivními jevy pro společnost, totiž že v oblastech, kde je více
lidí žijících v manželství a mající nezaopatřené děti a v oblastech, kde je více lidí
hlásících se k církvi, nebo některé náboženské společnosti, jsou zároveň oblastmi
s nižší potratovostí i nižší kriminalitou, výsledky poukazují i na jinou zajímavou
skutečnost.
Vzájemná korelace potratovosti a kriminality potvrzuje vzájemnou souvislost, lze
říci, že oba jevy mají jeden silný kořen, z něhož vycházejí. Obecně ho lze označit
jako vlastnost, či vlastnosti V. Zároveň lze porovnáním síly korelace umělých
potratů a kriminality s ostatními jevy vidět, že kriminalita je závislá na ostatních
jevech o něco méně, než s danými jevy souvisí potratovost (je však nutné zmínit, že
o statisticky významný rozdíl na hladině významnosti 0,05 jde pouze u svobodných,
na hranici významnosti 0,2 jde pouze u vdaných, ženatých, věřících, samovolných
potratů, nevěřících a rozvedených). Lze tedy říci, že existuje určitý faktor či faktory
F, které vlastnostem V zabraňují se projevit kriminálním jednáním, ale nezabraňují
podstoupit potrat. Nabízí se vidět tento snižující faktor F v legislativě. Legislativa
vylučující určité jednání, je zřejmým faktorem snižujícím výskyt tohoto jednání. Lze
mít za to, že vhodný legislativní zákaz potratů také povede k jejich omezení.
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6

ZÁVĚR

Příspěvek představil korelaci vybraných společenských jevů s potratovostí.
Představené výsledky kromě toho, že mohou být stimulem pro další práci ve smyslu
vytvoření komplexního dynamického modelu, pomocí něhož by bylo možné
modelovat další vývoj ve společnosti, nabízejí okamžitou inspiraci jak pro stát, tak
pro církev.
Závěr pro církev je zřejmý. Církev může být výsledky, které poukazují na
nezpochybnitelný kladný vliv náboženství na společnost, povzbuzena k neohrožené
evangelizaci. To znamená, povzbuzení nikoliv k proselytismu, ale k otevřenému
hlásání pravd víry, aby tak silou pravdy samé, této – jak by řekl Karol Wojtyła –
krásy přístupné rozumu [2, s. 16], byli lidé motivování měnit svá srdce.
Závěr pro stát je také zřejmý. Stát na základě představených výsledků by mohl
nově objevit význam rodiny založené na trvalém společenství jednoho muže a jedné
ženy, jakožto základní jednotky státu [1, s. 567, § 932], a uvědomit si tak z toho
plynoucí povinnost manželství a rodinu chránit, totiž umožnit a napomáhat rodinám
upevňovat jejich vztahy [3, s. 113–126], nikoliv vztahy v rodině porývat, jak činí
např. i tzv. zákon o umělém přerušení těhotenství.
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CORRELATION OF ABORTION WITH SELECTED SOCIAL
PHENOMENA

ABSTRACT
The article deals with the relation of abortion to selected social phenomena such as
family, crime and religion.

133

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

134

PRÁVNÍ MOŽNOSTI NAPOMÁHAJÍCÍ ŘEŠENÍ
PRENATÁLNÍ INFANTICIDY

Radim Ucháč
************
Recenzoval JUDr. Jakub Kříž, Ph.D.
PRÁVO V MINULOSTI A DNES
Když mluvíme o právním řešení, je třeba si uvědomit limity tohoto nástroje obecně
a především v kontextu současného stavu společnosti.
Právo je nástroj upravující vztahy mezi svobodnými bytostmi (lidmi) k zajištění
společného dobra a spravedlnosti. Při vyhodnocení, co je spravedlivé a co člověku
prospívá, je však právo vždy odkázáno na filosofickou reflexi reality. Od Aristotela
až po 18. století respektovalo právo hranice přirozenosti a to včetně přirozeného
zaměření člověka k Bohu. Teologie po staletí pomáhala filosofii nalézat pravdu
a právu spravedlnost. Církev pak dávala světskému zákonodárství legitimitu,
oponovala zneužívání světské moci a především posilovala právní vědomí
i u posledního občana.
S nástupem protestantismu došlo ke zničení postavení Církve a s osví-cenectvím
i k následnému rozkladu filosofie přišli i právníci o spravedlnost v reakci na
relativismus. Právo se stalo pozitivistickým a bylo degradováno na nástroj totalitní
moci1 sloužící spravedlnosti s přídomkem osvícenecké, demokratické či
socialistické.2 Dnes je právo pouhým „souhrnem norem stanovených
a zabezpečovaných státem“ [1, s. 2], přestalo hledat spravedlnost, ale je vláčeno
společenskou poptávkou v bažinách ideologií a utopií. Cenou je ztráta právního
vědomí obyvatelstva.

1

Pojem totalitní moc je použit ve smyslu naprosté podřízenosti jedince státní moci v tělesné
i duchovní rovině, a to včetně mravnosti, definice dobra a zla a určování finality života
člověka.
2
Vládci dnes při převzetí moci neslibují Bohu dodržování zákona a spravedlnost, protože „lid
je zdrojem veškeré státní moci“ (Ústava čl. 2). Desatero Božích přikázání nahradila v roce
1789 Listina práv člověka a občana. Přirozená práva byla rozmělněna v lidských právech.
Dogmata církve nahradily ústavy a politici s ústavními soudci v roli strážců „spravedlnosti“
zaujali místo velekněží.
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Právo kulhající kvůli nemocné filosofii stále částečně podpírá hlas Církve
s nejlepším shrnutím spravedlnosti v Desateru. Bez zdravé filosofie se však mění
víra elit v sentiment a jejich hlas ztrácí vnitřní sílu a tím i vliv, jak vidíme v Irsku,
Španělsku či Slovensku.
Vzhledem k současné situaci je iluzí očekávat, že soudci Ústavního soudu či
nižších instancí budou hledat skutečnou spravedlnost například v otázce ochrany
počatých dětí. Iluzí je rovněž doufat v prosazení spravedlnosti skrze tzv. lidská
práva, která jsou prázdnou slupkou svévolně vyplňovanou různými zájmovými
skupinami.
Přesto ale i soudci, právníci a politici mají svědomí a přirozeně touží po dobru,
i když ne nutně konzistentně ve všech oblastech. Proto zůstává naděje postavit
obnovu společnosti na konkrétních praktických kauzách, na realitě. Konkrétní
občanské či správní kroky pak mohou působit zpětně i na obnovu právního vědomí.
VLIV ZÁKONODÁRSTVÍ NA JEDNÁNÍ
U minoritní části populace je zákonem upravená prenatální infanticida vnímána jako
zadní vrátka pro nemravný životní styl. Většinová společnost je však odmítá jako
věc obecně špatnou, i když v krajních případech nezbytnou.
Avšak i v případě, že si člověk uvědomuje nemravnost zákona, oslabuje
legislativa svědomí a psychologicky legitimizuje skutek, který by jinak člověk
odmítl. Zákony jsou přirozeně člověkem vnímány jako vyšší moc, která určuje, co je
dobré a prospěšné a co dobré a prospěšné není. Legitimizace nemravného jednání
zákonem si lze všimnout u muslimů, kteří sice mají dlouholeté přátelské vazby
s křesťanskými sousedy, ale v okamžiku jejich vyhnání podlehnou pokušení
a zaberou a vyrabují jejich domy podle islámského práva šaría.3
V krizových případech svádí nemravná legislativa ke zlu tím, že poskytuje zdání
legitimity k danému jednání a psychologicky vyviňuje jednotlivce.
RESPEKT K PRÁVNÍMU VĚDOMÍ
Kultura společnosti a její zákony se navzájem ovlivňují. Aby společnost dodržovala
zákony, musí s nimi v jisté míře souznít a naopak zákony musí do jisté míry
respektovat převládající kulturu. Podobně jako ve dvojspřeží – neběží-li jeden kůň či
se naopak splaší, vůz nejede nebo se převrhne. Také disproporce mezi zákony
a společností vede k ignoranci nebo změně legislativy.
V roce 2013 Státní ústav pro kontrolu léčiv zcela ignoroval výzvu, aby zasáhl
proti nelegálnímu prodeji potratových tablet na internetu. V roce 2017 bylo Hnutím
Pro život ČR podáno trestní oznámení v té samé věci. Policie ČR trestní oznámení
přijala, ale nekoná. Soud posléze částečně zasáhl na základě žádosti o předběžné

3

„Bude možné soužití s našimi sousedy – muslimy? S těmi, které považujeme za džihádisty?
Bude možné soužití s těmi, se kterými jsme měli velmi dobré vztahy, ale kteří z ničeho nic
začali krást v našich domech a mrhat naším vlastnictvím?“ Irácký arcibiskup: "Život je pro nás
čím dál tím nesnesitelnější" [online]. 2015/05/13 [cit. 2017-09-26]. Dostupné z:
http://www.ado.cz/clanek/iracky-arcibiskup-zivot-je-pro-nas-cim-dal-tim-nesnesitelnejsi.
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opatření.4 Slovenská policie trestní oznámení také ignorovala, přestože nelegální
prodejci mají prokazatelně účet ve Slovenské spořitelně.
V roce 1987 bylo v Polsku provedeno 123 534 umělých potratů, v roce 1990
poklesl jejich počet na 59 417 [2, s. 172]. V roce 1991 přijali polští lékaři nový
etický kodex, kde se sami vyjádřili proti potratové praxi [3]. Rok před zákazem
potratů jich bylo provedeno už pouze 11 640 a v roce 1993, kdy byl zákaz schválen,
poklesl počet usmrcených dětí na 1 240 [2], [4].
Souvislost kultury a práva lze také ilustrovat v oblasti prosazování akceptace
homosexuálního životního stylu. V České republice bylo zapotřebí cca deset let
masivní kulturní propagace, než byl prosazen zákon o registrovaném partnerství.
Představa zákazu či příkazu jako celkového řešení bez ohledu na právní vědomí je
mylná.
PŘEHLED

LEGISLATIVNÍCH NÁSTROJŮ VYUŽÍVANÝCH PRO REGULACI PRENATÁLNÍ
INFANTICIDY

Propotratová kultura byla vnucena téměř všem zemím pod záminkou osvobození
žen – ať už se jednalo o direktivní formu v socialistickém bloku v nebo rozvojových
zemích nebo vlivem působivé propagandy za asistence soudů či parlamentů
v demokraciích západního typu. V jednotlivých státech můžeme pozorovat větší či
menší snahu o regulaci potratů. Nástroje jsou často podobné.
Jedná se především o legislativní rámec specifikující, zda je potrat vůbec trestným
činem a pokud ano, tak zahrnuje výjimky, kdy je možné beztrestně počaté dítě
usmrtit: bez uvedení důvodu, ze sociálních důvodů, z eugenických důvodů či kvůli
zdravotním obtížím matky.
Další nástroje mají charakter psychologického rázu s cílem přimět ženy
k zamyšlení se nad vážností rozhodnutí – požadavek informování o vývoji dítěte
(Slovensko), informace o zdravotních rizicích (Slovensko, Norsko), povinná čekací
lhůta (Maďarsko, Slovensko, Itálie, Portugalsko, Holandsko), povinné konzultace
v poradnách (Německo), schvalovací komise (Izrael, Švédsko, Norsko, Bosna),
nepovinná konzultace (Itálie, Švýcarsko).
Další podmínky jsou spíše správního charakteru: u nezletilé souhlas rodičů
(většina států) nebo sociálního pracovníka (Británie), u eugenických či zdravotních
důvodů nutný souhlas dvou lékařů (Británie, Portugalsko), certifikát lékaře (Itálie),
povinná anestezie (Bulharsko), zákaz privátních klinik (Bulharsko), soudní znalec
pro údajné ohrožení života (Lucembursko), povinné obvinění u znásilnění
(Španělsko), povinné předoperační vyšetření a především poplatky, souhlas otce
(Turecko) [5].
Mezi nepřímé nástroje ovlivňující potratovost lze vnímat různé ekonomické
programy na podporu rodin s dětmi nebo pohřební zákon obnovující nepřímo
důstojnost nenarozených dětí.
Veškeré nástroje mají vliv na prenatální infanticidu a není dobré je podceňo-vat –
viz např. skokový pokles potratů na žádost po zavedení poplatků na úhradu nákladů
[6], [7].
4

Soud nařídil blokaci domény prodávající tabletu RU-486 [online]. 2017/08/10 [cit. 2017-0926]. Dostupné z: https://hnutiprozivot.cz/zpravy/2680

137

Pro úspěšné obnovení ochrany nenarozených dětí je zcela zásadní kulturní klima
dané společnosti, právní vědomí a pochopení společenských aspektů. Příkladem
mohou být potratové komise v naší zemi, které sice z počátku fungovaly jako
prevence, avšak časem se z nich stala formalita a strašák státní zvůle. Podobně je
v některých zemích zneužíván pro potratovou praxi institut ohrožení života matky,
kde stačí formální vyhrůžka sebevraždou (Švýcarsko), zatím co v jiných ne (Polsko).
V žádné zemi však nebyl řešen hlavní přirozený problém – a to přirozená role otce
dítěte a s ním související nátlak na ženu k podstoupení potratu.
SPOLEČENSKO-PRÁVNÍ ASPEKTY PRENATÁLNÍ INFANTICIDY
Po dobu téměř dvou tisíc let, od rozpadu antické civilizace, bylo zabití nenarozeného
dítěte vnímáno jako hanebný zločin. Pokusy legalizovat usmrcení dítěte před
narozením započaly již na přelomu 19. a 20. století. Vliv mělo nahrazení víry
v Boha socialistickými nadějemi u širokých vrstev obyvatelstva, úpadek mravnosti
a dlouhodobý vliv romantismu5, který omlouval neodolatelné vzplanutí vášní,
rozleptával manželskou věrnost a společenskou vinu za usmrcení dítěte kladl na
ženu. Zodpovědnost muže za ženu i počaté dítě byla zcela opomíjena.
Předpoklad, že problém potratu je problémem ženy a ta jej musí řešit sama bez
partnera, stojí za společenským postojem i legislativními úpravami dodnes. Muži
neprotestovali proti výhodnému a pohodlnému společenskému vyvinění: „jsou už
takoví“, „jsou přelétaví“, „s tím se smiř“. A ani žádná společenská autorita je
nevolala k zodpovědnosti. Žena musela počítat s tím, že na dítě může zůstat sama.
Za tohoto klimatu se nelze divit, že úpadek mravů ať za francouzské, socialistické,
marxistické či sexuální revoluce nutně vyvolal tlak na legalizaci umělých potratů.
Právní vědomí přestalo korelovat se zákony chránící životy nenarozených dětí a to
umožnilo změnu legislativy. Toto výchozí paradigma – absence zodpovědnosti
mužů – se dodnes nezměnilo.
Druhým zcela zásadním předpokladem je akcent na svobodu. Ženám byla dáno
zdánlivé privilegium říci „ano“ – rozhodnout o životě či smrti vlastního počatého
dítěte. Ve skutečnosti však byla na ženy pouze naložena veškerá zodpovědnost za
počaté dítě. V antice měl výsadu rozhodovat o životě a smrti otec a nesl za to
i společenskou zodpovědnost. Potratový zákon dal tuto výsadu zdánlivě matce,
reálně ovšem zpravidla rozhoduje muž a žena nese společenskou zodpovědnost.
Ignorování reality bývá znakem utopie. Past spočívá v tom, že ať se žena
rozhodne jakkoliv, bez muže bude vždy bita – buď zničí své dítě a tím i sebe, a nebo
bude vychovávat dítě sama. Vztahy mezi muži a ženami nejsou nikdy rovné, protože
v krizích jsou ženy zranitelnější. Zvláště v prvním trimestru je žena tělesně i citově
oslabená, obdobně jako v šestinedělí, kdy jí zákon přiznává zvláštní ochranu.
Odmítne-li muž ženu podpořit, či navrhne-li jí potrat nebo ji k němu přímo nutí
fyzicky či ekonomickými nástroji, žena se zpravidla podvolí. Výchova dítěte je
náročná a proto předpokládá muže i ženu. Proto dokonce i pasivní odtažitost
s alibistickou větou: „to si musíš rozhodnout sama“, vnímá žena jako zradu na ní
5

Zakladatel romantismus Johann Gottlieb Fichte tvrdil, že člověk má jednat na základě toho,
o čem je přesvědčen, že je jeho povinností a svědomí se musí nechat vést pouze vlastním
přesvědčením, nikoliv autoritou.
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i dítěti. Odmítnutí zodpovědnosti ze strany muže nutně vede k vytvoření nátlakové
situace na ženu. Povzbuzovat těhotné ženy k heroickému postoji, aby bojovaly za
sebe i dítě, je sice možné, ale systematické řešení je především v rukou otce dítěte.
Společnost akceptovala myšlenkový zkrat, že žena se rozhoduje pro umělý potrat
sama a svobodně. Svoboda však byla podprahově redefinována v duchu Spinozy
a následně marxistických badatelů na „poznanou nutnost“.
NĚKOLIK KAZUISTIK Z PORADNY LINKA POMOCI Z OBDOBÍ JEDNOHO MĚSÍCE
V roce 2016 poskytla poradna Hnutí Pro život ČR zaměřená na pomoc těhotným
ženám bezplatně služby 287 klientkám. Prokazatelně pod tlakem bylo 47 % žen
v době těhotenství. Více než 22 % žen se na Linku pomoci obrátilo ale až po potratu,
k němuž byly donuceny partnerem, zastrašováním v rodině, obavami z budoucnosti
a ekonomické situace. Téměř 10 % případů představovalo otevřené násilí. Ostatní
dotazy směřovaly na právní, sociálně-právní a psychologické poradenství.
Citace kazuistik:
„Jsem těhotná a přítel mi nejdřív řekl, že to zvládneme, pak najednou prudce otočil
a posílá mě na potrat. Řekl mi, že se mám rozmyslet, nevím, co dělat. Nedokážu žít
s pocitem, že bych to dítěti udělala a žila dál.“ srpen 2017
„Jsem znovu těhotná a manžel se rozhodl, že už druhé dítě psychicky ani fyzicky prý
nezvládne. Já jsem ale zase nezvládla jít na potrat a tak jsem teď v situaci, kdy mi
reálně hrozí, že zůstanu se dvěma malými dětmi sama a navíc s pocitem, že jsem díky
svému rozhodnutí nejít na potrat rozbila rodinu. “ srpen 2017
„Nečekaně jsem otěhotněla. Jsem v sedmém týdnu a manžel mi řekl, že půjdu na
potrat a když nepůjdu, tak ze od nás odejde a opustí nás. Už jsem si vyřídila všechny
papíry na interrupci, ale už jsem to dvakrát zrušila. Já to prostě nezvládnu psychicky
jít na potrat. Bojím se mu říct, že nechci na potrat, že opravdu hned odejde a já to
psychicky nezvládnu.“ srpen 2017
„Jsem pod hrozným tlakem a nevím, jak se mám rozhodnout. Rozešla jsem se
s přítelem a týden poté jsem zjistila, že jsem těhotná. K příteli už se vrátit nemůžu.
Nejde to. Nicméně teď mě nutí k potratu. Nebo si to přeje a já nevím jak dál.“ srpen
2017
„Bydlela jsem skoro přes rok s přítelem, měli velké plány do budoucna (svatba, děti,
dům). Ale před třmi týdny jsem odešla, protože chtěl přítel pauzu. Za dva týdny jsem
zjistila, že jsem těhotná a přítel mě nutí do potratu a že je to nejlepší řešení. Já však na
potrat nechci a ani nikdy v životě nechtěla z donucení, protože nejhorší přijde po něm
pro ženu, a to zlomená psychika.“ srpen 2017

Výchozí společenský předpoklad, že ženy podstupují umělé ukončení těhotenství
dobrovolně, není jednoduše pravdivý.
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ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY NUCENÍ ŽEN K PODSTOUPENÍ POTRATU
Není samozřejmě možné vyřešit legislativně všechny životní problémy. Legislativa
však má respektovat realitu a společnost by se neměla odvracet od systémových
selhání, ke kterým konkrétně potratová legislativa vede. Zákon, který má údajně
garantovat možnost svobodného rozhodnutí, působí často přesně opačně.
Přestože nucení žen k potratu jednoznačně spadá do kategorie domácího násilí
a přestože trestní zákoník zakazuje svádění těhotné ženy k umělému přerušení
těhotenství (§ 162), není zajištěna skutečně účinná ochrana žen kvůli 1) intimnímu
charakteru rozhodování, 2) lehké možnosti zneužití přirozené vzájemné závislosti
a 3) zranitelnosti ženy v období prvého trimestru. Žena navíc na sebe bere
i společenské stigma za rozhodnutí, ke kterému bývá dotlačena. Toto stigma
paralyzuje otevřenou společenskou diskusi.
Je zřejmé, že společnost v současné době není připravena se vzdát možnosti
potratu na žádost a obnovit plnou právní ochranu dítěte i matky. Účinným řešením
problému nucení žen k potratu by bylo přesunutí rozhodování o způsobu řešení
nečekaného početí dítěte do dřívější doby, kdy žena i muž mohou s chladnou hlavou
uvážit všechna pro a proti. To by bylo možné zajistit zřízením centrálního registru
potenciálních žadatelek o umělé ukončení těhotenství. Dalo by se to přirovnat
k jakémusi odjištění zbraně. Kdo je ochoten zbraň použít, má zachovánu svobodu,
díky pojistce však nemůže dojít k omylu.
Do centrálního registru by se mohla zapsat žena, není-li prokazatelně těhotná a to
individuálně nebo prostřednictvím svého gynekologa. V případě nezletilých by
součástí registrace byl logický povinný souhlas rodičů. Umělé ukončení těhotenství
na žádost by pak bylo provedeno pouze, pokud by žadatelka byla v registru. Registr
by se netýkal ani případů zdravotní indikace či trestné činnosti (znásilnění).
Registraci by bylo možné kdykoliv zrušit či obnovit.
Zřízení centrálního registru by zajistilo ochranu většině žen, vedlo by k prevenci
rizikového sexuálního chování, vneslo by větší míru čestnosti do partnerských
vztahů a především by garantovalo skutečnou svobodu rozhodnutí všem ženám
a skutečnou, ne pouze teoretickou kontrolu nad nečekanými životními situacemi.
ZÁVĚR
Vzhledem ke stavu právního vědomí a práva jako takového je nepravděpodobné
zastavení prenatální infanticidy pouze prostřednictvím soudů či úpravou legislativy
ve smyslu obnovení plné právní ochrany nenarozených dětí a těhotných žen.
Standardní legislativní postupy zaměřené zlepšení informovanosti žen či zavedení
různých omezení mohou přinést dílčí pozitivní vývoj. Tímto způsobem však není
řešen základní problém, že ženy podstupují velmi často umělý potrat pod nátlakem
a to především ze strany partnera.
Řešením, které by zachovalo stávající možnost podstoupení umělého potratu
a zároveň by zajistilo ochranu žen před nucením k potratu, by bylo zřízení
centrálního registru potenciálních žadatelek o umělé ukončení těhotenství. Do něj by
se mohly zapisovat ženy, které nejsou těhotné, ale v případě nečekaného početí
dítěte by chtěly mít možnost podstoupení umělého potratu. Pokud by žena v registru
nebyla zapsána, nikdo by ji nemohl k podstoupení potratu přinutit. Řešení by
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garantovalo skutečně svobodné rozhodnutí ženy a zároveň by nepřímo posílilo
zodpovědnost mužů za počaté dítěte.
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STENOGRAFICKÝ ZÁZNAM ROZPRAVY JEDNÁNÍ SENÁTU
PARLAMENTU ČR K NOVELE ZÁKONA O POHŘEBNICTVÍ
A ZÁVĚREČNÉ HLASOVÁNÍ
************
Komentářem opatřil ThLic. Tomáš Kotrlý Th.D.
NÁVRH ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON Č. 256/2001 SB., O POHŘEBNICTVÍ
A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, A DALŠÍ
SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY
TISK Č. 122
Tento návrh zákona jste obdrželi jako senátní tisk č. 122. A já prosím paní
ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou, kterou tady vítám v Senátu, aby nás
seznámila s návrhem zákona. Prosím, paní ministryně.
Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová: Dobrý den, vážený pane
předsedající, vážené dámy senátorky, vážení pánové senátoři. Já jsem ráda, že s naší
novelou zákona o pohřebnictví jsme se dostali až takto daleko, protože po patnácti
letech udělat novelu tohoto zákona, samozřejmě za účasti všech stakeholderů, tzn.
aktérů v této oblasti, tzn. v pohřební oblasti. Ať už jsou to pohřební služby, ať už
jsou to krematoria, ať už jsou to obce, ať už jsou to kraje, ať už jsou to ministerstva
MMR nebo Ministerstvo zdravotnictví. Musím říci, že dostat ten zákon do podoby,
ve které vám přišel z Poslanecké sněmovny, bylo velice náročné.
Ráda bych hned v úvodu zmínila, že konsensus, kterého jsme dosáhli
v Poslanecké sněmovně proti různým pozměňovacím návrhům, které tam padaly,
kde původcem u mnoha z nich byli hrobníci, u další poloviny to byly pohřební
služby, pozměňovací návrhy šly úplně proti sobě, tak bych ráda sdělila, že po dalším
jednání se všemi těmito aktéry jsme se shodli i s jednotlivými resorty. Samozřejmě
zástupci Svazu měst a obcí i krajů, že to, co k vám přišlo do Senátu ČR, je pro nás
dobrý zákon. Čili v tuto chvíli nepovažujeme nic, co případně Poslanecká sněmovna
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změnila, za něco, co by zákonu vadilo. Něco jsme i přivítali, takže to bych chtěla říct
hned na začátku své úvodní řeči.
Ráda bych také sdělila trochu procesní věci, kdy Poslanecká sněmovna s vládním
návrhem této novely zákona o pohřebnictví vyslovila souhlas dne 28. dubna.
Schválení probíhalo opravdu velmi živou diskuzí, mnohými bojkoty z různých stran,
což si, předpokládám, všichni dokážete představit. Protože většina z vás jsou
zástupci z komunální politiky a mnoho z vás se stará o tuto oblast. Buď
prostřednictvím například vašich technologických služeb nebo i jinak.
Ráda bych také zmínila, že samozřejmě do tohoto zákona je zapojeno
Ministerstvo zdravotnictví. A to především hygienické stanice, kde na jednotlivých
výborech, kde bych chtěla poděkovat všem senátorkám, senátorům, kteří jste
účastnili i včerejší stálé komise při venkovu a dávali jste otázky na mé kolegy. Jsem
ráda, že jsme vykomunikovali spoustu věcí, které jsme již v podstatě řešili během
přípravy tohoto materiálu na jednání vlády, ale zároveň i do Poslanecké sněmovny.
Dovolila bych si shrnout, co Poslanecká sněmovna schválila, co je cílem této
novely a samozřejmě v závěru bych zmínila, co od toho očekává samozřejmě
i předkladatel, to znamená Ministerstvo pro místní rozvoj.
Možná hned v úvodu zmíním, že toto je první zákon, o kterém jsem osobně
rozhodla, že budeme dělat novelu. A to sedmi dnech ve funkci ministryně pro místní
rozvoj, protože jsem zjistila, že celá tato agenda je neuchopená. Ministerstvo pro
místní rozvoj si před patnácti napsalo nějaký zákon šuplíkový, který absolutně nikdo
neřešil, nikdo nevymáhal, žádné sankce, každý si dělal úplně, co chtěl. Ať už
mluvím o jednotlivých aktérech, nebo i o státu, který vůbec nemohl kontrolovat,
nemohl dozorovat, nemohl absolutně nic. Šuplíkový zákon.
My jsme se dohodli a rozhodli jsme se, že uděláme novelu tohoto zákona, a to
proto, abychom také dali jistotu občanům České republiky k tomu, že s našimi těly
po naší smrti, se zesnulými osobami je zacházeno důstojně a že těm informacím,
které jsou v šumech mezi našimi občany, dokážeme zabránit a nebudou
praktikovány. Já zde nebudu hodnotit, jestli některé jsou praktikovány, nebo nejsou,
to jsem si zažila již dva a půl roku při přípravě této novely. Nicméně samozřejmě na
vaše dotazy následně odpovím.
Cílem této novely je především zajistit veřejnoprávní kontroly, a to z pohledu
státu, to znamená Ministerstva pro místní rozvoj, který je gestorem tohoto zákona,
ze strany krajů, samozřejmě ze strany i obcí, ale také samozřejmě větší pravomoci
pro krajské hygienické stanice.
V naší RIA tohoto materiálu jste se mohli dočíst, kde plánujeme navýšit
i prostředky. Samozřejmě já počítám s tím, že prostřednictvím jednak rozpočtového
určení daní, případně přenesené působnosti ze strany MMR bude obcím
a samozřejmě krajům dán vyšší příspěvek na tuto agendu, protože s tím samozřejmě
jsou spojené trošku vyšší náklady. Když to srovnám např. s novelou stavebního
zákona, která sem přijde určitě za několik dní, tak to je naprosto nesrovnatelné.
Mnoho profesních organizací v této oblasti kritizovalo tuto novelu, protože každý
má své zájmy. Každý má své zájmy samozřejmě ve všech agendách. A musím říct,
že pohřebnictví je byznys. Je to byznys pro všechny aktéry, kteří samozřejmě v této
oblasti jsou zahrnuti.
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A víte, ono mediálně jste mě určitě slýchali nebo jste mě viděli někde s rakvemi
apod. Prosím vás, papírové rakve, to je to poslední, co v této novele řešíme. Řešíme
opravdu zavedení kontrol, řešíme přestupky, ale především také řešíme to, že stát,
kraj nebo obec bude moci udělovat sankce a pokuty za nedůstojné zacházení se
zesnulými osobami. Mně je samozřejmě jasné, že toto téma je zcela jiné oproti
vysokorychlostnímu internetu apod., nicméně jsem zde jako statutární orgán
Ministerstva pro místní rozvoj, který má v gesci tuto agendu, který se jí chopil
a samozřejmě jsme ji velice intenzivně projednávali.
V Senátu byl tento návrh projednán výborem ústavně-právním, garančním
výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, výborem pro
zdravotnictví a sociální politiku a také včera stálou komisí pro rozvoj venkova.
Všechny tyto senátní výbory i stálá komise doporučují Senátu ČR schválit tento
návrh zákona o pohřebnictví, ve znění zaslaném Poslaneckou sněmovnou.
Ve výboru pro zdravotnictví a sociální politiku dne 24. května byl vznesen dotaz
na regulaci výšky hrobek, v souvislosti s nově formulovaným § 17 zákona
o pohřebnictví. Zde bych se k tomu ráda vyjádřila, protože vzhledem k tomu, že to
bylo vzneseno na výboru, tak pro vás je to důležité. Tady bych ráda řekla, že obce
mají možnost v územním plánu stanovit omezení výšky staveb, tzn. zástavby na
ploše hřbitova. A tedy i bez rozhodnutí o umístění stavby nebo povolení stavby je
možné zabránit výstavbě výškových budov na pohřebištích. Na výboru jste to
nazývali mrakodrapy. To nemůže vzniknout, samozřejmě tady může zasáhnout jiný
orgán veřejné moci.
Jednotlivé stavby může tedy regulovat též regulační plán, ale také řád konkrétního
pohřebiště. Ve stálé komisi pro venkov se živě diskutovalo nad problematikou
pohřbívání mrtvě narozených dětí. A také plodů po potratu. V novele reagujeme na
rozšiřování poptávky po službách, které byly dosud stranou pozornosti. A stávající
zákon o pohřebnictví tento problém vůbec, ale vůbec neřeší. To znamená, že plody
a plody po potratu jsou odpadem, stejně jako amputované nohy nebo ruce
v nemocnicích. Co my zavádíme touto novelou, je, že rodiče si mohou vybrat, zda
chtějí tento plod pohřbít, či nechtějí. Dáváme jim na to určitý počet hodin, kde jsme
se o tom také intenzivně bavili i s lékaři, takže toto je jedna z těch věcí, kterou
považuji za velmi pozitivní v tomto zákonu, protože zde vycházíme vstříc mnohým
poptávkám ze strany rodičů, kteří se na mě osobně, i na moje kolegy a vůbec
celkově se obraceli i na zákonodárce, aby toto bylo v zákoně zajištěno.
Dáváme tam možnost, není to povinnost, protože samozřejmě je to na vůli
rodičky, je to na vůli rodičů, zda budou chtít pohřbít mrtvě narozené dítě. Jde tedy
o případy, kdy rodičky budou chtít pohřbít své nedonošené děti a žádají patologie
o vydání těla k pohřbení. V současnosti existuje jakýsi pomyslný ostrý střih pro
umožnění pohřbívání plodů. To znamená gram pod půl kila a jedná se o biologický
odpad. Půl kila a více, zde se jedná o nárok na smuteční obřady a rozloučení. Proto
s Ministerstvem zdravotnictví, a zde jsme jedna ruka, navrhujeme v novele zákona
o pohřebnictví zrušit tento opravdu necitlivý předěl a umožnit každému rodiči, který
si to bude přát, aby zdravotnické zařízení bylo povinné mu předat lidské pozůstatky
v jakémkoli stádiu vývoje k obřadnímu rozloučení s tělíčkem samotného dítěte.
Další vyřčenou otázkou ve stálé komisi pro venkov bylo, zda musí domov pro
seniory provozovat chladicí a mrazicí zařízení. Tady bych ráda zmínila, že novela
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zákona o pohřebnictví v této problematice vůbec nic nemění. To znamená, že
domovy pro seniory, stejně jako každé jiné zdravotnické zařízení si mohou zajistit
přechodné ukládání těl zemřelých prostřednictvím soukromého provozovatele
pohřební služby. Ovšem tato soukromá márnice musí sídlit mimo areál domova pro
seniory nebo nemocnice. To je to, o čem jsme opravdu mnoho hodin debatovali
i v Poslanecké sněmovně, je to mimo areál domova pro seniory. Protože asi si
nedokážeme představit, že máme domov důchodců a tady máme pohřební službu
a rovnou márnici. Takže zde zavádíme, že to je mimo tento areál.
Předložení návrhu novely předcházela rozsáhlá příprava, kde jsme zapojili
opravdu mnoho veřejných institucí, mnoho zástupců územní veřejné správy,
opravdu mnoho aktérů, kteří se v této problematice pohybují. A v podstatě výsledek,
který zde máte na stole, je vyváženým kompromisem všech, kteří se účastnili
přípravy nebo komentování tohoto zákona. My i po nabytí účinnosti této novely,
pokud samozřejmě ve váženém Senátu dojde ke schválení této novely, vytvoří
MMR ve spolupráci s odbornou veřejností k některým novým právním institutům
metodiku. A také zveřejníme – a to na příklad mě také překvapilo, že vlastně to
neexistuje – etický kodex podnikatelů v pohřebnictví. Neexistuje plošný etický
kodex. Někdo ho má, někdo ho nemá, většinou samozřejmě nikdo nemá. Takže to,
abyste věděli, že my budeme psát metodiky k některým institutům, které i zavádíme.
Ráda bych také zmínila, že samozřejmě já osobně jsem navštívila mnoho
krematorií, pohřební služby apod. Některé kauzy za poslední dva roky byly
i mediálně komunikovány. A tady vám mohu zaručit, že to, co se dělo, nebo to, co
jste četli v médiích, po naší novele nebude samozřejmě možné, aby se dělo dál.
Pokud budu hovořit např. o jedné pohřební službě, soukromé, kde se našlo několik
desítek, několik desítek zesnulých osob, které nebyly v rakvích, které tam byly
dokonce i tři měsíce, tak zde vám chci také sdělit, že samozřejmě každý – a včetně
MMR, včetně kraje a včetně obce – bude muset řešit jakékoli podněty, které
samozřejmě na tyto orgány veřejné správy budou chodit.
Novela zákona umožňuje těm, kteří budou rozhodovat o těch podnětech, uložit
pokuty, sankce. O tom jsme debatovali velice dlouze, protože je spoustu aktérů
v této oblasti, kteří nechtějí žádné sankce. Nicméně pokud žádné sankce nejsou, tak
pak si řekněme, jestli je to správné, nebo není. Z našeho pohledu není, proto
zavádíme opravdu sankce za přestupky. A pokud uvedu např. přestupek, pokud
máme zesnulou osobu v rakvi, kde je vypadlá ruka. Toto je přestupek. Toto je
nedůstojné zacházení s lidskými ostatky.
Já vám děkuji za možnost úvodního slova, jsem připravena na debatu.
A samozřejmě žádám vážený Senát o postoupení této novely dále. Děkuji vám.
Místopředseda Senátu Ivo Bárek: Také i já vám děkuji, paní navrhovatelko,
a prosím, abyste zaujala místo u stolku zpravodajů. Senátní tisk projednal ústavněprávní výbor. Usnesení máte jako senátní tisk č. 122/2. Zpravodajem výboru byl
určen senátor Michael Canov. Senátní tisk dále projednal výbor pro zdravotnictví
a sociální politiku. Usnesení máte jako senátní tisk č. 122/3. Zpravodajem výboru
byl určen senátor Jiří Vosecký. Návrh zákona také projednala stálá komise Senátu
pro rozvoj venkova. Usnesení vám bylo rozdáno jako senátní tisk č. 122/4.
Zpravodajem komise byl určen pan senátor Vladimír Plaček. Organizační výbor
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určil garančním výborem pro projednávání tohoto návrhu zákona výbor pro územní
rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Tento výbor přijal usnesení, které máte
jako senátní tisk č. 122/1. Zpravodajem výboru je pan senátor Jiří Carbol, kterého
prosím, aby nás nyní seznámil se zpravodajskou zprávou. Prosím, pane senátore,
máte slovo.
Senátor Jiří Carbol: Děkuji, pane místopředsedo. Vážená paní ministryně, vážené
kolegyně, vážení kolegové.
Já vám mohu sdělit, že výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní
prostředí doporučuje Senátu PČR schválit projednávaný návrh zákona, ve znění
postoupeném Poslaneckou sněmovnou Parlamentu. Určil zpravodajem výboru pro
jednání na schůzi Senátu Parlamentu senátora Jiřího Carbola a určil předsedu výboru
senátora Zbyňka Linharta, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu.
K samotnému obsahu tohoto tisku já už nemám skoro co dodat, protože paní
ministryně řekla naprosto všechno. Já bych měl jenom doporučení pro Senát ke
schválení tady tohoto tisku, protože prošel třemi výbory a stálou komisí Senátu pro
rozvoj venkova. A všechny tyto navrhly schválit tento návrh, ve znění postoupeném
z Poslanecké sněmovny. Děkuji.
Místopředseda Senátu Ivo Bárek: Také děkuji, pane senátore, a prosím také,
abyste se posadil ke stolku zpravodajů. Ptám se, zda si přeje vystoupit zpravodaj
ústavně-právního výboru pan senátor Michael Canov? Chce a má slovo. Prosím,
pane kolego.
Senátor Michael Canov: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení
kolegové. Samozřejmě vážená paní ministryně.
Ústavně-právní výbor všemi svými hlasy doporučuje Senátu PČR schválit
projednávaný návrh zákona, ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou.
Děkuji.
Místopředseda Senátu Ivo Bárek: Také děkuji, pane kolego, ptám se, zda si přeje
vystoupit zpravodajka, která zastupuje pana senátora Voseckého, zpravodajka
výboru pro zdravotnictví a sociální politiku paní senátorka Sekaninová? Chce.
Prosím, paní zpravodajko zastupující, máte slovo.
Senátorka Božena Sekaninová: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové.
Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku doporučuje Senátu PČR schválit návrh
zákona, ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Děkuji.
Místopředseda Senátu Ivo Bárek: Také děkuji, paní senátorko. Ptám se, zda si
přeje vystoupit zpravodaj stálé komise Senátu pro rozvoj venkova pan senátor
Vladimír Plaček? A pan senátor má slovo.
Senátor Vladimír Plaček: Pěkný podvečer, vážený pane předsedající, vážená paní
ministryně, vážené kolegyně, kolegové.
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Já vás nejprve seznámím s usnesení stálé komise Senátu pro rozvoj venkova, kde
jsem jako zpravodaj navrhoval schválit, ve znění postoupeném Poslaneckou
sněmovnou, a to přes všechny nedokonalosti, o kterých tady zčásti již hovořila paní
ministryně. Takže k těm nedokonalostem já bych vystoupil pak jako senátor. Takže
nejprve jenom to usnesení. Je to 23. usnesení z 5. schůze z 30. května 2017, kdy
stálá komise Senátu pro rozvoj venkova doporučila senátní tisk č. 122 ke schválení,
ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Určuje senátora Vladimíra Plačka
zpravodajem a pověřuje předsedu komise pana senátora Miroslava Nenutila, aby
s tímto usnesením seznámil předsedu Senátu. Zatím děkuji.
Místopředseda Senátu Ivo Bárek: Také děkuji, pane senátore, a ptám se, zda
někdo navrhuje podle § 107 jednacího řádu, aby Senát vyjádřil vůli návrhem zákona
se nezabývat? Nikoho takového nevidím a otevírám obecnou rozpravu. Do obecné
rozpravy se hlásí jako první paní senátorka Jitka Seitlová. Prosím, paní kolegyně.
Senátorka Jitka Seitlová: Vážená paní ministryně, vážený pane místopředsedo,
milé kolegyně a kolegové.
Já jsem si naprosto vědoma toho, že ten zákon, tak, jak je připraven, je určitě
nesmírně potřebný a velmi ho vítám. Jsem ráda, že se podařilo do tohoto zákona
prosadit všechny ty věci, o kterých hovořila paní ministryně, a za to jí děkuji.
Byla jsem opravdu na vážkách, jestli tedy mám ještě problém, který já mám
z mého regionu, ale není bezpochyby jenom z mého regionu, tady přednést.
Svědomí by mi to neodpustilo, abych tady nevystoupila a řekla, že je tu jeden
problém, který se týká hřbitovů, které existují a které jsou ve vojenských újezdech.
Prostě se zapomnělo na to, že tak, jak máme všude obce na území obcí a vojenských
újezdů, že tam musí být ty vojenské újezdy. Takže já ten pozměňovací návrh tady
mám, já jsem vám ho i rozdala, ale přiznám se, že budu samozřejmě ráda, pokud
tento pozměňovací návrh, protože také budu ráda, když návrh zákona bude přijat,
tak když tento pozměňovací návrh bude inspirací pro řešení, které paní ministryně
přijme možná jiným způsobem, nebo v dalších úpravách zákona, které budou
potřebovat hrobky, veřejná pohřebiště apod.
Ale ještě jednu věc, která vyzněla tady z debaty, bych ráda řekla. Paní ministryně
říká, že tedy není třeba řešit problém výšky hrobek na hřbitovech, protože to může
udělat regulační plán. A já musím říct, že na našem výboru zaznělo, že právě
pořízení regulačního plánu je zejména pro malé obce velmi obtížné. Protože ta malá
obec musí žádat pořizovatele, ona není pořizovatelem, a často to na tom několik let
vázne. Takže určitě i tam visí určitý otazník.
Ale v tuhle chvíli to jistě nevyřešíme, zákon je velmi dobrý, takže považovala
jsem za svou povinnost upozornit na to, že existují hřbitovy, o které se nikdo
nestará. Je potřeba zajistit buď o ně péči, nebo je zrušit a nějakým způsobem s úctou
a důstojností k těm pohřbeným zajistit nějakou jinou formu piety. Děkuji.
Místopředseda Senátu Ivo Bárek: Také děkuji, paní senátorko, další do obecné
rozpravy je přihlášen pan senátor Vladimír Plaček.
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Senátor Vladimír Plaček: Ještě jednou pěkný podvečer, vážený pane předsedající,
paní ministryně, paní kolegyně, páni kolegové.
Jak jsem avizoval, vystoupím teď s mnoha informacemi, s některými
nedokonalostmi tohoto návrhu zákona. Nicméně na začátek bych chtěl především
ocenit nápad paní ministryně ten 16 let spící zákon oživit, respektive ho novelizovat
do té míry, aby odpovídal dnešní době. A chci tu práci vysoce ocenit také z toho
pohledu, že parlamentní zpravodaj MMR si dovolil kontaktovat zpravodaje, což také
není obvyklé. Takže za tu spolupráci opravdu moc děkuji.
Samozřejmě při přípravě novely tohoto zákona tiskem probíhaly různé zprávy,
informace, že paní ministryně má v kanceláři několik rakví. Prošla mnoho
krematorii, aby to měla všechno zažito na vlastní kůži. A já si myslím, že od té
polohy pohřebních služeb, krematorií v působnosti obcí, krajů při provozování
veřejných pohřebišť, nebo co se týká státního dozoru, který chyběl, nebo respektive
byl nevymahatelný, že zavedla sankce za neplnění určitých povinností a s cílem
předložit tento návrh, který by vedl k podstatnému zvýšení kvality poskytovaných
služeb pohřebními službami, za dodržení citlivosti a důstojnosti k našim zemřelým.
Takže z tohoto pohledu jenom samé superlativy.
Z mého pohledu, jelikož samozřejmě víte, že jsem původním povoláním patolog
a práce s bohužel mrtvě narozenými dětmi bývala mojí prací, a zkušenosti zůstaly
a spolupráce, nebo respektive informace ze spolupráce s pohřebními službami také,
tak jsem si pochopitelně tento návrh zákona pročetl velice podrobně. A především
v těch částech, které se týkají vlastně zacházení s mrtvě narozenými dětmi, ať už se
jedná o porody nebo potraty, bylo to nejdůležitější, čemu jsem se věnoval.
Já bych moc prosil paní ministryni, jak se tady zmiňovala, že bychom měli zrušit
nějaký ten limit, do jaké hmotnosti jde o potrat, od jaké hmotnosti jde o porod. Já
bych se přimlouval, aby tady toto prosím zůstalo. Je to limit 500 g, 25 cm velikosti
a 22. týden těhotenství. Proč o tom mluvím? Beru jako velice pozitivní – a myslím
si, že toto nebude naprosto žádný problém pro oddělení patologie či pro oddělení
soudních lékařství – vydávat k pohřbení i potracené plody pod tento limit. Z dikce
tohoto zákona vyplývá, že jinými lidskými pozůstatky vlastně jsou veškeré
potracené lidské plody, samozřejmě potom porozené mrtvě rozené děti. A co je
důležité, od tohoto vlastně limitu nad limit se jedná o porod i třeba mrtvě
narozeného dítěte, kde v každém případě bude pohřeb, s tím se nedá, než souhlasit.
A pod tento limit je na matce, aby se rozhodla, jestli tento pohřeb uspořádá, či
nikoliv. Případně tedy předpokládám, že se může takto vyjádřit i otec. O tom tam
tedy moc řečí nebylo, ale předpokládám, že to takto je.
S tímhle vůbec nevidím žádný problém. Nicméně vidím první problém v čase.
Ta matka má 96 hodin na to, aby se definitivně rozmyslela, jestli bude u takto
potracených plodů pohřeb požadovat či nikoli. A obávám se, že tady dojdeme
k praktickým problémům provozním, jakým způsobem k tomu budeme přistupovat.
Z logiky věci by mi vycházelo, že by v každém případě se měl předpokládat
požadavek té matky na provedení pohřbu v každém případě, tedy i sebemenších
potratů, u časných raných potratů by měl být vypisován list o prohlídce zemřelého,
protože nevíme, jak se matka nakonec rozhodne. Doposavad to bylo samozřejmě
tím, že se vypsala průvodka k bioptickému vyšetření a přistupovalo se k vyšetření
jako k bioptickému materiálu. Je otázkou, co bude po těch 96 hodinách, je otázkou,
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v jakých nádobách nebo v jakých… Nevím, jak to říct, v čem bude toto potracené
dítě umístěno a kde. Předpokládám, že na patologii, ale předpokládám, že se k tomu
bude přistupovat jako k jakémukoli jinému zemřelému. Co se bude dít po 96
hodinách? Bude následovat pitva podle zákona, nebo bude následovat biopsie? Teď
jsme v problému dokumentace, prohlídka zemřelého, bioptická průvodka, když se
matka pak rozhodne, že pohřbení nebude požadovat. Tohle jsme diskutovali právě
na té stálé komisi pro rozvoj venkova a myslím si, že toto je dluh, za který
samozřejmě nemůže Ministerstvo pro místní rozvoj, ale asi zřejmě v komunikaci
s Ministerstvem zdravotnictví. A myslím si, že je možné tuto záležitost řešit
metodickým pokynem tak, aby v této supercitlivé záležitosti bylo naprosto jasno, jak
mají oddělení patologie či oddělení soudního lékařství postupovat. S tím souvisí také
termín, který bych rád se zeptal, co se pod tím skrývá, "doložení identifikace jiných
lidských pozůstatků", jestli mi to může paní ministryně osvětlit. Další bod, který
jsem diskutoval na stálé komisi, se týká pohřebních služeb a jejich kompetence
převzít tělo zemřelého z nemocnic. Dosavadní praxe je taková, bohužel ani tento
návrh zákona ji nějakým způsobem neupravuje. Dosavadní praxe je taková, že
pohřební služba přijede, informuje, že si odveze toho a toho zemřelého
a zdravotnické zařízení, potažmo také pobytové zařízení sociálních služeb tělo
zemřelého takto vydá. Myslím si, že tady je velký problém do prvního průšvihu,
i když nejsme v 90. letech, kdy opravdu přijela jedna pohřební služba, tvrdila, že ona
je ta vyvolená, a zemřelého si odvezla. A za dvě hodiny přijela jiná pohřební služba
a tvrdila totéž, a zemřelý už byl pryč. Jaká je současná praxe? Některá zdravotnická
zařízení vyžadují vyplnění určitého formuláře ze strany pohřební služby, některá
potvrzení od pozůstalých s ověřeným podpisem. Ale jsou to jen jednotky takovýchto
zdravotnických zařízení. Myslím si, že by stálo za to, aby toto bylo taktéž v zákoně
upraveno. Třetí oblast, která je samozřejmě mým zájmem, je oblast sociálních
služeb, protože jsem zároveň ředitelem pobytového zařízení sociálních služeb.
A docela mě vyděsila právě ta informace, nic proti tomu, že i pobytová zařízení
sociálních služeb, potažmo nemocnice, o tom nebudeme vůbec diskutovat, musí
umožnit úpravu a oblečení toho těla zemřelého pozůstalým. Nicméně možná v tomto
není problém ani u sociálních služeb. Ovšem to ustanovení, že by mělo být ještě
dalších 48 hodin zařízení sociálních služeb k dispozici v případě, když se mu
nepodaří, možná to bude totální extrém, nepodaří toho zemřelého umístit na
pracoviště kterékoli pohřební služby. Protože pohřební služba podle dikce tohoto
zákona má mít kapacitu minimálně na třídenní provoz a minimálně tři místa. Takže
mě děsí ta představa, že by k této eventualitě mohlo dojít, protože pokud vím, tak
tzv. márnici nemá prakticky žádné pobytové zařízení služeb, já vím pouze o BrněChrlicích, jelikož přebírali majetek z první republiky od církve, takže tam márnice
byla. Ale nejsem si jist, jestli ještě v tuto chvíli jako márnici ji provozují. Já si
myslím, že nikoli. Nicméně závěrem mi, prosím, dovolte ještě jednou paní
ministryni poděkovat. Ale rád bych, aby se na tyto připomínky, na tyto potenciální
problémy nezapomnělo. A tak, jak jsem se domlouval s paní náměstkyní, paní
Dostálovou, budeme pracovat na této metodice. A já jsem připraven ke spolupráci.
Ještě jednou děkuji.
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Místopředseda Senátu Jiří Šesták: Také děkuji, pane senátore. Další do rozpravy
je přihlášen s právem přednosti pan senátor Petr Vícha. Prosím, pane senátore, máte
slovo.
Senátor Petr Vícha: Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, já
vystupuji teď s procedurálním návrhem, protože se blíží 19. hodina a dohodli jsme
se s ostatními předsedy klubů, že nebudeme dnes prodlužovat jako minule jednání
do 23:30. A tedy dávám návrh, aby tento bod byl dokončen včetně hlasování,
i kdyby to bylo po 19. hodině a aby body pana ministra Ludvíka byly pevně
zařazeny na příští čtvrtek v 9 hodin ráno. Děkuji.
Místopředseda Senátu Jiří Šesták: A protože se jedná o procedurální návrh, tak já
o něm nechám hlasovat a předtím vás svolám. A budeme pro kolegyně a kolegy,
kteří teprve přišli, tak budeme hlasovat o procedurálním návrhu, abychom o tomto
projednávaném současném bodu jednali a hlasovali také po 19. hodině. A aby body
pana ministra zdravotnictví Ludvíka byly pevně zařazeny jako první body od 9
hodin dne 8. června, tj. ve čtvrtek. Doufám, že všichni tomu rozumí. A já o tomto
návrhu zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a zmáčkne
tlačítko ANO. Kdo je proti tomuto návrhu, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko
NE. Hlasování číslo 23, registrováno 63, kvorum 32, pro 49, proti nikdo. Tento
návrh byl schválen. A my pokračujeme v obecné rozpravě. A další, kdo je přihlášen
do obecné rozpravy, je pan senátor Jaroslav Doubrava. Prosím, pane kolego,
mikrofon je váš.
Senátor Jaroslav Doubrava: Děkuji, pane předsedající. Vážená paní ministryně,
kolegyně a kolegové. Svého času blahé paměti jsem byl garančním zpravodajem
zákona o vojenských újezdech. Tento zákon řeší správu vojenských újezdů a z toho
důvodu do jeho kompetence spadá i řešení případných provozů hřbitovů, o kterých
tu dnes projednáváme. Z toho důvodu já považuji ten návrh paní kolegyně Jitky
Seitlové za naprosto nadbytečný a zbytečný. A přikláním se k návrhu jednotlivých
výborů tak, abychom návrh zákona schválili ve znění postoupeném PS. Děkuji vám.
Místopředseda Senátu Jiří Šesták: Také děkuji. Další do obecné rozpravy je
přihlášen pan senátor Lumír Kantor. Prosím, pane kolego.
Senátor Lumír Kantor: Milé kolegyně a vážení kolegové, pane místopředsedo,
paní ministryně, já jsem se snažil během dopoledne zjistit, protože jsme o tom
s panem kolegou mluvili, o problémech mrtvých plodů a mrtvorozených dětí, takže
já jsem se pokoušel ještě své zkušenosti dát dohromady s kolegy. A v podstatě
z toho technického hlediska, když budu mluvit o takovýchto věcech, z technického
hlediska ten mrtvý plod, tam se asi nedá příliš ohraničit.
Těch 500 je určitá arbitrážní hranice, stejně tak jako určitá délka života.
A eventuálně týdny. V tom je velký nepořádek, co se týče legislativy. Používá se
definice Světové zdravotnické organizace, potom používáme jakousi naši českou
modifikaci z roku 2012 v zákoně 372. A podle mých zkušeností totiž ti rodiče, a to
je obrovská práce Ministerstva pro místní rozvoj, že se jim podařilo dosáhnout
konsensu i s organizacemi, jako je třeba Hnutí pro život, které chtějí mít přístup
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i k těm plodům úplně malinkým, když to tak řeknu. Jen pro zajímavost, asi 12. týden
těhotenství odpovídá plodu velikosti 6 cm. Ad absurdum, ten stav plodů po různých
zákrocích a ještě po té pitvě samotné je opravdu takový, že se v podstatě s ním nedá
téměř nijak manipulovat nebo pohřbívat nebo tak nějak. Ale existuje možnost uložit
tělíčko do schránky, tak se to dělá na patologiích, která se už neotevírá. Na jedné
straně. A na druhé straně, pokud je ten plod, a teď je to třeba pro někoho ad
absurdum, pokud je ten plod příliš malý, třeba v centimetrech, tak když se zkoumá
jeho stav, je to hodně důležité pro některé rodiče z hlediska genetického vývoje,
protože k potratům dochází velmi často právě díky neslučitelnosti se životem, díky
třeba genetické výbavě, tak se ten materiál bioptický v tu chvíli zafixuje různými
způsoby. A pokud by to opravdu extrémně bylo tak, že někdo chce pohřbít takový
plod, tak by si mohl převzít celý ten zafixovaný materiál. Není to tak úplně
jednoduché, ale mohl by si to ten člověk převzít. A v tom okamžiku už neplatí ani ta
doba těch 96 dnů, protože vlastně tak, jak to kolega naznačil, do těch 96 hodin nikdo
na patologii ten materiál nevyšetří. Ale de facto ten materiál je fixovaný, když tomu
říkám takhle škaredě, ten fixovaný plod by si už mohli vzít i po té delší době než po
těch 96 hodinách. Čili pro mě s mojí praxí je to svým způsobem převratná věc. Já
jsem zažil teď shodou okolností, je to asi pár měsíců, kdy k nám do Olomouce přijeli
rodiče odjinud, protože bylo tam zmlklé těhotenství v 16. týdnu těhotenství. A ti
rodiče chtěli ten plod pohřbít. A vybrali si Olomouc, protože doteď je to tak, že
pokud ti rodiče chtějí pohřbít nějaký malinký plod, tak si musí požádat. Některé
pracoviště vyhoví a jiné nevyhoví. Takže tohle se teď převrací do toho pozitivního
módu, kdy rodiče do 96 hodin si mohou požádat a měli by vlastně obdržet. Takže to
jsem se jen pokusil vysvětlit, jak asi s těmi tělíčky pracovat. A to je asi všechno. Já
myslím, že opravdu v tomto se vám povedlo, musela to být velká práce opravdu,
protože já si myslím, že zrovna tyto problémy v některých jiných zemích, které
nereagovaly tak citlivě, ta vláda nereagovala tak citlivě, tak jim to trvalo mnoho
a mnoho let, než se došlo k nějakému konsensu. Takže já myslím i podle toho, jak
jsem komunikoval s těmi různými společnostmi, tak víceméně všichni, každý řekne:
„No, ještě by se tam dalo něco,“ ale v zásadě spokojenost s tím. Tak doufám, zkusil
jsem vysvětlit. Děkuji.
Místopředseda Senátu Jiří Šesták: Také děkuji, pane senátore. A další do
rozpravy je přihlášena paní senátorka Eva Syková. Jen bych chtěl upozornit naše
kolegy tady vlevo, že nám tam neskáčou ti, kdo hovoří, takže jen aby se to opravilo.
Výborně, děkuji.
Senátorka Eva Syková: Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, vážení
kolegové, když jsem se hlásila do diskuse, tak tady ani nebylo tolik hovořeno
o pohřbívání těch potracených plodů. Chtěla bych paní ministryni pogratulovat, že
se tam podařilo tuto záležitost zahrnout. A jak už bylo řečeno, má to celou řadu
problémů, jak to vlastně potom udělat, aby to bylo citlivé k těm rodičům, aby ti
rodiče měli možnost dítě pohřbít. Ale na druhé straně, aby to pro ně nebylo stigma,
aby to nebylo něco, co jim ještě zhorší ten jejich stav. Já se domnívám, že by měl ten
plod být vyšetřen. Určitě by bylo dobře, kdyby dostali nějakou zprávu, nebo když si
ji vyžádají, aby tu zprávu měli, protože si myslím, že ten důvod toho potraceného
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plodu pro rodiče může být strašně důležitý. A když třeba budou mít sdělení, že ten
plod byl nějakým způsobem vadný nebo měl nějaké vady, tak to pro ně může být
také velice důležitý aspekt. To je jedna věc, že by ten plod měl být ohledán a mělo
by rodičům, pokud to budou chtít, být sděleno, jestli to bylo na potrat z důvodů
matky nebo toho porodu, nebo jestli to bylo z důvodu toho, že plod byl nějakým
způsobem poškozen. To je tedy jedna z věcí, kterou bych k tomu chtěla dodat. Ale
to jsou všechno v podstatě prováděcí předpisy, které by k tomu měly asi následovat.
Druhá věc je potom to rozhodnutí, protože je to veliký stres a ti rodiče by měli mít
dostatek času pro to, se rozhodnout. A rozhodnout se ne tak, že když si o to
neřeknete, tak to tedy nebude. To je takové trošku necitlivé, takže by tam asi měl být
přístup dotazu, jestli chtějí to dítě pohřbít nebo nechtějí. To je také taková záležitost,
aby to bylo jednak citlivé vůči těm rodičům, aby měli možnost ten potracený plod
pohřbít. A jednak aby se z toho něco dozvěděli, aby získali nějakou tu informaci,
kterou oni velmi často chtějí vědět. Aby třeba věděli i pohlaví toho dítěte, aby mu
mohli dát ve svých myšlenkách nějaké jméno apod., takže si myslím, že bude velmi
záležet na tom, jestli tady budou následovat ty lékařské nebo etické prováděcí
předpisy pro to, jak tomu naložit. Ale jinak to velmi vítám, že tato praxe bude.
Děkuji.
Místopředseda Senátu Jiří Šesták: Také děkuji, paní senátorko. Další v pořadí je
přihlášen pan senátor Vladimír Plaček.
Senátor Vladimír Plaček: Vážený pane předsedající, paní ministryně, vážené
kolegyně, kolegové, já se omlouvám, že vystupuji ještě jednou, ale já chci
poděkovat vaším prostřednictvím, pane předsedající, panu kolegovi Kantorovi i paní
kolegyni Sykové, protože upozornili již na další dva aspekty, o kterých já jsem
nehovořil. Tzn. histologické vyšetření, které by mělo proběhnout v každém případě,
protože tam je nebezpečí průkazu jednoho z nejvíce agresivních nádorů,
choriokarcinomu. A druhá věc, co se týká histologického vyšetření, je také to
nebezpečí, že pokud je ten vyšetřovaný objekt, řeknu, tak malé velikosti, že je celý
"uložen do parafinového bloku", tak pak už není co pohřbívat. Takže i toto je
problém, který bude třeba řešit. A přiznám se, ještě jeden aspekt, o kterém jsem
nehovořil, proto ho doplním, jedná se zase o ty mrtvě narozené děti, ale jde
především o potracené plody, které půjdou k pohřbení. V tomto případě by všem
těmto mrtvorozeným mělo být přiděleno asi zřejmě rodné číslo, jméno, příjmení, jak
by se prokazovalo pohlaví. Vidíte, že těch problémů je docela dost, takže si myslím,
že ten metodický výklad bude absolutně nutný a moc bych prosil, aby byl co možná
nejdříve. Děkuji.
Místopředseda Senátu Jiří Šesták: Také děkuji a další do rozpravy je přihlášen
pan senátor Lumír Kantor. Prosím, pane kolego.
Senátor Lumír Kantor: Děkuji. Je to tak, je to velmi problematické. Potom je tedy
otázka, jestli už není bráno jako ad absurdum, když si vezmou na pohřbení ten
bloček téměř. Z toho plodu nezůstane příliš kompaktních částí. A co se týče těch
zpráv, tak to určitě není věc, která by spadala pod Ministerstvo pro místní rozvoj, ale
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spíše pod Ministerstvo zdravotnictví. Ale co vím, třeba na těch větších pracovištích
si zveme, já třeba si zvu rodiče, pokud dítě umře, tak si je za tři měsíce ještě pozvu.
To je akorát ta doba, že se dokončí patologické vyšetření, aby se dozvěděli, jestli to
dítě mrtvorozené bylo třeba v pořádku a zemřelo jen kvůli asfyxii nebo jestli tam
opravdu nebyla nějaká metabolická porucha. Velmi často se to nepozná, to je
pravda, ale myslím si, že v této věci, v té eticko-morální nebo etickém pohledu na
umírání dětí a na potraty se strašně moc u nás v ČR změnilo a je to dobrá zpráva. Už
běžně umírají děti u nás na oddělení v náručí maminek, dlouhá debata by o tom byla.
Takže souhlasím, že tam bude potřeba doladit hromadu věcí. A bude to zase
v lidech, jak to bude na těch jednotlivých odděleních probíhat, asi ukáže čas.
Místopředseda Senátu Jiří Šesták: Také děkuji a ptám se, kdo se ještě hlásí do
obecné rozpravy? Nikoho takového nevidím, takže obecnou rozpravu končím.
A ptám se paní ministryně, zda se chce vyjádřit do obecné rozpravy? Prosím, paní
ministryně, máte samozřejmě slovo.
Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová: Děkuji. Vážený pane
předsedající, já začnu od toho nejvíce diskutovaného tématu, u mrtvě narozených
dětí. Jen si zde dovolím zmínit, že zákon o pohřebnictví, cílem té novely je
veřejnoprávní kontrola, zapojení obcí, zapojení krajů. Samozřejmě to, co se zde řeší,
většina z toho, na to já vám odpovím, že je součástí zákona o zdravotních službách,
což samozřejmě vy víte. Nicméně co se týká rodného čísla, co zde padlo, tak tady
bych vás ráda informovala, a to bylo schváleno i Senátem ČR, rodné číslo je
povinné u mrtvě narozených dětí již od roku 2015 podle zákona o matrice. Tak to
jen na upozornění, že to už dávno existuje, nemá smysl to řešit v zákoně
o pohřebnictví. K tomu už je zákon Ministerstva vnitra, zákon o matrice. Co se týká,
zde padl i dotaz, co jsou to jiné lidské pozůstatky? To jsou třeba ty plody. Na
začátku našeho zákona máme terminologii, kde vysvětlujeme, co to je lidský
pozůstatek, co je to jiný lidský pozůstatek. Takže například ty plody a mrtvě
narozené děti řadíme tam. 96 hodin, víte, MMR navrhlo 48. Těch 96 hodin jsme tam
dali i po debatě s ostatními a především i Ministerstvem zdravotnictví i dalšími
kolegy na vládě. Tady chci říci, že ten zákon byl debatován se zástupci Ministerstva
zdravotnictví, s hygienickými stanicemi, ale i s lékaři. Ke mně chodily dopisy, že
samozřejmě to bude větší administrace ohledně informování rodičů ohledně mrtvě
narozených dětí či plodů apod., ano, my jsme si toho vědomi a také jsme žádali do
kapitoly Ministerstva zdravotnictví o to více peněz právě pro nemocnice. Tady bych
chtěla ještě zmínit, zde i pan senátor Plaček zmínil, že se ruší limity. My limity
nerušíme, to bych chtěla říci, a neříkala jsem to ani ve svém úvodním slově. To
upravuje vyhláška k zákonu o zdravotních službách. To je součástí této vyhlášky.
My tímto zákonem to nerušíme. Naopak v novele řešíme jen to, odkdy je například
povinna pohřbívat obec. Ta je odpovědná za ten plod nad 500 gramů a pod těch 500
gramů si mohou rodiče požádat. Takže tady bych jenom ráda upřesnila, nad těch 500
gramů se jedná, v zákoně o pohřebnictví řešíme, protože i MMR, možná jsem to
nezmínila, předpokládám, že je vám to známo, my jsme odpovědní i za sociální
pohřby. Sociální pohřeb znamená, že vy jako obce jste povinni pohřbít osobu, která
zemře na vašem území, pokud nemá dědice a není nikdo, kdo by ji pohřbil. MMR
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s obcemi, a protože jste většina z vás zastupiteli, tak víte, že ještě v listopadu 2014
jsem vydala stanovisko, že tyto náklady vám proplácí stát. MMR vám proplácí
náklady na sociální pohřby. Samozřejmě zde mám statistiku, mohu vás o tom
informovat. U plodu se nevypisuje list, ale identifikace. A pan senátor se i ptal, co to
je. Tak konkrétně ta identifikace je písemné potvrzení toho poskytovatele
zdravotních služeb, tzn. nemocnice, které obsahuje údaje o stáří plodu, jeho pohlaví,
datum potratu, případně další informace. Zbylé samozřejmě musí řešit už zákon
o zdravotních službách. A do toho zákon o pohřebnictví v žádném případě nebude
zasahovat. Samozřejmě co se týk metodiky, tak určitě s MMR se na to zaměříme, ale
jen bych zde ráda zmínila, že opravdu zhruba polovina toho, co zde bylo
debatováno, se týká zákona o zdravotních službách a vyhlášky k tomuto zákonu.
Jestli dovolíte, já bych z této velice citlivé problematiky, a věřte mi, že to nebylo
jednoduché vůbec do toho zákona dostat, protože i kolegové na vládě a samozřejmě
v rámci meziresortu i zástupci dalších spolků byli např. někteří proti, takže jsme
vedli opravdu debaty v rámci mé meziresortní skupiny, kde byly všechny pohřebky,
asociace, sdružení pohřebnictví. A nebylo to úplně jednoduché, protože si dokážete
představit, že pohřbít mrtvě narozené dítě zase znamená něco. A zase to souvisí
samozřejmě s citlivými pocitů rodičů, s víceprací rodičů, sester, identifikací, někdo
musí vypisovat ten papír o identifikaci toho mrtvého plodu. Čili to jsme samozřejmě
procházeli opravdu velkými debatami. Co se týká výšky, tak já bych možná chtěla
upřesnit svá slova v úvodním slově. Já jsem určitě neříkala, že jediným možným
řešením je regulační plán, ale řád pohřebiště. A za to je odpovědný provozovatel
toho daného pohřebiště, což zpravidla je obec. Takže v regulačním plánu je
samozřejmě lepší, když to bude, ale jinak řád pohřebiště si opravdu sepisuje daná
obec. A musí to mít každý hřbitov. A to je např. věc, kterou bude kontrolovat obec,
kraj a ten stát. Protože jen pro vaši informaci, my jsme si udělali rešerši několika
řádů pohřebišť a každý to má jinak. Takže já jsem se i rozhodla, že bychom udělali
nějaký mustr k některým věcem, které spadají do toho zákona, aby to bylo jednotné
pro celou ČR. Co se týká vojenských újezdů, k tomu bych se určitě ráda vyjádřila
detailněji, protože vojenské újezdy neprovozují hřbitovy. Ony tam možná jsou, ale
vojenské újezdy je neprovozují. A např. paní senátorka, protože tu byl debatován
vojenský újezd Libavá, má přesto na svém území několik zrušených hřbitovů. A teď
je otázka, kdo je bude provozovat. Podle našeho názoru tato gesce přímo spadá pod
Ministerstvo obrany. Já se k tomu ještě vyjádřím jedním obloukem. A podle zákona
číslo 212/1999, O zajišťování obrany ČR, zde je možnost se obrátit samozřejmě i na
kraj. Nicméně celkově ty vojenské újezdy, a já rozumím, my jsme to debatovali ve
sněmovně, ty vojenské újezdy jsou v působnosti Ministerstva obrany podle daného
zákona. A v tuto chvíli je tam také otázka, zdali bychom nezasáhli do obrany států,
což by samozřejmě tato debata k tomuto tématu byla. Zrušená pohřebiště nespadají
do působnosti zákona o pohřebnictví, přičemž u těch vojenských újezdů se jedná
právě o ta zrušená pohřebiště, protože ta už tam prostě neexistují. A samozřejmě
tady k tomu chci říci, že počítáme s metodickým výkladem s Ministerstvem obrany
k těmto věcem, protože to je náročná problematika, kde musím říci, že hřbitovů,
resp. i zrušených má ČR velké množství. A jsou na různých územích. A řešíme
i válečné hroby apod. Ještě bych se ráda vyjádřila, tady padlo ještě od pana, já se
omlouvám, tady nevím od koho, ale co se týká o vydávání těl té či oné pohřební
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službě. Tak vydání těla se samozřejmě může provést nebo vydat pouze té pohřební
službě, která má list o prohlídce. A ten mohou získat pouze od rodiny.
Tady už máme tedy objednatele i pohřbu. Tady nesmíme zapomenout, že zesnulá
osoba není věc nemocnice a pohřebních služeb, to v žádném případě. Do toho je
samozřejmě zapojena i rodina, a to souvisí s márnicemi. Například u malých márnic,
pokud nestačí nemocnici, může si zajistit jinou pohřební službu. Ale to už je
opravdu na nemocnici. Víte, že v tomto případě jsme vedli velmi detailní debatu
v Poslanecké sněmovně ohledně areálů, kdo to tam může provozovat a nemůže.
Vždycky je to na nemocnici, koho si ona objedná.
A tady bych chtěla říci, že součástí této novely, a je to i součástí mé dohody
s ministerstvem zdravotnictví, nebude to, že nemocnice bude nabízet jenom jednu
pohřební službu a bude tam to číslo dáno. Naopak, tam bude několik pohřebních
služeb, protože je na rodině, koho si vybere. U mrtvě narozených je to samozřejmě
ještě něco jiného.
Doufám, že jsem pokryla vše. Chtěla bych poděkovat všem senátorům, kteří se
vyjádřili pochvalně o této práci. A mohu vám zde jenom potvrdit, že víte, že
ministerstvo pro místní rozvoj má různorodé agendy. Já zde občas stojím
k evropským fondům, příští středu mne zde máte se slavným stavebním zákonem.
Ale chci vám říci, že citlivá oblast pohřebnictví byla i pro mou osobu velká výzva,
protože jsem zjistila opravdu mnoho věcí a jsem ráda, že mám možnost to změnit
v zákoně, aby i občané České republiky měli větší jistotu a nemuseli všechno vědět.
Děkuji.
Místopředseda Senátu Ivo Bárek: Také děkuji, paní ministryně. A nyní se ptám,
zda chtějí vystoupit zpravodajové k proběhlé rozpravě, to znamená pan senátor
Canov a paní senátorka Sekaninová. Nikdo z nich se nehlásí, takže požádám pana
zpravodaje garančního výboru, aby se vyjádřil k právě proběhlé rozpravě.
Senátor Jiří Carbol: Děkuji za slovo, pane předsedající. Milé kolegyně a milí
kolegové, v rozpravě vystoupilo pět senátorů, někteří opakovaně. Nezazněl jiný
návrh než schválit návrh ve znění postoupeném z Poslanecké sněmovny. O tomto
návrhu bychom nyní měli hlasovat.
Místopředseda Senátu Ivo Bárek: Je to tak. Dovolím si znělkou pozvat
k hlasování další senátorky a senátory do sálu.
A než budeme hlasovat o návrhu schválit, jenom kratičká vsuvka, abyste mi po
hlasování o tomto zákoně hned neutekli, vzhledem k tomu, že potřebujeme schválit
ještě jeden procedurální návrh.
Máme zde návrh na schválení tohoto návrhu zákona. A o tomto návrhu dávám
hlasovat. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko ANO. Kdo je
proti tomuto návrhu, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko NE.
Hlasování č. 24, registrováno 68, kvorum 35, pro 59, proti nikdo. Tento návrh byl
schválen.
Gratuluji paní ministryni, děkuji i všem zpravodajům, kteří se podíleli na práci na
tomto tisku.
[...]
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HLASOVÁNÍ
122/11 - NÁVRH ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON Č. 256/2001 SB.,
O POHŘEBNICTVÍ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH
PŘEDPISŮ, A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY
NÁVRH BYL PŘIJAT
PŘÍTOMNO=68
JE TŘEBA=35
[A] ANO=59
[N] NE=0
[0] NEPŘÍTOMEN=13
[X] ZDRŽEL SE=9
[T] TAJNÝ HLAS
Senátorský klub České strany sociálně demokratické
0 Miroslav Antl
A Ivo Bárek
A Zdeněk Berka
A František Bublan
A Jiří Dienstbier
A Milada Emmerová
A Lubomír Franc
A Jan Hajda
A Jaromír Jermář
A Karel Kratochvíle
A Jan Látka
X Jaroslav Malý
A Radko Martínek
A Hassan Mezian
0 Miroslav Nenutil
A Vladimír Plaček
A Božena Sekaninová
A Jaromír Strnad
0 Radek Sušil
A Eva Syková
A Milan Štěch
A Pavel Štohl
0 Emilie Třísková
A Petr Vícha
A Jan Žaloudík
Senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí
A František Bradáč
A Jiří Carbol
A Václav Hampl
A Miluše Horská
A Renata Chmelová
A Šárka Jelínková
A Patrik Kunčar
A Zdeněk Papoušek
A Petr Šilar
A Alena Šromová
A
A
A
A

Klub Starostové a nezávislí
Michael Canov
A Tomáš Czernin
Jan Horník
A Václav Chaloupek
Zbyněk Linhart
A Jiří Růžička
Jiří Šesták
0 Jiří Vosecký

Senátorský klub Občanské demokratické strany
X Lumír Aschenbrenner
X Jiří Burian
X Tomáš Grulich
X Tomáš Jirsa
X Zdeněk Nytra
X Jiří Oberfalzer

A Jiří Čunek
0 Anna Hubáčková
A Lumír Kantor
A Jitka Seitlová
A Jaromíra Vítková
A Petr Holeček
A Luděk Jeništa
0 Leopold Sulovský

0 Daniela Filipiová
0 Jaroslav Kubera
A Miloš Vystrčil
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X Jaroslav Zeman
Senátorský klub ANO
A Zuzana Baudyšová
A Jiří Hlavatý
A Jaroslav Větrovský

A Jiří Dušek
0 Peter Koliba

Klub nezávislých senátorů
A Jiří Cieńciała
0 František Čuba
A Václav Homolka
0 Jan Veleba
Nezařazení
A Alena Dernerová
X Libor Michálek
A Eliška Wagnerová

A Ladislav Kos
A Petr Orel

A Zdeňka Hamousová
A Ladislav Václavec

A Jaroslav Doubrava

0 Václav Láska
A Ivo Valenta

KOMENTÁŘ
Senát zařadil tisk 122 na svou 7. schůzi a projednal jej dne 31. května 2017. Jednání
bylo ukončeno po dvou hodinách v 18.48 hodin.
Přijetím senátního tisku 122, který vyšel ve Sbírce zákonů pod č. 193/2017 Sb., se
Česká republika po letech úsilí spolku Tobit, z.s. zařadila mezi evropské státy, které
tělíčka nejmenších z nás pohřbívají.
Od váhy nula gramů a nezávisle na stáří je možné tyto jiné lidské pozůstatky
pohřbít. V případě, že se k nim nikdo hlásit nebude, se musí alespoň zpopelnit
odděleně od odpadu, a to v rakvi a v krematoriu. Spalovat plody po potratu ve
spalovně jako anatomicko-patologický odpad je trestné. Novela zákona
o pohřebnictví nabyla účinnost dne 1. září 2017.
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