
Dříve vyslovená přání
 Komunikace s lékaři a rozhodnutí o své léčbě  
 Komunikace se zdravotníky  
 Souhlas s     léčbou   

„Každá dospělá lidská bytost jasné mysli má právo určit, co se bude dít s jejím vlastním 
tělem.“ Tato slavná věta amerického soudce Benjamina Cardoza z roku 1914 stojí v 
základech právního institutu, který se nazývá Dříve vyslovená přání.

Právo na sebeurčení každého člověka nekončí tím, že už nemůže mluvit, nebo není kvůli 
svému zdravotnímu stavu schopen o sobě rozhodovat. Už od roku 2001 může každý občan 
České republiky sepsat své dříve vyslovené přání, ve kterém může popsat, co si přeje, nebo co
si do budoucna nepřeje, když například bude v dlouhodobém bezvědomí (kómatu), bude trpět 
syndromem demence v pokročilém stádiu, nebo se ocitne v jakémkoliv jiném nepříznivém 
zdravotním stavu, kdy už nebude schopen o sobě rozhodovat.

V dříve vysloveném přání může každý z nás rozhodnout, zdali si v takové situaci přeje nebo 
nepřeje například resuscitaci, dýchání s pomocí přístroje, sondy do žaludku, do žíly, 
antibiotika, nebo dialýzu. Dříve vyslovená přání jsou obrovskou pomocí nejen pro pacienty, 
ale také pro jejich okolí, rodinu, blízké, zdravotníky. Je velkou úlevou pro okolí, když ví, co si
jejich drahý přeje.

Právní náležitosti Dříve vyslovených přání

Stanovuje je § 36 – v platnosti od 1.4. 2012 (Zákon č. 372/2011 o zdravotních službách): 

1. Pacient může pro případ, kdy by se dostal do takového zdravotního stavu, ve kterém
nebude schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb 
a způsobem jejich poskytnutí, tento souhlas nebo nesouhlas předem vyslovit (dále 
jen „dříve vyslovené přání“).

2. Poskytovatel bude brát zřetel na dříve vyslovené přání pacienta, má-li ho k 
dispozici, a to za podmínky, že v době poskytování zdravotních služeb nastala 
předvídatelná situace, k níž se dříve vyslovené přání vztahuje, a pacient je v 
takovém zdravotním stavu, kdy není schopen vyslovit nový souhlas nebo nesouhlas.
Bude respektováno jen takové dříve vyslovené přání, které bylo učiněno na základě 
písemného poučení pacienta o důsledcích jeho rozhodnutí, a to lékařem v oboru 
všeobecné praktické lékařství, u něhož je pacient registrován, nebo jiným 
ošetřujícím lékařem v oboru zdravotní péče, s níž dříve vyslovené přání souvisí.

3. Dříve vyslovené přání musí mít písemnou formu a musí být opatřeno úředně 
ověřeným podpisem pacienta. Součástí dříve vysloveného přání je písemné poučení 
podle odstavce 2. 

4. Pacient může učinit dříve vyslovené přání též při přijetí do péče poskytovatelem 
nebo kdykoliv v průběhu hospitalizace, a to pro poskytování zdravotních služeb 
zajišťovaných tímto poskytovatelem. Takto vyslovené přání se zaznamená do 
zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi; záznam podepíše pacient, 
zdravotnický pracovník a svědek; v tomto případě se nepostupuje podle odstavce 3.

http://www.umirani.cz/rady-a-informace/komunikace-s-lekari-a-rozhodnuti-o-sve-lecbe
http://www.umirani.cz/rady-a-informace/komunikace-s-lekari-a-rozhodnuti-o-sve-lecbe/komunikace-se-zdravotniky


Kdy není třeba nebo nelze dříve vyslovená 
přání respektovat?

Není třeba je respektovat, pokud od doby jeho vyslovení došlo v poskytování 
zdravotních služeb, k nimž se toto přání vztahuje, k takovému vývoji, že lze 
důvodně předpokládat, že by pacient vyslovil souhlas s jejich poskytnutím; 
rozhodnutí o nerespektování dříve vysloveného přání pacienta a důvody, které k 
němu vedly, se zaznamenají do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi.

Nelze je respektovat, pokud nabádá k takovým postupům, jejichž výsledkem je aktivní
způsobení smrti.

Nelze je respektovat, pokud by jeho splnění mohlo ohrozit jiné osoby.
Nelze je respektovat, pokud byly v době, kdy poskytovatel neměl k dispozici dříve 

vyslovené přání, započaty takové zdravotní výkony, jejichž přerušení by vedlo k 
aktivnímu způsobení smrti.

Nelze je uplatnit, jde-li o nezletilé pacienty nebo pacienty zbavené způsobilosti k 
právním úkonům.
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