
Etické a právní aspekty výzkumu na 
embryonálních kmenových buňkách

JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M.
ÚSP AV ČR, v.v.i.



Aktuálnost tématu 

 - USA – na konci dubna  rozhodl federální  odvolací soud 
o tom, že  federální vláda může pokračovat v podpoře 
výzkumu na lidských embryonálních kmenových 
buňkách 

- toto rozhodnutí znamenalo velké vítězství  Obamovy  
administrativy  a umožňuje  opět podporovat  výzkum  
prováděný na lidských embryonálních kmenových 
buňkách , který byl zastaven v roce  1996 rozhodnutím 
Kongresu

 - Bushův postoj k této oblasti  výzkumu byl velmi 
rezervovaný etické náhledy na výzkum na kmenových 
buňkách získaných z lidských embryí  se liší  



Aktuálnost tématu

 Větší význam však má právě probíhající řízení 
ve věci zodpovězení  předběžné otázky  
položené  ESD  německým soudem –
Bundesgerichtshof – ve věci prof. Olivera 
Brüstleho  a Greenpeace – sporu o 
patentovatelnost  metody,  která zahrnuje  
získávání určitého typu buněk  z 
embryonálních kmenových buněk   



Složitost tématu 

 etické náhledy na výzkum na kmenových 
buňkách získaných z lidských embryí  se liší

 Základním problémem při posuzování tohoto 
typu výzkumu je střet  morálních principů :

- Povinnosti předcházet nebo alespoň zmírnit 
lidské utrpení 

- Povinnost  respektovat  lidskou důstojnost  a 
ctít  hodnotu lidského života



Složitost tématu 

 Podle mnohých názorů dochází při výzkumu za 
použití lidských embryonálních  kmenových 
buněk  k narušování lidské důstojnosti  a to v 
zásadě tím, že dojde již v zárodku  ke zničení  
možného lidského života /zničením embrya/

 Problematickým bodem všech  debat  se  pak v 
zásadě stává  určení , jaký morální /právní/ status 
má embryo  /lidská bytost, subjekt podobný 
lidské bytosti, biologický materiál/- od tohoto 
pohledu se také odvíjí problematika ochrany 
embrya 



Složitost tématu 

 Vedle tohoto problému se vyskytuje ještě 
problém další  - od jakého časového okamžiku  
lze hovořit o embryu

- od oplodnění
- Od okamžiku, kdy se oplodněné vajíčko  

transplantováno  do dělohy 



Případ  Brüstle – C 34/10

 spojuje etické a právní aspekty dané 
problematiky 

 a to přesto, že se v principu snaží vyhnout 
generalizujícím  úvahám, tj. respektuje 
rozdílnost názorů na danou problematiku v 
členských státech

 Dosud je k dispozici pouze stanovisko 
generálního advokáta Bota

 ESD se v 8 z 10 případů přikloní ke stanovisku  
GA  



Otázky položené ESD 

 Co znamená  termín  „lidské  embryo“  užitý v článku 6 
odst. 2  Směrnice  98/44/ES o právní ochraně 
biotechnologických vynálezů? 

a) Zahrnuje v sobě všechny etapy vývoje lidského života , od počátku  oplodněním  
vajíčka nebo musí splňovat další požadavky – jako například dosažení určitého 
vývojového stádia? 

b) Je možno pod tento termín zahrnout rovněž  
-  ….   
- Neoplodněná lidská vajíčka, jejichž  další dělení bylo stimulováno 

parthenogenezí? 
c) Je pod tento termín možno zahrnout rovněž kmenové buňky získané z lidských 

embryí ve stádiu blastocystu? 

 Co znamená termín „použití embryí pro průmyslové a 
komerční účely – čl. 6 odst. 1 Směrnice? Je tím míněno i 
komerční využití pro účely vědeckého výzkumu? 



Stanovisko GA Bota

 Základní dokumenty  pro posouzení: 
- TRIPS  (WTO)
- Mnichovská konvence 
- Listina základních práv EU
Čl 3.  - Právo na nedotknutelnost lidské osobnosti
1.   Každý má právo na to, aby byla respektována jeho fyzická a duševní nedotknutelnost.

2.   V lékařství a biologii se musí dodržovat zejména:

  c)   zákaz využívat lidské tělo a jeho části jako takové jako zdroj finančního prospěchu;

- Směrnice 98/44

 



Stanovisko GA Bota

 Bot si  byl vědom rozdílů vnitrostátních úprav
 Přesto tvrdí, že je nutno vymezit pojem 

lidského  embrya pro účely směrnice 98/44, 
aby se zabránilo rozdílným přístupům k 
patentovatelnosti  určitých metod 
využívajících  lidské kmenové embryonální 
buňky  a tak se zabránilo vzniku ekonomických 
nerovností  ve vztahu k vnitrostátním trhům 
členských států



Stanovisko GA Bota

 GA ovšem rozdílné názory na status embrya 
obchází  a tvrdí, že ochrana nemá být 
poskytována lidské bytosti  jako takové, ale 
lidskému tělu  - ochrana proti zásahům do 
tělesné integrity

 Z tohoto pohledu pak dochází k zajímavým 
závěrům



Stanovisko GA Bota

 Vývoj začíná od početí pouze s několika 
buňkami – tzv. totipotentními buňkami

 Každá z těchto buněk se může stát novou 
lidskou bytostí

 Proto totipotentní buňky jsou prvním stádiem 
lidského těla  a je nutno je charakterizovat 
jako embrya /tím je tento status udělen 
rovněž těmto buňkám při oplodnění  in vitro/ 

 Proto každá totipotentní buňka je embryem a 
je nepatentovatelná



Stanovisko GA Bota

 Z totipotentních buněk se vyvinou 
pluripotentní  buňky – a první stádiu, kdy se 
tato změna děje se nazývá blastocysta

 I tyto buňky  - neboť se jedná o další vývojové 
stádium  - je nutno považovat za embryo

 A to i přesto, že většina členských států 
zaujímá právě opačné stanovisko /považuje  
za něj pouze totipotentní buňky/

  ovšem nelze ignorovat původ těchto 
pluripotentních buněk! 



Stanovisko GA Bota

 Pluripotentní buňky  odebrané  z embrya ve 
stádiu blastocysty vedou k zničení embrya

 Tyto buňky lze podřadit pod embrya a proto 
jakékoliv patentovatelnost metody  využívající 
tyto buňky je v rozporu se směrnicí  - čl. 6 
odst. 1 a 2  



Dopis vědců

 Obrovský odpor vědců – otevřený dopis



Závěr

 Čekáme na rozhodnutí ESD
  propojení etických a právních problémů 
 Důsledky pro výzkum?  
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