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Genetická vyšetření
 Na základě rozvoje genetiky během posledního 

čtvrtstoletí (od 90. let 20. století) 
 Zásadní zrychlení a zlevnění genetických vyšetření 

během posledních desetiletí. 
 Celkové vyšetření genomu/ cílené vyšetření 

konkrétního genu. 
 Zásadní zjednodušení odběru vzorku (stěr ústní 

dutiny) včetně možnosti odběru vzorku pokoutního 
bez souhlasu…
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Možnosti a meze 
 Identifikace genetického základu množství (naštěstí 

vesměs vzácných) onemocnění způsobených mutací 
konkrétního genu jako úseku DNA (monogenetická 
onemocnění). 

 Oproti původním očekáváním se jen pomalu daří určit 
genetické dispozice k častým onemocněním 
(polygenetická onemocnění?).  

 Není možná kauzální terapie (nelze opravit zhruba 
100.000.000.000.000 buněk každého jedince), u 
některých geneticky podmíněných onemocnění je 
možná prevence či zmírnění následků.

 Kauzální terapie představitelná u reprodukční 
medicíny. 
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Použití 
 Predikce onemocnění s cílem prevence (je-li možná)  
 Predikce onemocnění s cílem přizpůsobení se v životě 

(není-li možná prevence), respektive pro jiné 
(zaměstnání, životní a zdravotní pojištění).  

 Prenatální genetické testy: podle sociálně-kulturních 
poměrů různě často či běžně ústící v interrupci 
zdravotně postižených či podezřelých plodů. 

 Určení příbuzenství, zejména pro forenzní účely.   
 Vyšetřování závažné kriminality nalezením 

genetického vzorku naznačujícího přítomnost 
jednotlivce na určitém místě (ovšem časté nebezpečí 
kontaminace).
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Etická, politická a sociální reflexe  
 Vědecké potvrzení (trvalé lidské zkušenosti), že si 

nejsme v biologické rovině rovni. FORTUNA nám 
nadělila různé karty již v genomu.  

 Zatím jenom omezený počet nešťastníků, nicméně 
lze si představit scénář dystopického filmu GATTACA.  

 Zjištění se netýká jen pacienta, nýbrž též jeho 
pokrevních příbuzných, což narušuje individualismus.   

 Široké možnosti následného testování v případě 
uchovaných vzorků či lidských ostatků.

 Genetické vyšetření je natolik zvláštní a závažné, že 
se dovozuje genetický excepcionalismus.  
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Právní regulace 
 Záměrné či bezděčné uznání genetického 

excepcionalismu v legislativě.
 Samozřejmě b bylo možné k němu dojít též v 

doktríně a v případné judikatuře (byla-li   
 V Česku základní a zlomkovitá úprava - §§ 28-29 

Zákona o specifických zdravotních službách:  
 Podrobná právní úprava: německý 

GenDiagnostikGesetz (2008). 
 Obvykle řešené záležitosti: informace o povaze 

zjištění a následcích před vyšetřením, dopady pro 
příbuzné, řešení nahodilých zjištění, důvody pro 
vyšetření, ochrana před pokoutním vyšetřením bez 
souhlasu, opatření proti diskriminaci. Zápatí prezentace 6
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Pozornost v Úmluvě  
 Regulace testování pro medicínské účely, nikoli pro 

forenzní účely. 
 Požadavek ochrany soukromí a zápovědi diskriminace.  
 Ruce pryč od některých sporných záležitostí 

(interrupce obecně a interrupce geneticky zatíženého 
plodu).  

 Samotná úprava genetických vyšetření přiměřená. 
 Po 20 letech pochyby ohledně zákazu genetické 

manipulace v zárodečné linii.  
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Protokol č. 203 o genetických vyšetřeních 
pro medicínské účely (2008)  
 Podrobná pravidla pro genetická vyšetření pro 

medicínské účely. 
 Genetický excepcionalismus určitě vysvětluje 

vytvoření vlastní podrobné právní úpravy. 
 Dosud nevstoupil v platnost (třeba jen 5 ratifikací).  
 Stav podpisů a ratifikací po necelém desetiletí: 4 

ratifikace (SL, NO, MN, MD) + podpis a záměr ČR 
uvést v právní život.    

 Za tím tedy neúspěch, a to též ve srovnání s dalšími 
protokoly, natožpak ne všeobecně úspěšnou (ostatní 
řečníci) Úmluvou samotnou. 
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Vysvětlení 
 Důvody: únava, v případě středo- a 

východoevropských států ochabnutí zájmu na ukázání 
přizpůsobení se standardům kvůli přijímání do 
evropských struktur. 

 Může přitom chybět skutečné pochopení právní 
úpravy a zvážení důsledků. 

 Koneckonců Rada Evropy nedokáže účinně postihnout 
porušení Úmluvy a protokolů.   

 V případě západoevropských států ovšem důvodem 
může být též nechuť „zacementovat“ právní úpravu 
příslušné záležitosti.  

Zápatí prezentace 9



www.law.muni.cz

Smysluplnost protokolu (a úmluvy) 
 Má za takových okolností protokol smysl? 
 Evropské (a jistě též další) státy mají úpravu 

víceméně odpovídající Protokolu. 
 To může být důsledkem srovnatelných výsledků 

reflexe genetiky v těchto státech.  
 Rada Evropy nicméně snad přispěla v evropském 

prostoru k této reflexi jako fórum pro politickou a 
expertní debatu.   
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Trochu právní teorie na závěr 
 Je Protokol (obdobně Úmluva) self-executing? 
 V Česku by na základě čl. 10 bylo možné přímé a při 

střetu s neslučitelným vnitrostátním právem 
přednostní uplatnění.

 Pak by byl potřeba doprovod. 
 Ústavní soud by nadto podle něj hodnotil legislativu 

stejně jako praxi.  
 Nebo self-executing není a potřebuje provedení?
 Nebo je smíšený?   
 Konfrontace s §§ 28-29 ZSZS
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