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ÚMLUVA A DODATKOVÉ PROTOKOLY: PŘÍBĚH 
HARMONIZACE ZDRAVOTNÍHO PRÁVA (NEJEN) V 
EVROPĚ ANEBO PŘÍBĚH PŘETRVÁVÁNÍ ROZDÍLŮ?

 komparatisté: ač účelem byla harmonizace, zdravotní právo je nadále spíše patchwork
 k tomu přistupuje fakt, že ani 20 let od okamžiku, kdy byla Úmluva otevřena k podpisu, není

závazná zdaleka pro všechny státy, které se podílely na jejím vypracování (a část těchto států
ani nemá v úmyslu na tom něco zásadně rychle změnit)

 3 hlavní kategorie členských států
i) členské státy, které podepsaly, ale ratifikovaly s významným zpožděním
ii) členské státy, které podepsaly, ale dosud neratifikovaly
iii) členské státy, které ani nepodepsaly, ani neratifikovaly

- uvedené postoje se v zásadě přenášejí i na postoj k dodatkovým protokolům (příkladmo
Lucembursko, které podepsalo Úmluvu, podepsalo i všechny její protokoly, nic z toho ale dosud
neratifikovalo)

 Úmluvu (oproti očekáváním) nepodepsal ani neratifikoval žádný ze třetích států, kteří se jako
pozorovatelé podílely na jejím vypracování (6 států včetně Kanady, USA a Svatého Stolce)



ÚMLUVA O LIDSKÝCH PRÁVECH A BIOMEDICÍNĚ 
(č. 164 ETS)
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DODATKOVÝ PROTOKOL O ZÁKAZU KLONOVÁNÍ LIDSKÝCH 
BYTOSTÍ 

(č. 168 ETS)
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DODATKOVÝ PROTOKOL O TRANSPLANTACI ORGÁNŮ A TKÁNÍ 
LIDSKÉHO PŮVODU 

(č. 186 ETS)
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DODATKOVÝ PROTOKOL O BIOMEDICÍNSKÉM VÝZKUMU 
(č. 195 ETS)
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DODATKOVÝ PROTOKOL O GENETICKÉM TESTOVÁNÍ PRO 
ZDRAVOTNÍ ÚČELY

(č. 203 ETS)
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DODATKOVÝ PROTOKOL O LIDSKÝCH PRÁVECH A DŮSTOJNOSTI 
OSOB S MENTÁLNÍMI PORUCHAMI S OHLEDEM NA NUCENOU 
LÉČBU A NUCENOU HOSPITALIZACI : ZADRHÁVÁNÍ PROCESU ?

 2013: Výbor pro bioetiku pověřen vypracováním nového dodatkového protokolu,
a to do 31. prosince 2017

 duben 2016: Parlamentní shromáždění v doporučení 2091 (2016)
nedoporučuje postupovat v práci na takto koncipovaném protokolu, vyjadřuje
pochybnosti o jeho slučitelnosti s univerzální Úmluvou o právech osob se
zdravotním postižením a dává přednost hledání alternativních postupů

 červen 2016: Výbor pro bioetiku se rozhoduje pokračovat v přípravě a z
podnětu Výboru ministrů vypracovává připomínky k doporučení
Parlamentního shromáždění (https://rm.coe.int/168066cabc)

https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiVm-fIyvTWAhUB2BoKHRRbAioQFggrMAA&url=https://rm.coe.int/1680667a6f&usg=AOvVaw0JWHS0s35xNFkQ93A5bypf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=22757&lang=en
https://rm.coe.int/168066cabc


ČS, KTERÉ PODEPSALY, ALE RATIFIKOVALY S 
VÝZNAMNÝM ZPOŽDĚNÍM

 FRANCIE

- v podstatě jediný velký evropský stát, pro který je nyní Úmluva závazná (už ale nikoli
dodatkové protokoly), avšak po dlouhém vývoji

- originární signatář Úmluvy, přičemž francouzské bioetické zákony z roku 1991 užívány jako
jeden z inspiračních zdrojů při redakci Úmluvy

1998 vláda předkládá Parlamentu návrh zákona, kterým se vyslovuje souhlas s ratifikací Úmluvy

2003 návrh stále není Parlamentem projednán

říjen prezident J. Chirac na generální konferenci UNESCO přislibuje ratifikaci, podmiňuje ji ale
předchozí revizí francouzského zdravotního práva tak, aby byl zajištěn soulad mezi Úmluvou a jím

realitu ale upřímněji vystihla odpověď předsedy vlády na interpelaci jednoho z poslanců z roku 2000,
kdy výslovně uvedl, že se čeká na revizi zdravotního práva, ale s ohledem na rychlý vývoj v celé oblasti
biomedicíny se Francie možná odchýlí od ustanovení Úmluvy v některých ohledech

2004 při rozpravě o návrhu o zákoně o bioetice v Parlamentu zaznívá argument, že Francie by si
ratifikací Úmluvy nepřiměřeně „svázala ruce“ bez možnosti revize, pokud jde o určité citlivé
zásahy typu zákazu výzkumu na embryích; případně je navrhováno, aby Francie uplatnila výhrady

2011 Parlament dává souhlas s ratifikací, a to poměrně neobvykle v rámci zcela nového
zákona č. 2011-814 ze dne 7. července 2011 o bioetice

13. 12. 2011 generálnímu tajemníkovi předán ratifikační instrument s tím, že Francie uplatňuje
výhradu k čl. 20 odst. 2 Úmluvy (odběr regenerativních tkání od osob nezpůsobilých
dát souhlas pro širší okruh osob, než který připouští Úmluva)



ČLENSKÉ STÁTY, KTERÉ PODEPSALY, ALE DOSUD 
NERATIFIKOVALY

LUCEMBURSKO
- originární signatář Úmluvy i všech jejích protokolů
- dodnes však neratifikovalo ani Úmluvu, ani žádný z protokolů
2005 Národní poradní výbor pro etiku vyzývá k ratifikaci Úmluvy
oficiálně argument o tom, že ratifikace bude možná teprve v případě, kdy bude provedena
revize lucemburského zdravotního práva, které řadu pravidel obsažených v Úmluvě zná
nejvýše v podobě obecných principů, jejichž právní relevance je nejistá (např. princip
nedotknutelnosti lidského těla a jeho součástí)
2015 částečná revize zdravotnického práva, jmenovitě nový zákon ze dne 25. listopadu 1982

o odběru látek lidského původu: zdůrazňuje princip nedotknutelnosti lidského těla,
princip souhlasu s odběrem a definuje modernizované standardy nakládání s lidskými
tkáněmi

- přesto k ratifikaci nadále nedochází
duben 2017 absence ratifikace zmíněna při šetření Výboru pro práva osob se zdravotním

postižením, v odpovědi Lucembursko uvádí, že ratifikaci zvažuje, ale teprve
poté, co bude provedena další revize lucemburského zdravotního práva, která
by měla jmenovitě zakázat nucenou sterilizaci

- existence politicko-ideologických rozporů ve vztahu k Úmluvě ? 2008 velkovévoda s
odkazem na výhradu svědomí odmítá podepsat zákon umožňující eutanazii s následnou
úpravou článku 34 Ústavy



ČLENSKÉ STÁTY, KTERÉ PODEPSALY, ALE DOSUD 
NERATIFIKOVALY

ITÁLIE

- z hlediska přístupu k Úmluvě a protokolům zřejmě nejkurióznější případ ze všech států Rady
Evropy

- originární smluvní stát

2001 na návrh vlády italský Parlament vyslovuje souhlas s ratifikací Úmluvy zákonem č.
145 ze dne 28. března 2001

dodnes: prezident republiky nepředává ratifikační instrument generálnímu tajemníkovi Rady
Evropy

únor 2012 Výbor pro bioetiku vyzývá k dokončení procesu ratifikace

duben 2017 skupina senátorů vyzývá vládu, aby učinila kroky, které povedou k předání
ratifikačních instrumentů a umožní přímou aplikaci Úmluvy, výslovně přitom ale

upozorňují na možnost učinit při ratifikaci výhrady k Úmluvě

- skutečné důvody: „Questo governo avrà la volontà politica di andare fino in fondo?“, zjevně
obava z toho, jak bude v některých směrech velmi liberální Úmluva společensky akceptována

- italský paradox: aniž by Úmluva byla součástí italského práva a mohla být přímo aplikována,
odkazují na ni obecné soudy, avšak důsledně v rámci obiter dicta, současně na jejím základě probíhá
i doktrinální debata (při ní se ukazuje, že italské znění čl. 21 – 22 Úmluvy není správné a komplikuje
fungování transfuzních stanic)

http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimnufr1PTWAhXEXhoKHXDzAhsQFgg3MAI&url=http://bioetica.governo.it/media/170970/m11_2012_ratifica-oviedo_it.pdf&usg=AOvVaw2WGglRADEKcW6rmGxk2G_x
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=1012024
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=9182
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2016&numero=84
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3729117/#b12-blt-11-321


ČLENSKÉ STÁTY, KTERÉ ANI NEPODEPSALY, ANI 
NERATIFIKOVALY 

BELGIE

červen 2011 dvě poslankyně navrhují, aby Parlament přijal usnesení, kterým se vláda vyzývá k
podpisu Úmluvy a vybraných protokolů (transplantace) a k jejich ratifikaci

návrh nikdy neprojednán a v roce 2014 vyřazen z programu Parlamentu

říjen 2013 interpelace na místopředsedu federální vlády a ministra zdravotnictví

„Belgie se aktivně podílela na sjednávání Úmluvy z Ovieda … přes její význam a kvality se
Belgie rozhodla nepodepisovat ji, a to s ohledem na rozdíly mezi zněním Úmluvy a belgickým
právem … „

„Naše vnitrostátní právo je ve vícero bodech pokročilejší“, jmenovitě v určitých případech je
možné preimplantační genetické testování a dále možnost vytvářet embrya in vitro pro účely
vědeckého výzkumu, což Úmluva a její protokoly zakazují

- podpis a ratifikace Úmluvy a jejích protokolů tedy odmítána zcela zjevně proto, že Belgie „si
nechce vázat ruce“ v těch oblastech zdravotnického práva, kde to považuje za pro
sebe nevýhodné (oproti Itálii naopak pohled, že Úmluva je oproti belgickému právu
málo liberální)

- to má zcela zjevně i politicko-ekonomické důvody (zájem na rozvoji biomedicínských oborů
a farmaceutického průmyslu)

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/1544/53K1544001.pdf
https://www.senate.be/www/?MIval=/Vragen/SchriftelijkeVraag&LEG=5&NR=10177&LANG=fr


ČLENSKÉ STÁTY, KTERÉ ANI NEPODEPSALY, ANI 
NERATIFIKOVALY 

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
- dlouhodobě podpis i ratifikaci odmítá
i) důvody politické: interpelace člena Sněmovny lordů z června 2014 v návaznosti na debatu o
genetických zásazích a eugenice
„The Government does not support eugenic practices. It is not considered helpful to interpret the
term ‘eugenic practices' other than by reference to its ordinarily understood meaning. Any attempt at a
working definition would risk the unintentional exclusion of practices whose unacceptability is no less
great than that of practices captured by such a definition.
As previously stated, in the United Kingdom, the complex nature of devolved responsibilities in
this range of policy areas has delayed consideration of full ratification. In the meantime, the UK
continues to take an active role in Council of Europe negotiations and development of relevant
protocols.“
ii) důvody právní: interpelace téhož člena Sněmovny lordů z března 2015
Úmluva „covers a very wide range of complex ethical and legal issues. These issues involve a large
number of different policy areas which are covered by a mixture of United Kingdom legislation
and common law and some of the relevant policy areas are within the competence of the
devolved administrations.
In common with a number of other European Union states, the UK has not signed or ratified
the Convention.“
- podpis a ratifikace Úmluvy vnímány jako kroky, které by vyžadovaly výrazné změny ve vnitrostátním
právem, současně ale zjevná snaha ponechat si volný manévrovací prostor (srv. three-person babies)

http://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-question/Lords/2014-06-04/HL64/
https://www.theguardian.com/politics/2015/feb/24/uk-house-of-lords-approves-conception-of-three-person-babies


ARGUMENTY PRO NEAKCEPTACI ÚMLUVY: POKUS O SOUHRN

i. „právní argumenty“:
a) podpis nebo ratifikace nejsou možné do doby, než bude provedena revize
vnitrostátního zdravotního práva tak, aby byla zajištěna slučitelnost s Úmluvo, a to
v situacích, kdy vnitrostátní právo je s Úmluvou slučitelné jen částečně (Francie), nebo
kdy ve vnitrostátním právu chybí některé ze základních principů, na kterých Úmluva
staví (Lucembursko)
b) provádění Úmluvy naráží na vnitrostátní ústavní uspořádání a specifika
právního řádu, takže zajištění plnění Úmluvy je právně složité (devoluce + definování
standardů poskytování zdravotní péče v psaném i nepsaném právu – Spojené království)
ii. „politické argumenty“
a) akceptace mezinárodních závazků nepřiměřeně zužuje manévrovací prostor státu
v oblastech, kde dochází k prudkému vývoji a kde se názory na řešení liší
(příkladmo: Francie – tento argument vznášejí liberálové i konzervativci)
b) standardy stanovené Úmluvou neodpovídají „politickým“ zájmům státu
(příkladmo Belgie: v určitých oblastech má zájem na restriktivnější úpravě, v jiných na
liberálnější – přípustnost vytváření lidských embryií in vitro pro účely výzkumu)
iii. „nezřetelné argumenty“ (politicko-kulturní)
Itálie : „autorita přesvědčivosti“, tj. k Úmluvě se přihlíží, aniž by to však bylo právně
nevyhnutelné



PRÁVNĚ-POLITICKÉ DŮSLEDKY 
NEJEDNOMYSLNNÉ AKCEPTACE ÚMLUVY

 na Úmluvu (a a fortiori její dodatkové protokoly) lze jako na
projev společné vůle států nahlížet jen s určitou opatrností

 vnímáme-li skutečnou akceptaci závazků státy jako stále
klíčovými činiteli mezinárodních vztahů za klíč k legitimitě
mezinárodního práva, pak Úmluva (a fortiori její dodatkové
protokoly) trpí jasnými deficity

 Úmluvu nelze považovat za výraz jednoznačného evropského
konsensu na standardech v oblasti biomedicíny a zdravotního
práva vůbec

 nejzásadnějším přínosem existence Úmluvy a protokolů tak je, že
napříč členskými státy Rady Evropy slouží jako podnět k debatě a
standard, vůči kterému se členské státy (pozitivně nebo negativně)
vymezují



PRÁVNĚ-POLITICKÉ DŮSLEDKY NEJEDNOMYSLNNÉ 
AKCEPTACE ÚMLUVY: ABSENCE PŘÍMÉ ZÁVAZNOSTI 

ÚMLUVY V PRÁVU EU

- lze namítat, že Úmluva měla vliv na redakci Listiny základních práv EU, což je nepochybně pravda (srv.
oficiální vysvětlení k Listině základních práv – inspirace Úmluvou zmiňována u dvou ustanovení, a to u čl. 3
garantujícího nedotknutelnost lidské osobnosti a u čl. 21 zákazu diskriminace na základě genetických
vlastností)

- přímá závaznost Úmluvy v systému unijního práva ale byla ze strany SDEU výslovně odmítnuta: C-237/09,
De Fruytier, 3. června 2010, ECLI:EU:C:2010:316

vnitrostátní spor o to, zda je fyzická osoba, která podnikatelsky přepravuje lidské orgány a tkáně, vyňata z
působnosti šesté směrnice o DPH (která ze své působnosti vylučuje „dodání lidských orgánů, krve a mléka“) nebo
nikoli

SDEU dospívá k závěru, že přeprava nemá povahu dodání těchto statků a jejich dání do dispozice druhé strany, na
které by se vynětí vztahovalo

odmítá přitom podpůrný argument žalobce z vnitrostátního řízení i vnitrostátního soudu, že na tento
závěr by mohl mít vliv fakt, že s uvedenými statky se nesmí obchodovat, a to mj. podle Úmluvy

„tato úmluva, předložená k podpisu zejména členským státům rady Evropy na straně jedné a Evropské
unii na straně druhé … nebyla Unií podepsána . Kromě toho jde-li o členské státy, tuto úmluvu ratifikovala
ve skutečnosti jen o něco málo než polovina z nich.“

- dále lze dohledat už jen dvě stanoviska generálních advokátů (C-364/13, International Stem Cell, červenec
2014), která na úmluvu odkazují, jinak jakékoli přímé odkazy na Úmluvy chybí

- žádná vázanost EU z titulu vázanosti všech členských států (případ GATT), žádná vázanost, která by
se opírala o výslovný akt EU



PRÁVNĚ-POLITICKÉ DŮSLEDKY NEJEDNOMYSLNNÉ AKCEPTACE 
ÚMLUVY: OPATRNOST ESLP

 jeden z referenčních standardů, ke kterým se přihlíží při posuzování slučitelnosti
konkrétních lékařských a zdravotních úkonů s EÚLP, aniž by však šlo o standard
jediný, závazný nebo určující

 posun od náběhů k přímé aplikaci Úmluvy v kontextu práva EÚLP, který se
projevoval dříve

 nyní daleko častěji nepřímý odkaz, resp. inspirace: Úmluva vnímána jako soubor
principů, ze kterých se vychází při výkladu a aplikaci EÚLP

 Úmluva využívána zejména jako nástroj k vyjasnění působnosti a výkladu EÚLP a
dále v případech, kde existuje shoda mezi právy garantovanými Úmluvou a EÚLP
(Seatzu, 2015)

- příklad: „rozpor s principy Úmluvy“ a nikoli rozpor s ustanoveními Úmluvy

- Ch. Gard a další v. Spojené království, 3. července 2017

„Such an approach would accord with that set out in Article 6.2 of the Oviedo
convention.“



ÚMLUVA A TEORIE ZAVAZOVÁNÍ SE A RESPEKTOVÁNÍ 
ZÁVAZKŮ V MEZINÁRODNÍCH VZTAZÍCH

 podle rozšířených teorií se státy v oblasti lidských práv zavazují zejména tehdy,

i) je-li akceptování standardů plynoucích z mezinárodních smluv „levné“ – zejména není-li spojeno se silným
mechanismem vynucování, který by měl za následek výrazné omezení suverenity států

ii) jde-li o demokratické státy, pro které provádění smluv o lidských právech neznamená zvláštní náklady

iii) jde-li o státy v procesu politického přechodu, pro které jsou ztráty suverenity vyvažovány jednak tím, že získávají
standardy, které by musely jinak pracně budovat samy, jednak tím, že mezinárodní standardy zavazují i následné
vlády a jde tak o určitou pojistku pro případ pokusů o změnu režimu

iv) převažuje-li přínos z akceptování mezinárodní smlouvy nad náklady, které akceptování v politické,
ekonomické a společenské rovině má („racionální egoisté“)

 z hlediska situace Úmluvy a jejích protokolů jsou relevantní faktor iii) a iv), naopak nerelevantní jsou
faktory i) a ii)

 akceptování Úmluvy a jejích protokolů je v podmínkách většinově demokratických států evropského regionu
sdílejících navíc stejný civilizační rámec závislé především na vyhodnocení přínosů a nákladů spojených s
akceptováním standardů, které z těchto dokumentů plynou, nadto pod vlivem kulturních a náboženských
tradic jednotlivých členských států; značné zastoupení členských států v procesu politického přechodu

 fakticky je role Úmluvy a dodatkových protokolů nezastupitelná v tom ohledu, že jde o dokumenty, které
stimulují a usměrňují debaty o bioetice na regionální i vnitrostátní úrovni , právně však není dokumentem,
jehož závaznost by dokonce i na regionální úrovni bylo možné považovat za absolutní

 Úmluva tak i 20 let po svém předložení k podpisu nepřestává být atraktivní pro výzkum a debatu, a to nejen
mezi lékaři a etiky
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