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Dříve vyslovené přání 

 

Já […] (dále též „pořizovatelka“), vyslovuji pro případ, že bych se dostala do takového zdravotního 

stavu, ve kterém nebudu schopna vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb 

a způsobem jejich poskytnutí, následující dříve vyslovené přání: 

 

1. Pokud u mě nastane nevyléčitelný a nezvratný stav, který dospěje ke smrti v relativně 

krátké době, pokud se dostanu do stavu ztráty vědomí, které již vzhledem k rozumné 

míře lékařské jistoty nenabudu nazpět, pokud u mě dojde k zástavě srdce či oběhu, 

pokud se dostanu do terminálního stádia nevyléčitelné nemoci nebo jiného medicínsky 

nepříznivého stavu, nebo stavu, kdy rizika a zátěže léčby převyšují nad předpokládanými 

výhodami léčby, žádám, aby: 

- nebyly přístrojově podporovány mé životní funkce (např. umělá plicní ventilace, 

kardiopulmonální resuscitace) 

- nebyla mé osobě uměle podávána umělá výživa (nasogatrická sonda, PEG sonda). 

Nesouhlasím s těmi druhy léčby, které povedou pouze k prodlužování mého shora 

uvedeného stavu. 

 

Žádám a souhlasí s tím, aby mi v takovém případě byla výlučně poskytnuta léčba na 

zmírnění bolesti a nepohodlí, dušnosti, zvracení, neklidu, strachu a dalších projevů, které 

by mi způsobovaly utrpění, a to i v případě, kdy by to mělo urychlit moji smrt. Dále 

žádám, aby mi bylo umožněno zemřít doma v kruhu mých blízkých, i kdyby to mělo vést 

k urychlení mé smrti. 

     

Toto mé přání se týká všech zdravotních oborů a všech lékařských zařízení, v jejichž péči 

budu v okamžiku, kdy nastanou okolnosti rozhodné pro realizaci mých shora uvedených 

přání. 

 

2. Součástí tohoto dříve vysloveného přání je i písemné poučení mým praktickým lékařem MUDr. 

……………………, o důsledcích mého rozhodnutí1. 

 

3. Jsem si vědoma toho, že „dříve vyslovené přání“ není třeba při poskytování zdravotních služeb 

mé osobě 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 bych nyní již 

vyslovila souhlas s jejich poskytnutím. 

 

4. Jsem si vědoma, že mé přání: 

a) lékař nemusí 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;  

 

 
1 Poučení lékaře lze rozvést na samostatném listu, který se k „dříve vyslovenému přání“ přiloží. Z přiloženého 

poučení musí být zřejmé, kterému pacientovi bylo podáno a ke kterým skutečnostem, které jsou předmětem dříve 
vysloveného přání se vztahuje, dále datum, kdy bylo provedeno a který lékař jej provedl. 
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b) nelze respektovat, pokud nabádá k takovým postupům, jejichž výsledkem je aktivní 

způsobení smrti (nelze požadovat takový postup při poskytování zdravotních služeb, 

který by vedl aktivnímu ukončení života zdravotnickým pracovníkem); 

 

c) nelze respektovat, pokud by jeho splnění mohlo ohrozit jiné osoby; 

 

d) nelze respektovat, pokud byly v době, kdy poskytovatel lékařské péče neměl k dispozici 

mé dříve vyslovené přání, byly započaty takové zdravotní výkony, jejichž přerušení by 

vedlo k aktivnímu způsobení smrti. 

 

5. S tímto mým dříve vysloveným přáním jsem seznámila mého syna […], který je plně informován 

o mých životních postojích podstatných pro výklad mého dříve vysloveného přání.  

6. Pro případ, že by nastala situace nepředvídaná v tomto mém dříve vysloveném přání či by 

nastaly pochybnosti o aplikovatelnosti tohoto dříve vysloveného přání, činím dle § 38 odst. 1 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“), prohlášení v tom smyslu, že si 

přeji, aby v případě mé nezpůsobilosti rozhodovat o mé další zdravotní péči rozhodoval o této 

péči v intencích tohoto mého dříve vysloveného přání můj syn […]. 

7. Toto dříve vyslovené přání platí od okamžiku, kdy jsem jej učinil/a; je sepsáno ve …… 

vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení je součástí mé zdravotnické dokumentace vedené u 

MUDr. ……………………………, jedno vyhotovení je uloženo u mého syna […]. 

 

 

lékaře, který provedl poučení: 

 

datum …………………                                      ………………………………………….............................. 

                                                                          […] 

 
pořizovatelka:                                                                                        

                                                                                                 
 

datum …………………                                      ………………………………………………………………. 
         […] 
  
 
svědci prohlášení dle § 38 ObčZ:                        
 
datum …………………                                      ………………………………………………………………. 
      Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, podpis 
 
 
datum …………………                                      ………………………………………………………………. 
       Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, podpis 
  


