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Anotace 

Bakalářská práce je případovou studií zabývající se zákony omezujícími přístup k interrupci 

ve Spojených státech na příkladu státu Texas. Zdejší restriktivní zákony jsou zkoumány 

v kontextu federálního legislativního rámce vyplývajícího z klíčového rozhodnutí 

Nejvyššího soudu v případu Roe v. Wade z roku 1973, který uznal právo ženy rozhodnout 

se pro ukončení těhotenství a legalizoval tak interrupci na celém území Spojených států. 

Tímto rozhodnutím sice státy přišly o možnost ženám v podstoupení tohoto zákroku 

zabránit, byla jim však ponechána omezená možnost tento zákrok regulovat. Tyto možnosti 

se následně dále rozšířily poté, co došlo v roce 1992 k úpravě právního standardu, 

prostřednictvím kterého jsou tato restriktivní opatření posuzována, a oslabení ústavní 

ochrany tohoto práva. Zejména v posledních letech pak některé státní administrativy 

prosazují stále přísnější regulace, jejichž důsledkem je zásadní omezení přístupu 

k interrupci. Na příkladu státu Texas jsou analyzována jednotlivá restriktivní opatření, 

způsob jejich implementace a jejich dopady na dostupnost tohoto zákroku. Zároveň je 

zkoumán také narativ užívaný zastánci těchto opatření a legitimita jejich argumentů o 

nezbytnosti těchto opatření pro ochranu zdraví žen, které jsou stavěny do kontrastu 

s překážkami, které pro ženy vyhledávající interrupci představují.  

 

Annotation 

This bachelor thesis is designed as a case study focused on restrictive laws limiting access 

to abortion in the United States. The effort of state administrations to restrict access to 

abortion is studied on the case of Texas. Abortion laws enacted in this state are analyzed in 

the context of federal legislature concerning abortion rights based on the landmark decision 

Roe v. Wade, which acknowledged woman´s right to decide to end the pregnancy and 

consequently legalized abortion in the United States. Although states are no longer allowed 

to deny women access to the procedure after this decision, they still possess the right to 

regulate it. After the change in applied legal standard in evaluation of constitutionality of 

these regulations in 1992, states´ possibilities to enact new anti-abortion legislature has 

broadened. Especially in the recent years, the increase in the amount of these anti-abortion 

laws has resulted in severe decline of abortion access. This thesis analyses concrete policies, 

their implementation and the impact they have on the accessibility of this procedure in Texas. 

This analysis also includes narratives used by proponents of these measures and questions 



 

 

 

the legitimacy of widely used arguments of protection of women´s health. The thesis 

illustrates the contrast of alleged benefits of restrictive abortion laws and burdens they 

impose on women seeking abortion.  
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Úvod 

Tématem této bakalářské práce jsou restriktivní protipotratové zákony státu Texas, 

prostřednictvím kterých tento stát omezuje dostupnost interrupce, zkoumané v rámci 

současného federálního legislativní rámce Spojených států.  V roce 1973 rozhodl Nejvyšší soud 

Spojených státu v klíčovém případu Roe v. Wade, že žena má z ústavy vyplývající právo 

rozhodnout se pro ukončení těhotenství a podstoupit interrupci, která tak byla legalizována na 

federální úrovni. Dodnes však zůstává právo na interrupci ve Spojených státech vysoce 

kontroverzním tématem, které doprovází rozsáhlá celospolečenská debata a odpůrci tohoto 

práva dlouhodobě usilují o zpochybnění rozhodnutí Roe v. Wade.  Přestože z něj plynoucí právo 

zůstalo i přes úpravy na federální úrovni zachováno, možnosti absolvování procedury se liší 

v jednotlivých státech, kterým zůstalo právo tuto proceduru do určité míry regulovat. Některé 

státní administrativy se tak ve snaze omezit přístup k interrupci uchylují k různým formám 

restriktivních zákonů, které snižují její dostupnost. Tato restriktivní opatření jsou hlavním 

tématem práce. 

 

Metodologicky se jedná o případovou studii, která na příkladu státu Texas zkoumá způsoby zde 

užívané k omezování přístupu k interrupci, které jsou však zároveň široce uplatňované napříč 

Spojenými státy. Práce tak může sloužit k širšímu pochopení vysoce polarizované společenské 

debaty ohledně práva na interrupci, kterou můžeme v USA pozorovat. Stát Texas byl zvolen 

pro svou širokou škálu restriktivních opatření, která práci umožňuje analyzovat rozlišné 

přístupy, které jsou v rámci federálního legislativní rámce užívané s cílem přístup k interrupci 

co nejvíce omezit, a zároveň dlouhodobě konstantní negativní postoj místní administrativy vůči 

interrupci. Vzhledem k těmto faktorům je Texas reprezentativním příkladem státu s restriktivní 

legislativou. Vybraný stát je také významný z hlediska role, kterou sehrál v klíčových 

případech rozhodovaných Nejvyšším soudem USA, v kterých byly napadeny místní zákony, a 

které následně stanovily důležitý precedent. Prvním z nich je Roe v. Wade z roku 1973, který 

vyústil v legalizaci interrupce na federální úrovni a druhým Whole Woman´s Health v. 

Hellerstedt z roku 2016. 

 

Práce je rozděleno do tří části. První z nich se věnuje právu na interrupci v rámci Spojených 

států, zejména pak klíčovým případům Nejvyššího soudu, jehož precedenty toto právo 

vymezují. Cílem této kapitoly je zejména poskytnout kontext historického vývoje americké 

legislativy upravující právo na interrupci a současného právního rámce, který je nezbytný pro 

následnou analýzu legislativy konkrétního státu. Druhá kapitola se zabývá legislativou 
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uplatňovanou ve státě Texas a konkrétními způsoby, kterými místní administrativa usiluje 

o omezení přístupu k interrupci. Tato část práce si klade otázku, do jaké míry je Texas v této 

snaze úspěšný a jaké jsou následné dopady této politiky na dostupnost reprodukční zdravotní 

péče a na ženy usilující o přístup k interrupci. Zároveň se tato část zabývá narativem užívaným 

zastánci takové legislativy hovořícím o údajném přínosu restriktivních opatření pro ochranu 

zdraví žen a zkoumá, do jaké míry je tento argument legitimní. Záměrně se práce nevěnuje 

morálnímu a etickému aspektu obklopujícímu téma interrupce a soustředí se na ten argument 

hnutí pro-life, jehož relevanci je možné zkoumat prostřednictvím kvantitativních dat. Třetí část 

práce se zabývá legislativními opatřeními, která byla ve státě Texas schválena, nicméně 

následně byla soudy shledána v rozporu s ústavou a nejsou tedy uplatňována. Hlavní část 

kapitoly se zabývá případem Nejvyššího soudu Whole Woman´s Health v. Hellestedt a 

opatřeními, která jím byla uznána protiústavními, nicméně zmíněna jsou i další neprosazená 

opatření k ilustraci širšího trendu.  

 

Cílem práce je analyzovat způsoby, které stát Texas užívá k regulaci interrupce a odpovědět na 

otázku, do jaké míry je místní administrativa úspěšná ve své snaze snížit počet provedených 

zákroků. Práce zároveň zkoumá, jak jsou zkoumanými opatřeními ovlivňovány ženy 

vyhledávající interrupci. Překážky, které pro ženy vyplývají z prosazených restriktivních 

zákonů, dává práce do kontrastu s jejich proklamovanými cíli a zpochybňuje legitimitu 

některých užívaných argumentů. Při analýze účinnosti restriktivních opatření v omezování 

přístupu k interrupci, si práce zároveň klade otázku, do jaké míry je současný právní rámec 

zaručující ženám právo na interrupci efektivní při ochraně tohoto práva.  

 

Rozbor literatury 

Tématu interrupce v americkém kontextu se věnuje velká řada prací ať už z právního, 

sociologického, zdravotního nebo politického hlediska. Tato bakalářská práce kombinuje 

zmíněné přístupy a usiluje o komplexní analýzu protipotratové politiky na příkladu konkrétního 

státu. V případě státu Texas je v odborné literatuře rozsáhle pokryto téma soudního případu 

Whole Woman´s Health v. Hellerstedt, některé aspekty práva na interrupce v kontextu tohoto 

státu však zatím nebyly podrobněji zkoumány. Práce zároveň pokrývá stále probíhající snahy 

místní administrativy o omezení přístupu k interrupci a pomáhá tak rozšířit danou debatu o 

aktuální pohled. Také si klade za cíl přiblížit téma práva na interrupci v USA českému čtenáři, 

který nemá k dispozici mnoho zdrojů zabývajících se touto problematikou. 



 

 

4 

Vzhledem k citlivosti tématu v americké společnosti, je třeba na využité zdroje nahlížet 

obzvláště kriticky. K zaručení objektivity se práce snaží také zapojit co nejširší škálu zdrojů. 

Ve velké míře práce čerpá z primárních zdrojů, a to zejména legislativy státu Texas a soudních 

vyjádření k legislativě upravující právo na interrupci, které jsou dostupné online.  Ze 

sekundárních zdrojů jsou využívány odborné články a studie analyzující jednotlivé aspekty 

tématu přístupu k interrupci. Z těchto zdrojů jsou pro práci významná zejména data 

zpracovávaná  Guttmacher Institute, neziskovou nevládní organizací zaměřující se na výzkum 

v oblasti reprodukčních práv v USA. Data a analýzy této instituce jsou zároveň hojně 

citovaným zdrojem v odborných článcích odpůrců i zastánců práva na interrupci. Při pokrytí 

aktuální problematiky, která zatím nebyla zpracována v odborné literatuře, práce užívá články 

věrohodných médií, zejména pak deníku The New York Times. 
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1 Právo na interrupci v USA 

 

Restriktivními zákony státu Texas se nelze zabývat bez znalosti federálního právního rámce a 

následující kapitola se tak bude věnovat právním normám Spojených států vztahujícím se 

k právu na interrupci. Klíčová jsou v tomto ohledu rozhodnutí Nejvyššího soudu, která jsou 

nadřazena federální i státní legislativě. Poté, co tento soud v roce 1973 uznal ústavní právo ženy 

rozhodnout se ukončit těhotenství, se tak možnosti, jak toto právo omezovat na federální i státní 

úrovni značně snížily. Vzhledem k autoritě Nejvyššího soudu mají pro analýzu restriktivních 

zákonů konkrétního státu zcela zásadní význam precedenty stanovené v jednotlivých soudních 

případech. Pro velké množství těchto případů, se bude práce zabývat pouze několika 

vybranými, které formovaly současný právní rámec, ve kterém se státy pohybují ve své snaze 

o omezení přístupu k interrupci. Kapitola se bude věnovat zejména případům Roe v. Wade a 

Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey stanovujícími principy následně 

užívané k posuzování kompatibility restriktivních zákonů s ústavou zaručeným právem na 

interrupci. Na těchto i dalších případech následující část práce ilustruje posun v soudních 

rozhodnutích Nejvyššího soudu směrem k volnější interpretaci ochrany tohoto práva otevírající 

nové možnosti restriktivních opatření. Cílem následující kapitoly je sledovat historický vývoj 

práva na interrupci ve Spojených státech a zároveň analyzovat současný právní rámec a míru, 

s jakou umožňuje státům přístup k interrupci regulovat. 

1.1 Právo na interrupci před rokem 1973 

 

Předtím, než byla v roce 1973 interrupce legalizována na celém území USA, spadala její 

regulace do kompetence administrativ jednotlivých států. Kromě států Aljaška, Havaj, New 

York a Washington, které ji legalizovaly v roce 1970, byly v době její celonárodní 

dekriminalizace ve zbylých státech v platnosti silně restriktivní zákony.1 Ve většině z nich byl 

přístup k interrupci regulován zákony z devatenáctého století, které ji zakazovaly, pokud nebyl 

v ohrožení život ženy a pouze některé z nich umožňovaly výjimku pro případ, že bylo 

těhotenství důsledkem znásilnění nebo incestu.2 Na konci šedesátých let dvacátého století sice 

došlo ke snaze tyto zákony reformovat a rozšířit možnosti podstoupení legální interrupce, ta 

však zůstala vyhrazena pouze pro specifické případy.3  Mezi lety 1967-1970 přijalo celkem 12 

                                                           
1 Gene Burns, The moral veto: framing contraception, abortion and cultural pluralism in the United States, 

(New York, NY: Cambridge University Press, 2005), 192. 
2 Nancy Woloch, Women and the American Experience: a concise history (Boston: McGraw-Hill, 2002), 375. 
3 Leslie J. Reagan, When abortion was a crime: Women, Medicine, and Law in the United States, (Berkeley: 

University of California Press, 1998), 222. 
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států reformní zákony rozšiřující přístup k interrupci, které vycházely z modelu vypracovaného 

Americkým právním institutem v roce 1962.4 Ve státech, které tento právní model přijaly, pak 

bylo možné interrupci podstoupit v případech, kdy bylo ohroženo fyzické či psychické zdraví 

ženy, těhotenství bylo důsledkem znásilnění nebo incestu, či pokud existovalo podezření na 

poškození plodu.5 Ve snaze zabránit příliš liberální interpretaci těchto zákonů, aby nebyla 

umožněna tzv. interrupce na požádání (abortion on demand), některé státy dále vyžadovaly 

schválení každé žádosti nemocničními komisemi, které však umožňovaly pouze omezené 

množství procedur. Počet legálně provedených interrupcí se tak zásadně nezměnil.6 

 

Vzhledem k absenci výrazného organizovaného hnutí usilujícího o legalizaci interrupce, které 

se začalo formovat až na konci 60. let, přicházel prvotní podnět pro liberalizaci těchto zákonů 

zejména ze strany lékařů a právníků.7 Cílem této reformy však nebylo umožnit ženám přístup 

k interrupci mimo specifické případy, aby se mohly svobodně rozhodnout v oblasti svých 

reprodukčních práv, ale spíše umožnit lékařům větší autonomii při výkonu jejich profese tak, 

aby mohli individuálně posuzovat případy konkrétních pacientek a vyhnout se případnému 

postihu při poskytování tzv. terapeutické interrupce.  Ačkoliv prostřednictvím reformních 

zákonů došlo k mírné liberalizaci, většině žen zůstal přístup k legální interrupci nadále 

odepřen.8 

 

1.2 Legalizace interrupce rozhodnutím Nejvyššího soudu v případu Roe v. 

Wade 
 

Vzhledem k narůstající, zejména katolické, opozici vůči reformním zákonům z konce 

šedesátých let, bylo obtížné zajistit ženám přístup k interrupci prostřednictvím legislativní 

reformy, a k její dekriminalizaci došlo až na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu v případu 

Roe v. Wade v roce 1973. Tento případ znamenal zcela zásadní přelom pro ženská reprodukční 

práva v USA, když byly na jeho základě zneplatněny restriktivní zákony na úrovni jednotlivých 

států a interrupce legalizována. K ochraně z ústavy odvozeného práva ženy rozhodnout se pro 

                                                           
4 Burns, The moral veto, 176-178. 
5N.E.H. Hull and Peter Charles Hoffer, Roe v. Wade: The Abortion Rights Controversy in American History 

(Lawrence: University Press of Kansas, 2001), 98. 
6 Burns, The moral veto, 175. 
7Snaha o rozšíření ženských reprodukčních práv byla od počátku dvacátého století soustředěna zejména na 

legalizaci antikoncepce, jíž bylo zcela dosaženo až v roce 1972. K postupnému formování hnutí za legalizaci 

umělého potratu dochází až v 60. letech 20. století. První organizací, která se soustředila na prosazení práva na 

interrupci ve Spojených Státech je organizace National Association for the Repeal of Abortion Laws (NARAL), 

založená v roce 1969. 
8 Burns, The moral veto, 168-176. 
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ukončení těhotenství byl v rámci tohoto rozhodnutí stanoven trimestrální rámec užívaný 

následně soudy nižší instance k posuzování ústavnosti restriktivních zákonů, kterými státy 

navzdory rozhodnutí v případu Roe v. Wade, dále usilovaly o omezení přístupu k interrupci.9 

 

V tomto klíčovém případu sehrál zásadní roli právě zkoumaný stát Texas, jehož silně 

restriktivní protipotratový zákon zde byl napaden těhotnou ženou vystupující pod 

pseudonymem Roe. Zdejší zákon z roku 1857 zakazoval provedení interrupce v jakékoliv fázi 

těhotenství, s výjimkou případů, kdy byl ohrožen život ženy, a drtivé většině žen tak zamezil v 

přístupu k legální interrupci.10 Současně s případem Roe v. Wade byl rozhodován také případ 

Doe v. Bolton zkoumající ústavnost nedávno prosazeného reformního zákona státu Georgia, 

vycházejícího z modelu Amerického právního institutu, jímž se inspirovala více než desítka 

dalších amerických států.11 V souladu s rozhodnutím Roe v. Wade, a jím stanovenými principy, 

byly i v tomto případě jednotlivá opatření uznána protiústavními a zákon zneplatněn.12 

 

Soud ve svém rozhodnutí v případu Roe v. Wade uznal právo ženy na soukromí v rozhodnutí 

ukončit těhotenství na základě 14. dodatku ústavy, který deklaruje, že stát nesmí „zbavit žádnou 

osobu života, svobody či majetku bez řádného právního procesu“.13 Důležitý precedent pro 

užití této argumentace byl stanoven v předchozích případech Nejvyššího soudu Griswold v. 

Connecticut (1965) nebo Baird v. Eisenstadt (1972), kde bylo uznáno z ústavy vyplývající 

právo na soukromí v oblasti reprodukčních práv ústící v legalizaci užití antikoncepce.14 Na 

základě 14. dodatku ústavy tak Nejvyšší soud zaručil ženě právo na soukromí v rozhodnutí 

podstoupit interrupci a v prvních třech měsících těhotenství, tedy v prvním trimestru, ženu zcela 

osvobodil od zásahů státu do tohoto práva. Zároveň však soud uznal legitimitu státního zájmu 

na zdraví ženy, a tedy oprávněnost dohledu nad standarty lékařské péče a její regulace. 

                                                           
9 Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973). 
10Hull and Hoffer, Roe v. Wade: The Abortion Rights Controversy in American History, 113. 
11 Zákon státu Georgia vycházel z právního modelu ALI povolující interrupce pouze ve specifických případech. 

Dále vyžadoval schválení každé žádosti o interrupci nemocniční komisí posuzující její oprávněnost, potvrzení 

lékařského posudku v případě ohrožení zdraví či života ženy dalšími dvěma lékaři a možnost podstoupení 

zákroku pouze v akreditované nemocnici. Tyto podmínky byly shledány v rozporu s 14. dodatkem ústavy, tak 

jak byl interpretován v případu Roe v. Wade. Precedent stanovený tímto případem tak specifikoval podmínky 

interrupce ve třetím trimestru těhotenství, v případě, že je ohroženo zdraví ženy. Ženy zprošťuje kontroly 

stanovené podobnými zákony a posouzení stavu ponechává na lékaři s ohledem na celkový psychický a fyzický 

stav pacientky. 
12 Doe v. Bolton, 410 U.S. 179 (1973). 
13 U.S. Constitution, Amend. XIV, Sec. 1.; Michael J. Perry, We the People: The Fourteenth Amendment and the 

Supreme Court, (Oxford: Oxford University Press, 2001), 151-152. 
14 Judith A. Baer, Historical and multicultural encyclopedia of women´s reproductive rights in the United States, 

(Westport, Conn: Greenwood Publishing Group, 2002), 73, 98. 
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Regulace zdravotnických zařízení provádějících interrupci však byla umožněna až v druhém 

trimestru těhotenství, vzhledem k narůstající rizikovosti procedury v této fázi. V případě 

těhotenství ve třetím trimestru pak soud přiznal státům právo přístup k interrupci regulovat, či 

ji zcela zakázat.15 

 

Záměrně se soud vyhnul odpovědi na spíše filozofickou otázku, kdy vnímáme počátek lidského 

života, která rozděluje hnutí zastánců a odpůrců práva na interrupci. Nicméně vycházejíc 

z platných právních norem i historického práva došel k závěru, že nenarozený plod není 

považován za osobu a nenáleží mu tedy ústavní ochrana. K argumentu o nutnosti ochrany 

nenarozených dodal: „Nesouhlasíme s tím, že přijetím jedné teorie života, by mohl stát Texas 

popřít práva těhotných žen, která jsou v sázce.“  Zároveň však soud shledal, že: „uznat a chránit 

prenatální život od početí představuje přesvědčivý státní zájem“, ačkoliv převážit nad právem 

ženy, může tento státní zájem až ve chvíli, kdy je plod schopný života mimo dělohu, což dle 

soudu nastává nejdříve ve dvacátém čtvrtém týdnu těhotenství.  Ani poté by však tento neměl 

být upřednostněn před zdravím ženy a byla tak stanovena nutnost výjimky pro ohrožení zdraví 

či života ženy i ve třetím trimestru těhotenství, kdy je již možné interrupci zakázat.16 

Trimestrální rámec, který soud stanovil v případu Roe v. Wade, byl užíván k posuzování 

ústavnosti státních zákonů až do roku 1992, kdy byl nahrazen metodou analýzy přílišného 

břemene poprvé užitou v případu Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. 

Casey.17 Tímto způsobem analýzy a jeho aplikací se blíže zabývá následující část práce.  

 

Rozhodnutí soudu v případu Roe v. Wade vyvolalo rozsáhlou diskusi, která je dodnes zdrojem 

polarizace v americké společnosti. V důsledku tohoto rozhodnutí došlo k mobilizaci 

protipotratového hnutí, které se sice začínalo formovat již na konci šedesátých let v reakci na 

reformy státních zákonů, nicméně až po roce 1973 získalo masovější charakter.18 Vzestup 

tohoto hnutí je spojen zejména s nárůstem vlivu křesťanské pravice a politizace tématu 

interrupce k získání katolického a následně protestantského elektorátu pro Republikánskou 

stranu za prezidenství Richarda Nixona a Ronalda Reagana.19 Hnutí oponující právu na 

interrupci, reprezentované velkým množstvím celostátních i lokálních organizací označujících 

                                                           
15 Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973). 
16 Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973). 
17 Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey, 505 U.S. 833 (1992).  
18 Mary Ziegler, After Roe: The Lost History of the Abortion Debate, (Cambridge, Massachusetts: Harvard 

University Press. 2015), 38-44. 
19 Daniel K. Williams, „The GOP´s Abortion Strategy: Why Pro-Choice Republicans Became Pro-life in the 

1970s“, Journal of Policy History, Vol. 23, No .4, (October 2011): 513-539. 
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se jako pro-life (pro život), dodnes usiluje o překonání rozhodnutí v případě Roe v. Wade a má 

také zásadní vliv při prosazování restriktivních zákonů omezujících přístup žen k interrupci. 

 

1.3 Změna způsobu analýzy v případu Planned Parenthood of Southeastern 

Pennsylvania v. Casey 
 

 Zcela zásadním případem Nejvyššího soudu, jímž došlo k ustanovení dnešního rámce, 

užívaného k posuzování ústavnosti restriktivních zákonů je případ Planned Parenthood v. 

Casey z roku 1992. Ve svém názoru se zde soud přiklonil k opuštění původně uplatňovaného 

trimestrálního rámce, který značně omezoval státní zásahy do práva na interrupci, ve prospěch 

volnější ochrany tohoto práva a aplikování principu tzv. „analýzy přílišného břemene“.20 

Užitím tohoto způsobu analýzy dává soud státům možnost přístup k interrupci regulovat do té 

míry, dokud nepředstavuje pro ženu usilující o výkon svého práva „přílišné břemeno“, 

definováno jako opatření „jehož účelem či efektem je umístění zásadní překážky do cesty ženě 

vyhledávající interrupci neživotaschopného plodu“.21 

 

Nejvyšší soud se v tomto případě zabýval restriktivním zákonem státu Pennsylvania, který 

obsahoval několik opatření upravující podmínky podstoupení interrupce. Jedno z ustanovení 

požadovalo, aby byly ženě před zákrokem poskytnuty určité státem specifikované informace. 

Tento požadavek informovaného souhlasu byl zároveň doprovázen 24 hodinovou čekací dobou 

mezi první návštěvou zdravotnického zařízení spojenou s konzultací a samotným zákrokem. 

V případě nezletilých pacientek pak zákon zaváděl povinnost souhlasu jednoho z rodičů a 

v případě vdané ženy prohlášení, že se zákrokem obeznámila svého manžela.22 V souladu 

s nově zavedeným způsobem analýzy soud uznal ústavnost zákona vyžadujícího souhlas rodičů 

nezletilé i opatření vyžadujícího informovaný souhlas doprovázený čekací dobou. K tomuto 

rozhodnutí dospěl navzdory svým závěrům v případech City of Akron v. Akron Center for 

Reproductive Health z roku 1983 a Thornburgh v. American College of Obstetricians and 

Gynecologist z roku 1986, v kterých tato opatření odmítl jako protiústavní.23 Jedinou částí 

                                                           
20 Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey, 505 U.S. 833 (1992).; Analýza přílišného 

břemene byla v souvislosti s právem na interrupci poprvé užita v disentním názoru soudkyně Nejvyššího Soudu 

Sandry Day O´Connor v případu City of Akron v. Akron Center for Reproductive Health v roce 1983.  
21 Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey, 505 U.S. 833 (1992).  
22 Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey, 505 U.S. 833 (1992). 
23 City of Akron v. Akron Center for Reproductive Health, 462 U.S. 416 (1983).; Thornburgh v. American 

College of Obstetricians and Gynecologists, 476 U.S. 747 (1986).; Požadavek informovaného souhlasu byl 

v původním rozhodnutí odmítnut, jako sloužící účelu odradit ženu od podstoupení zákroku, v případu Planned 

Parenthood v. Casey však bylo toto opatření uznáno legitimním pro zajištění plně informovaného rozhodnutí. 

Zatímco v rozhodnutí z roku 1983 byla 24hodinová čekací doba odmítnuta jako zbytečně zvyšující náklady 
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zákona, která byla uznána protiústavní jako představující přílišnou překážku, tak bylo opatření 

vyžadující zapojení manžela vdané ženy. 24 

 

Nejvyšší soud byl ohledně rozhodnutí v tomto případě rozdělen, a vzhledem k nedosažení 

většinové shody, je tak pluralitní vyjádření soudu spíše výsledkem kompromisu. Ačkoliv pro-

life hnutí vkládalo do tohoto případu naděje na opuštění precedentu stanoveného případem Roe 

v. Wade, i přes převahu konzervativních soudců, se soud těsnou většinou 5-4 přiklonil 

k dodržení stare decisis 25 a zachování centrální části původního rozhodnutí, tedy práva ženy 

rozhodnout se pro ukončení těhotenství.26 Opuštění trimestrálního rámce, který soud shledal 

příliš rigidním a uplatnění analýzy přílišného břemene však zároveň státům umožnilo prosadit 

nová restriktivní opatření, která byla do té doby považována za protiústavní. Volnější standart 

analýzy již neomezuje možnost států zasahovat do práva ukončit těhotenství v prvním trimestru 

těhotenství a zároveň již nevyžaduje důkaz zdravotních benefitů jednotlivých restriktivních 

opatření nutný v případě uplatnění přísnějšího standardu právního přezkoumaní „strict 

scrutiny“.27 Nově aplikovaný způsob analýzy tak umožňuje odpůrcům práva na interrupci 

v mnohem větší míře prosazovat omezující opatření na základě argumentace údajným zájmem 

o ochranu zdraví ženy, vzhledem k nekonkrétní definici přílišného břemene. Absence jasné 

definice termínu „přílišné břemeno“ zároveň umožňuje rozdílnou interpretaci tohoto termínu, 

která vyústila v inkonzistenci ve výkladu této analýzy jednotlivými soudy nižší instance 

(například v případě Texaského zákona z roku 2013 regulujícího fungování zařízení 

poskytujících interrupci, kterému se blíže věnuje třetí kapitola). 

 

Po tomto rozhodnutí, které potvrdilo ústavnost částí Pensylvánského zákona, došlo k schválení 

podobných zákonů napříč Spojenými státy a v současné době ve 27 státech platí zákony 

vyžadující čekací doby před provedením interrupce, a ve 37 státech zákony vyžadující zapojení 

rodičů v případě zákroku u nezletilé pacientky.28 Přijetí volnějšího standardu zároveň umožnilo 

                                                           

interrupce a ztěžující ženě podmínky podstoupení zákroku, při uplatnění analýzy přílišného břemene byla 

shledána legitimní. Nejvyšší soud sice uznal, že toto opatření může některé interrupce učinit nákladnější a 

obtížněji dosažitelné, nepředstavuje však podle něj překážku, která by ženě přímo bránila v podstoupení zákroku. 

Tato argumentace ilustruje posun, ke kterému došlo v interpretaci ústavní ochrany práva na interrupci. 
24 Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey, 505 U.S. 833 (1992). 
25 Princip užívaný v angloamerickém právním systému, kdy se soud řídí předchozími soudními rozhodnutími, 

která ustanovují precedens, zaručující konzistenci ve výkladu právních norem. 
26 Chris Whitman, „Looking Back on Planned Parenthood v. Casey“, Michigan Law Review 100, No. 7 (2002): 

1980-1996. 
27 Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey, 505 U.S. 833 (1992). 
28 „An overview of abortion laws“, Guttmacher institute, February 1, 2020, https://www.guttmacher.org/state-

policy/explore/overview-abortion-laws, staženo 6. 4. 2020. 

https://www.guttmacher.org/state-policy/explore/overview-abortion-laws,%20staženo%206
https://www.guttmacher.org/state-policy/explore/overview-abortion-laws,%20staženo%206
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prosadit další restriktivní opatření, jako jsou například regulace cílící na poskytovatele 

interrupcí, které zásadním způsobem ovlivnily míru přístupu k interrupci.  Příklady takových 

opatření budou rozebrány v následující kapitole případové studie. Vzhledem k množství 

restriktivních zákonů prosazených v následujících letech po rozhodnutí v případu Planned 

Parenthood v. Casey a jejich dopadům, lze považovat tento způsob analýzy za neefektivní 

v ochraně práva na interrupci uznaného rozhodnutím v případu Roe v. Wade.  

 

1.4 Federální legislativa omezující přístup k interrupci 
 

Ke snahám o omezení přístupu k interrupci nedochází jen v rámci jednotlivých států, ale i na 

federální úrovni. Jedním z prvních restriktivních opatření tohoto typu je Hyde Amendment z 

roku 1976 zakazující užití federálních prostředků k financování interrupcí z programu 

Medicaid, který umožňuje přístup k zdravotní péči občanům s nízkými příjmy.29 V současné 

době lze z programu poskytnout prostředky k financování interrupce pouze v případě 

znásilnění, incestu, či ohrožení zdraví ženy. I když jednotlivým státům byla ponechána možnost 

rozšířit nárok na financování nákladů spojených s procedurou z vlastních zdrojů i pro další 

případy, v současné době ji využívá pouze 16 států.30 Dalším příkladem regulace přístupu 

k interrupci na federální úrovni je Partial-Birth Abortion Ban z roku 2003, prostřednictvím 

kterého došlo k zákazu metody nazývané „intact dilation and extraction“, užívané k ukončení 

těhotenství v jeho pozdní fázi. 31 Téma regulace přístupu k interrupci se zároveň netýká jen 

domácí politiky, ale prostřednictvím tzv. Mexico City Policy dochází také k omezení 

financování mezinárodních nevládních organizací podporovaných z programu USAID. Tato 

politika odpírá federální prostředky zahraničním organizacím, které interrupci poskytují či na 

ni odkazují, jako na jednu z možností rodinného plánování.32  

 

                                                           
29 Eli Y. Adashi, Rachel H. Occhiogrosso, „The Hyde Amendment at 40 Years and Reproductive Rights in the 

United States: Perennial and Panoptic“, JAMA 317, No. 15 (2017): 1523-1524. 
30 „State Funding of Abortion under Medicaid“, Guttmacher Institute, February 1, 2020, 

https://www.guttmacher.org/state-policy/explore/state-funding-abortion-under-medicaid. 
31 Metoda „intact dilation and extraction“ spočívá v rozšíření děložního hrdla, částečném vyjmutí neporušeného 

plodu a následném mechanickém stlačení hlavy plodu, aby mohla být vyjmuta skrze děložní hrdlo bez jeho 

poškození. Jejími odpůrci byla tato metoda označována za „nehumánní“. Zároveň se však jedná o jednu 

z nejbezpečnějších metod umělého potratu v pozdější fázi těhotenství. Společně s metodou „dilation and 

extraction“, o jejíž zákaz některé státy také usilovaly, se pak jedná o jediné metody užívané k provedení 

interrupce po 14. týdnu těhotenství., Gonzales v. Carhart, 550 U.S. 124 (2007); Allan Ides, “The Partial-Birth 

Abortion Ban Act of 2003 and the Commerce Clause”, Constitutional Commentary 20, No. 3 (2003-2004): 441-

462. 
32 Nina Brooks, Eran Bendavid, Grant Miller, „USA aid policy and induced abortion in sub-Saharan Africa: an 

analysis of the Mexico City Policy“, The Lancet Global Health 7, No. 8 (2019): 1046-1053. 

https://www.guttmacher.org/state-policy/explore/state-funding-abortion-under-medicaid
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1.5 Závěr první kapitoly 
 

Za současného federálního právního rámce není možné ženám v přístupu k interrupci 

kompletně zamezit a státy disponují pouze omezenými možnostmi regulace. Posouzení, zda je 

konkrétní opatření legitimní, pak náleží do kompetence amerického soudního systému, v němž 

představuje hlavní autoritu Nejvyšší soud, a jím stanovené precedenty, zmiňované výše. 

Ačkoliv samotné právo ženy rozhodnout se pro ukončení těhotenství zůstalo od roku 1973 

nezpochybněno, došlo k oslabení jeho ústavní ochrany, a tak rozšíření možností, jak do něj 

mohou státy zasahovat. V současné době je pro posouzení legitimity takových státních opatření 

určující „analýza přílišného břemene“, jak byla definována v případě Planned Parenthood v. 

Casey v roce 1992, a následná interpretace tohoto standardu jednotlivými soudy. Zda 

posuzované restriktivní opatření představuje „přílišné břemeno“ a je tedy uznáno 

protiústavním, však záleží na více faktorech a rozhodnutí soudů jsou často, vzhledem k 

nekonkrétní definici tohoto pojmu, nekonzistentní.  Konkrétním způsobům, jak je tento způsob 

analýzy uplatňován v případě jednotlivých zákonů, se bude práce věnovat v další části.  
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2 Legislativa státu Texas regulující přístup k interrupci 

 

V klíčovém rozhodnutí v případu Roe v. Wade přiznal Nejvyšší soud USA ženám právo 

rozhodnut se pro ukončení těhotenství, a jeho existence byla následně několikrát znovu 

potvrzena. Státy tak toto právo nemohou zpochybnit a znemožnit ženám přístup k interrupci. 

Přístup k tomuto zákroku je však zároveň možné regulovat, a to v mezích, které stanovuje 

federální legislativní rámec. Zejména v posledních letech pak některé státní administrativy 

prosazují stále přísnější regulace mající za cíl podstoupení interrupce ztížit prostřednictvím 

opatření, která cílí jak na ženy, tak na poskytovatele tohoto zákroku.  

 

Následující kapitola se zabývá konkrétními metodami, které státy uplatňují ve své snaze přístup 

k interrupci omezit a snížit tak počet provedených zákroků. Na případu státu Texas jsou 

analyzovány jednotlivé metody, jejichž cílem je buď zabránit ženě v podstoupení interrupce 

snížením fyzické a finanční dostupnosti zákroku, nebo se snaží prostřednictvím politicky 

motivovaného diskurzu ovlivnit samotné rozhodnutí ženy tento zákrok podstoupit. 

Proklamované cíle těchto zákonů, zdůrazňují zejména ochranu zdraví žen, jsou v následující 

kapitole stavěny do kontrastu s jejich důsledky pro reprodukční svobodu žen v tomto státě. 

Práce se v této části soustředí na analýzu státem užívané rétoriky odsuzující interrupci a 

zpochybňuje legitimitu jím užívaných argumentů obhajujících prosazené restriktivní zákony na 

základě snahy o ochranu zdraví žen.  

 

V následující části se práce zároveň zabývá otázkou, do jaké míry je za současné situace možné 

přístup k interrupci regulovat v rámci ústavního práva a kde leží hranice těchto omezení. 

Zásadní pro vymezení této hranice jsou pak zejména restriktivní opatření obhájena před 

Nejvyšším soudem, z hlediska ústavního práva uznána jako legitimní, která následně slouží za 

vzor dalším státům zastávajícím obdobnou politiku. Opatření aplikovaná ve státě Texas jsou 

tedy užívána také v řadě dalších států, a kapitola tak zároveň umožňuje širší pochopení 

celonárodních trendů v oblasti regulace přístupu k interrupci.  

2.1 Opatření vyžadující informovaný souhlas a jeho podmínky  

 

Jedním ze strategických postupů, jak přístup k interrupci omezit, je využití požadavku 

informovaného souhlasu. Tento požadavek před provedením zdravotního zákroku je běžnou 

praxí zaručující, že pacient disponuje všemi relevantními informacemi vztahujícími se 
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k poskytované zdravotní péči, včetně rizik s ní spojenými, a zákrok podstupuje dobrovolně.33  

V případě interrupce však státy stanovují podmínky, které přesahují rámec požadavků 

vyžadovaných při jiných zdravotních zákrocích. Zároveň regulují pacientkám podávané 

informace, které často zahrnují nerelevantní či nepodložené informace. Tímto jednáním ve 

svém zájmu na ochraně nenarozeného plodu narušují autonomii pacientky při jejím rozhodnutí 

podstoupit interrupci i autonomii lékařů při uplatňování jejich odborných názorů.34 Podmínky 

opatření vztahujících se k informovanému souhlasu jako povinná čekací doba mezi konzultací 

a provedením zákroku pak snižují dostupnost interrupce a zároveň zvyšují finanční náklady s ní 

spojené. V rámci těchto opatření je nejjasněji viditelná snaha manipulovat s rozhodnutím 

pacientky ve prospěch donošení těhotenství, která se však zároveň prolíná se snahou jí 

v podstoupení interrupce fyzicky zabránit.  

2.1.1 Opatření upravující podmínky udělení informovaného souhlasu před 

provedením interrupce 

   

V případě státu Texas byly podmínky informovaného souhlasu s podstoupením interrupce 

poprvé stanoveny zákonem Woman´s Right to Know Act v roce 2003. Tento zákon zavedl 

povinnost minimálně 24 hodin před zákrokem podstoupit konzultaci s ošetřujícím lékařem, 

jejíž podmínky jsou regulovány státem. Lékař je ze zákona povinen ženu informovat o stáří 

plodu, zdravotních rizicích spojených s interrupcí, a těch spojených s těhotenstvím, o 

alternativách k ukončení těhotenství a možnostech podpory v případě donošení těhotenství.35 

Zároveň však tento zákon vyžaduje předání informací o „Možnosti zvýšeného rizika rakoviny 

prsu po uměle vyvolaném potratu“ zahrnuté v novele tohoto zákona z roku 2011.36  Tato tvrzení 

nicméně nebylo prokázáno a je v rozporu s názory zdravotnických organizací jako je například 

American College of Obstetricians and Gynecologists nebo American Cancer Society, které 

kauzální vztah mezi interrupcí a rakovinou prsu popírají.37  

                                                           
33 „Code of Medical Ethic Opinion 2.1.1”, American Medical Association, https://www.ama-assn.org/delivering-

care/ethics/informed-consent, staženo 22. 4. 2020. 
34 Maya Manian, „The Irrational Woman: Informed Consent and Abortion Decision-Making“, Duke Journal of 

Gender Law and Policy, Vol. 16, No. 2 (2009): 223-292. 
35  Woman´s Right to Know Act, Texas Health and Safety Code §171 (2003, supp. 2011), 

https://statutes.capitol.texas.gov/Docs/HS/htm/HS.171.htm, staženo 25. 4. 2020.  
36 TX HB15 | 2011-2012 | 82th Legislature, May 19, 2011 LegiScan, https://legiscan.com/TX/bill/HB15/2011, 

staženo 23. 4. 2020.  
37 Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer, „Breast cancer and abortion: collaborative 

reanalysis of data from 53 epidemiological studies, including 83 000 women with breast cancer from 16 

countries“, The Lancet, Vol. 363, No. 9414, (March 27, 2004): 1007-1016.; „Induced Abortion and Increased 

Breast Cancer Risk“, Committee Opinion of American College of Obstetricians and Gynecologist, No. 434 

(2009), https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/committee-opinion/articles/2009/06/induced-abortion-

and-breast-cancer-risk, staženo 22. 4. 2020.; „Abortion and Breast Cancer Risk“, American cancer Society 

https://www.ama-assn.org/delivering-care/ethics/informed-consent
https://www.ama-assn.org/delivering-care/ethics/informed-consent
https://statutes.capitol.texas.gov/Docs/HS/htm/HS.171.htm
https://legiscan.com/TX/bill/HB15/2011
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673604158352#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01406736/363/9414
https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/committee-opinion/articles/2009/06/induced-abortion-and-breast-cancer-risk
https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/committee-opinion/articles/2009/06/induced-abortion-and-breast-cancer-risk
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V rámci zákona o informovaném souhlasu z roku 2003 zároveň vznikla poskytovatelům 

interrupce povinnost distribuovat pacientkám státem vydávaný informační leták „A Woman´s 

Right to Know“. Ten kromě velice detailního obrazového popisu vývoje plodu, který je 

z hlediska zvážení rizik spojených se zákrokem irrelevantní a jehož účelem je ovlivnění 

rozhodnutí pacientky, obsahuje také zavádějící informace a nepřesně zobrazuje některá rizika 

spojená s interrupcí. Mezi nimi opět uvádí riziko rakoviny prsu. Tvrdí zde, že reprodukční 

historie má vliv na možnost výskytu rakoviny prsu a zároveň vysvětluje, že donošení 

těhotenství snižuje riziko rakoviny prsu v budoucnosti.38 Ačkoliv není toto tvrzení nepravdivé, 

je zjednodušující a opomíjí zásadní vliv věku ženy v době, kdy otěhotní, které toto riziko 

ovlivňuje, stejně tak jako řada dalších faktorů.39 Za zavádějící lze zároveň považovat zvolenou 

formulaci ve formě rizika interrupce, jejíž provedení neovlivňuje pravděpodobnost budoucího 

výskytu rakoviny prsu. Mezi riziky zákroku tento materiál dále uvádí, že emocionální reakce 

po podstoupení interrupce zahrnuje „depresi, myšlenky na sebevraždu, některé ženy také po 

interrupci udávají pocity smutku, úzkosti, sníženého sebevědomí, lítosti“.40 Takové zobrazení 

rizik však lze opět označit za zavádějící, vzhledem k vyjádření organizací jako je britská 

Academy of Medical Royal Colleges, která shledává, že “pravděpodobnost výskytu psychických 

problémů v případě nechtěného těhotenstvím je u žen, které podstoupily interrupci, a které 

těhotenství donosily, stejná“.41 Americká Psychologická Asociace na základě rozsáhlého 

výzkumu k otázce psychického zdraví v souvislosti s interrupcí zároveň uvádí, že „míra 

psychických problémů u žen, které ukončily nechtěné těhotenství v prvním trimestru je stejná 

jako u celkové populace“.42 Zároveň je třeba dodat, že reakce na podstoupení interrupce je silně 

individuální a může zahrnovat také negativní emoce. Psychické problémy po zákroku se však 

objevují hlavně v souvislosti psychickými problémy, kterými žena trpěla již v minulosti, a to 

v reakci na stresovou situaci, jakou je nechtěné těhotenství. Psychické zdraví může být zároveň 

negativně ovlivňováno dalšími faktory, jako je společenská stigmatizace, se kterou se ženy po 

                                                           

website, https://www.cancer.org/cancer/cancer-causes/medical-treatments/abortion-and-breast-cancer-risk.html, 

staženo 28. 4. 2020. 
38 „Woman´s Right to Know Booklet“, Texas Health and Human Services Commission website, (naposledy 

aktualizováno 2016), https://hhs.texas.gov/services/health/women-children/a-womans-right-know, staženo 23. 4. 

2020. 
39 Jose Russo, Raquel Moral, Gabriela A. Balogh, Daniel Mailo and Irma H. Russo, “The protective role of 

pregnancy in breast cancer”, Breast Cancer Research 7 (2005): 131-142. 
40„Woman´s Right to Know Booklet“. 
41 National Collaborating Centre for Mental Health, „Induced Abortion and Mental Health”, Academy of Medical 

Royal Colleges, 2011, https://www.aomrc.org.uk/wp-

content/uploads/2016/05/Induced_Abortion_Mental_Health_1211.pdf, staženo 23. 4. 2020. 
42 American Psychological Association, Task Force on Mental Health and Abortion, „Report of the Task Force 

on Mental Health and Abortion“, 2008, https://www.apa.org/pi/women/programs/abortion/mental-health.pdf, 

staženo 25. 4. 2020. 

https://www.cancer.org/cancer/cancer-causes/medical-treatments/abortion-and-breast-cancer-risk.html
https://hhs.texas.gov/services/health/women-children/a-womans-right-know
https://www.aomrc.org.uk/wp-content/uploads/2016/05/Induced_Abortion_Mental_Health_1211.pdf
https://www.aomrc.org.uk/wp-content/uploads/2016/05/Induced_Abortion_Mental_Health_1211.pdf
https://www.apa.org/pi/women/programs/abortion/mental-health.pdf
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umělém potratu setkávají.43 Ačkoliv dostupné výzkumy popírají zásadní vliv interrupce na 

psychické zdraví ženy, ochrana žen před psychickými problémy způsobenými umělým 

potratem i nadále zůstává jedním z důležitých argumentů pro-life hnutí při prosazování 

restriktivních zákonů, a to navzdory nedostatku relevantních dat, která by tento fenomén 

dokumentovala.44  

 

Státem vydávaný leták Woman´s Right to Know dále zmiňuje také schopnost plodu cítit bolest 

ve dvacátém týdnu od početí.45 Navzdory nedostatku vědeckých důkazů potvrzujících toto 

tvrzení, bylo zároveň užito jako argumentace pro prosazení zákona nazvaného Preborn Pain 

Act z roku 2013, který zakazuje provedení interrupce v této fázi těhotenství.46 Zahrnutí tohoto 

tvrzení je možné považovat za snahu o manipulaci s emocemi pacientky a v širším kontextu 

také jako snahu o změnu společenského vnímání fetusu. Tato snaha je patrná také z diskurzivní 

analýzy zmiňovaného textu, v němž je namísto odborného termínu pro označení fetusu vždy 

užíván výraz „dítě“.47 Tato terminologie je typická pro zájmové skupiny vystupující proti 

legální interrupci a zdůrazňuje státem preferované rozhodnutí ženy ve prospěch mateřství. 

  

Právo států stanovit podmínky udělení informovaného souhlasu týkající se interrupce vychází 

z rozhodnutí v případu Planned Parenthood v. Casey, kde soud usiloval o vyvážení práva ženy 

svobodně se rozhodnout se zájmem státu na potenciálním životu, a umožnil státům poskytovat 

pacientce jím specifikované informace. Zároveň však toto rozhodnutí stanovuje, že takto 

poskytované informace musí být „pravdivé a nezavádějící“, což jak práce ukazuje výše, není 

vždy zcela respektováno.48 Zkreslené zobrazení rizik spojených s interrupcí a distribuce 

nepřesných informací ve snaze odradit pacientku od zákroku v rámci státní regulace zdravotní 

péče lze zároveň považovat za neetické. 

2.1.2 Opatření vyžadující podstoupení ultrazvukového vyšetření  

 

V roce 2011 byl zákon Woman´s Right to Know Act novelizován a podmínky pro poskytnutí 

                                                           
43 National Collaborating Centre for Mental Health, „Induced Abortion and Mental Health” 
44 Susan A. Cohen, „Still True: Abortion Does Not Increase Women's Risk of Mental Health Problems“, 

Guttmacher Policy Review, Vol. 16 No. 2, (Spring 2013): 13-24. 
45Woman´s Right to Know Booklet“. 
46 TX HB2 | 2013 | 83th Legislature 2nd Special Session July 18, 2013 LegiScan, 

https://legiscan.com/TX/text/HB2/2013/X2, staženo 23. 4. 2020., Susan J. Lee, Henry J. Peter Ralston, Eleanor 

A. Drey, et al., „Fetal Pain: A Systematic Multidisciplinary Review of the Evidence“, JAMA, 294(8), (2005): 

947-954. 
47„Woman´s Right to Know Booklet“. 
48 Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey, 505 U.S. 833 (1992). 

https://legiscan.com/TX/text/HB2/2013/X2
https://jamanetwork.com/searchresults?author=Susan+J.+Lee&q=Susan+J.+Lee
https://jamanetwork.com/searchresults?author=Henry+J.+Peter+Ralston&q=Henry+J.+Peter+Ralston
https://jamanetwork.com/searchresults?author=Eleanor+A.+Drey&q=Eleanor+A.+Drey
https://jamanetwork.com/searchresults?author=Eleanor+A.+Drey&q=Eleanor+A.+Drey
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informovaného souhlasu byly rozšířeny o povinné ultrazvukové vyšetření, které musí být 

provedeno minimálně 24 hodin před samotnou procedurou. Texaský zákon House Bill 15 z roku 

2011 zároveň ukládá lékaři provádějícímu vyšetření povinnost ukázat pacientce snímek 

doprovázený verbálním popisem vývoje plodu a jeho vnitřních orgánů. Kromě povinnosti 

ukázat ženě ultrazvukový snímek, jí musí být lékařem poskytnut také zvukový záznam srdeční 

aktivity plodu. Tuto praxi je možné považovat za snahu o emoční manipulaci a o zpochybnění 

rozhodnutí pacientky zákrok podstoupit. Zákon navíc nedává ženě možnost toto vyšetření či 

informace podávané lékařem odmítnout, pokud nebyla obětí sexuálního násilí, není nezletilá, 

nebo pokud nepodstupuje interrupci z důvodu vážného poškození plodu.49 

 

Zastánci tohoto opatření zdůrazňují, stejně jako u státem řízené konzultace, zejména informační 

funkci povinného ultrazvukového vyšetření a jeho nezbytnost pro zaručení plně informovaného 

rozhodnutí.50 Texaský zákon, který tuto povinnost zavedl, uvádí jako jeden ze svých cílů 

„ochránit fyzické a psychické zdraví a celkovou pohodu těhotné ženy prostřednictvím přístupu 

k informacím, které jí umožní zvážit důsledky interrupce pro její nenarozené dítě“.51 Z tohoto 

vyjádření je patrný důraz, jaký zákonodárci kladou na práva nenarozeného plodu, a zároveň 

snaha odradit ženu od interrupce prostřednictvím státem poskytovaných informací. Zmiňovaný 

předpoklad negativních dopadů interrupce na psychické zdraví žen a následný argument 

nutnosti je před těmito domnělými důsledky ochránit je zároveň důkazem paternalistického 

přístupu k ženám v rámci hnutí odpůrců práva na interrupci. Podobnou argumentaci bychom 

však mohli najít například i v rozhodnutí Nejvyššího soudu v případu Carhart v. Gonzales 

z roku 2007 posuzující ústavnost federálního zákona Partial-Birth Abortion Ban. Soud zde 

vyjadřuje názor, že „ženy, které interrupci podstoupí, litují své volby a v důsledku trpí vážnou 

depresí a ztrátou sebeúcty“, ačkoliv zároveň dodává, že data, která by tento fenomén 

dokumentovala, nejsou dostupná.52  

 

Rozšíření technologie ultrazvukového vyšetření sehrálo důležitou roli v rétorice hnutí pro-life, 

které využívá vizualizaci umožněnou ultrazvukovými snímky ve své snaze o redefinici vnímání 

                                                           
49 TX HB15 | 2011-2012 | 82th Legislature, May 19, 2011. 
50 Mollen, Debra, „Reproductive Rights and Informed Consent: Toward a More Inclusive Discourse“, Analyses 

of Social Issues and Public Policy, Vol. 14, No. 1, (December 2014): 162-182. 
51 TX HB15 | 2011-2012 | 82th Legislature, May 19, 2011. 
52 Gonzales v. Carhart, 550 U.S. 124 (2007). 
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plodu a zároveň při obhajobě legislativy omezující, či zcela zakazující interrupci.53  Navzdory 

předpokladu odpůrců práva na interrupci, že ultrazvukové vyšetření má zásadní vliv na 

rozhodnutí ženy, zda zákrok podstoupí, dostupná data tuto tezi nepotvrzují.54 Ačkoliv žádná 

studie se zatím nezabývala konkrétním vlivem povinného ultrazvukového vyšetření na 

rozhodnutí žen podstoupit interrupci ve státě Texas, ze studie provedené na zařízeních 

poskytujících interrupci ve Wisconsinu, kde vstoupil v roce 2013 velmi podobný zákon, 

vyplývá, že vliv tohoto opatření není významný.55 V důsledku zákona došlo k mírnému nárůstu 

počtu žen, které pokračovaly v těhotenství z 8,7% v období jednoho roku před zavedením 

zákona, na 11,2% ve stejném období po jeho vstupu v platnost.  Z dotazníkového šetření mezi 

ženami nicméně vyplývá, že na rozhodnutí zákrok podstoupit mělo ultrazvukové vyšetření vliv 

pouze u žen s vysokou nejistotou ohledně rozhodnutí zákrok podstoupit. Avšak u žen, které 

byly ohledně interrupce rozhodnuté, nemělo toto opatření vliv, a některé naopak vypověděly, 

že byly následně ve svém rozhodnutí zákrok podstoupit utvrzeny.56  

 

Ultrazvukové vyšetření v případě interrupce nemá opodstatnění ze zdravotnického hlediska a 

pro provedení bezpečného zákroku není nezbytné. Většina žen navíc ultrazvukové vyšetření 

podstoupí již před návštěvou zařízení poskytujícího interrupci, a to při diagnostice těhotenství. 

Provedení duplicitního vyšetření je pak nadbytečné a zvyšuje finanční náklady spojené 

s interrupcí.57 Nucené vyšetření lze navíc považovat za zásah do rozhodovacího procesu 

pacientky, která má ústavou zaručené právo rozhodnout se pro ukončení těhotenství na základě 

interpretace 14. dodatku ústavy v případu Roe v. Wade. 

 

Z hlediska ústavního práva bylo prosazení povinného ultrazvukového vyšetření umožněno 

                                                           
53 Katrina Kimport, Nicole E. Johns, Ushma D. Upadhyay, „Coercing Women´s Behavior: How a Mandatory 

Viewing Law Changes Patients´Preabortion Ultarsound Viewing Practices“, Journal of Health Politics, Policy 

and Law, Vol 43. No. 6 (December 2018): 941-960. 
54Mark Gius, „Using Synthetic Control Method to Determine the Effect of Ultrasound Laws on State-Level 

Abortion Rates“ Atlantic Economic Journal, Vol. 47, No. 9, (2019): 205-215. 
55 Stejně jako zkoumaný Texaský zákon i zákon uplatňovaný ve Wisconsinu vyžaduje, aby pacientka 24 hodin 

před provedením interrupce podstoupila ultrazvukové vyšetření, při němž je lékař povinen ji ukázat snímky 

z tohoto vyšetření doprovázené jejich verbálním popisem. Rozdílem mezi těmito dvěma zákony je, že 

Winconsinský zákon nevyžaduje poskytnutí zvukového záznamu případně detekované srdeční aktivity plodu. 

(Ve většině států, kde je vyžadováno ultrazvukové vyšetření před umělým potratem, je zhlédnutí výsledků 

vyšetření dobrovolné.) 
56 Ushma D. Upadhyay, Katrina Kimport, Elise K. O. Belusa, Nicole E. Johns, Douglas W. Laube,  Sarah C. M. 

Roberts, „Evaluating the impact of a mandatory pre-abortion ultrasound viewing law: A mixed methods study“, 

PLoS One. 2017; 12(7): e0178871. 
57 Theodore J. Joyce, Stanley K. Henshaw, Amanda Dennis, Lawrence B. Finerand, Kelly Blanchard, „The 

Impact of State Mandatory Counseling and Waiting Period Laws on Abortion: A Literature Review“, 

Guttmacher Institute, April 2009, 

https://www.guttmacher.org/sites/default/files/report_pdf/mandatorycounseling.pdf. 

https://econpapers.repec.org/article/kapatlecj/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Upadhyay%20UD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28746377
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kimport%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28746377
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Belusa%20EK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28746377
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Johns%20NE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28746377
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Laube%20DW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28746377
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Roberts%20SC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28746377
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Roberts%20SC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28746377
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5528259/
https://www.guttmacher.org/sites/default/files/report_pdf/mandatorycounseling.pdf
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rozhodnutím v případu Planned Parenthood v. Casey, které státům povoluje „vyjádřit svůj 

legitimní zájem na potenciálním lidském životu“ a zároveň umožňuje implementaci „opatření 

státu mající za cíl přesvědčit ženu zvolit porod před interrupcí“, která se vztahují k vyjádření 

tohoto zájmu.58 Texaský zákon vyžadující povinné ultrazvukové vyšetření byl krátce po svém 

schválení napaden lékaři poskytujícími interrupci na základě prvního dodatku ústavy 

zaručujícího svobodu slova. Žalující strana se zde odvolávala proti povinnosti poskytovat 

informace, které označila za „státní ideologické poselství“, které podle ní neslouží zdravotním 

účelům a jejich jediným cílem je odradit ženu od interrupce. V případu Texas Medical 

Providers Performing Abortion Services v. Lakey z roku 2012 však odvolací soud žalobu odmítl 

a legitimitu Texaského zákona uznal.59 

2.1.3 Povinná čekací doba mezi státem řízenou konzultací a provedením 

interrupce.  

 

Výše zmíněná opatření jsou zároveň doprovázena povinnou čekací dobou, tedy časovou 

prodlevou mezi absolvováním konzultace společně s ultrazvukovým vyšetřením a provedením 

samotné interrupce. Tato podmínka byla pro umělé ukončení těhotenství zavedena společně 

s povinnou konzultací zákonem Woman´s Right to Know Act v roce 2003.60 V případě Texasu 

je vyžadována čekací doba v délce 24 hodin, avšak v některých státech je tato doba stanovena 

až na 72 hodin.61  

 

Toto opatření bývá jeho zastánci obhajováno na základě významu pro zajištění prostoru 

k zvážení rozhodnutí podstoupit interrupci po obdržení státem nařízených informací. Zároveň 

je povinná čekací doba některými prezentována jako ochrana ženy před unáhleným 

rozhodnutím a následnými pocity viny a negativními důsledky interrupce pro její psychické 

zdraví.62 Prostřednictvím tohoto narativu nicméně dochází k zpochybnění schopnosti ženy 

učinit samostatné informované rozhodnutí týkající se poskytované zdravotní péče. Také 

předpoklad negativních důsledků umělého potratu pro psychické zdraví ženy byl vyvrácen. 

                                                           
58 Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey, 505 U.S. 833 (1992). 
59 Texas Med. Providers Performing Abortion Servs. v. Lakey, 806 F.Supp.2d 942, 948 (W.D. Tex. 2011) 

(vacated in part by Texas Med. Providers Performing Abortion Servs. V. Lakey, 667 F.3d 570 (5th Cir. 2012)), 

http://www.ca5.uscourts.gov/opinions/pub/11/11-50814-CV0.wpd.pdf, staženo 25. 4. 2020. 
60  Woman´s Right to Know Act, Texas Health and Safety Code §171 (2003, supp. 2011), 

https://statutes.capitol.texas.gov/Docs/HS/htm/HS.171.htm, staženo 25. 4. 2020. 
61 „Counseling and Waiting Periods for Abortion“, Guttmacher Institute, údaje k 1. 4. 2020, 

https://www.guttmacher.org/state-policy/explore/counseling-and-waiting-periods-abortion, staženo 23. 4. 2020. 
62 Jonathan Klick, „Mandatory Waiting Periods for Abortion and Female Mental Health“, Health Matrix: The 

Journal of Law-Medicine, Vol. 16, No. 1, (2006): 183-208. 

http://www.ca5.uscourts.gov/opinions/pub/11/11-50814-CV0.wpd.pdf
https://statutes.capitol.texas.gov/Docs/HS/htm/HS.171.htm
https://www.guttmacher.org/state-policy/explore/counseling-and-waiting-periods-abortion
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Studie provedená na 30 klinikách napříč Spojenými státy mezi lety 2008 a 2010 dále 

zpochybňuje tvrzení, že ženy litují podstoupení interrupce a uvádí, že 97,5 % žen účastnících 

se průzkumu bylo bezprostředně po zákroku přesvědčeno o správnosti svého rozhodnutí, po 5 

letech od zákroku pak tento podíl mezi ženami vrostl na 99 %.63  

 

Požadavek čekací doby zároveň nemá opodstatnění ze zdravotního hlediska a v takovém 

případě nebývá u jiné zdravotní péče vyžadován. Jediným dalším případem, kdy je čekací doba, 

která není nezbytná ze zdravotnického hlediska, vyžadována, je ženská sterilizace financovaná 

z programu Medicaid.64 Toto opatření tak lze interpretovat jako snahu o ztížení podmínek pro 

ukončení těhotenství, ke kterému dochází v důsledku uplatnění této politiky. Nutnost 

podstoupení osobní konzultace a následná časová prodleva vyžaduje dvě návštěvy zařízení 

poskytujícího interrupci. Toto opatření tak znamená vyšší finanční náklady spojené s cestou, 

v některých případech náklady na ubytování či ušlý výdělek, které mohou zásadně omezit 

dostupnost interrupce, zejména pak pro ženy z nižších ekonomických vrstev.65 Překážku pak 

představuje čekací doba zejména pro ženy, které musí cestovat značné vzdálenosti 

k nejbližšímu zařízení poskytující interrupci poté, co v Texasu došlo k snížení jejich počtu 

téměř o polovinu v důsledku zákona z roku 2013.66 Stát Texas uděluje výjimku z tohoto 

opatření pouze v případě, že žena bydlí více než 100 mil od nejbližší kliniky, kdy je možné 

konzultaci absolvovat prostřednictvím telefonu.67 

 

Z hlediska ústavního práva bylo toto opatření legitimizováno v případu Planned Parenthood 

v. Casey, který přiznal státům právo „vyjádřit svůj respekt k nenarozenému životu, do té míry, 

dokud opatření nepředstavuje pro ženy přílišnou překážku“. Čekací doba zde nebyla 

považována za přílišnou překážku, ačkoliv soud uznal že: „může některé zákroky učinit 

nákladnějšími a méně pohodlnými“.68 

                                                           
63 Corinne H. Rocca, Goleen Samari, Diana G. Foster, Heather Gould, Katrina Kimport, „ Emotions and 

Decision Rightness over five years following an abortion: An examination of decision difficulty and abortion 

stigma“, Social Science & Medicine, Vol. 248, (March 2020): 1127-1182. 
64 Theodore J. Joyce, Stanley K. Henshaw, Amanda Dennis, Lawrence B. Finerand, Kelly Blanchard, „The 

Impact of State Mandatory Counseling and Waiting Period Laws on Abortion: A Literature Review“, 

Guttmacher Institute, April 2009, 

https://www.guttmacher.org/sites/default/files/report_pdf/mandatorycounseling.pdf. 
65 Johannah Haney, The Abortion Debate: Understanding the Issues, (Berkeley Heights, NJ: Enslow Publishing, 

2008), 51. 
66 Manny Fernandez, „Abortion Law Pushes Texas Clinics to Close Doors“, The New York Times, March 6, 

2014, https://www.nytimes.com/2014/03/07/us/citing-new-texas-rules-abortion-provider-is-shutting-last-clinics-

in-2-regions.html. 
67  TX HB15 | 2011-2012 | 82th Legislature, May 19, 2011. 
68 Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey, 505 U.S. 833 (1992). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953619306999?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953619306999?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953619306999?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953619306999?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953619306999?via%3Dihub#!
https://www.guttmacher.org/sites/default/files/report_pdf/mandatorycounseling.pdf
https://www.nytimes.com/2014/03/07/us/citing-new-texas-rules-abortion-provider-is-shutting-last-clinics-in-2-regions.html
https://www.nytimes.com/2014/03/07/us/citing-new-texas-rules-abortion-provider-is-shutting-last-clinics-in-2-regions.html
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2.2 Opatření vyžadující zapojení rodičů nezletilé pacientky  

 

Určitou míru zapojení jednoho či obou rodičů do rozhodnutí o ukončení těhotenství v současné 

době vyžaduje 37 států.69 V případě státu Texas je pro podstoupení interrupce v případě 

neemancipovaných nezletilých do věku 18 let nutné doložit obeznámení a souhlas rodiče či 

zákonného zástupce minimálně 48 hodin před provedením zákroku.70 Ačkoliv je požadavek 

zapojení rodičů do rozhodnutí ohledně zdravotní péče poskytované nezletilému poměrně běžný, 

může pro mladistvé představovat zásadní překážku v přístupu k interrupci.71 Tímto 

požadavkem jsou zasaženy zejména dívky z disfunkčních rodin, které mohou být vystaveny 

riziku násilí či odmítnutí ze strany příbuzných. 

 

Aby nebylo možné tímto požadavkem zcela zamezit přístupu k interrupci, stanovil Nejvyšší 

soud, že takový zákon musí zahrnovat možnost, jak toto opatření obejít prostřednictvím 

soudního souhlasu.72 Tento proces však pro mladistvé představuje značné administrativní a 

logistické překážky a zároveň často traumatizující zážitek. Dívky, které tento proces 

absolvovaly, vypověděly, že se setkaly s neuctivým až ponižujícím jednáním ze strany úřadů. 

V důsledku absolvování procesu udělení soudního souhlasu také dochází k odkladu zdravotní 

péče a zvyšuje se tak míra rizika spojená se zákrokem i finanční náklady.73 Rozhodnutí ve 

prospěch nezletilé navíc není zaručeno a počet případů, kdy nebyla legální interrupce 

umožněna, se v Texasu podstatně zvýšil po zpřísnění kritérií pro udělení soudního souhlasu, ke 

kterému došlo v roce 2016. Původní zákon vyžadoval, aby nezletilá usilující o soudní souhlas 

prokázala, že je vyspělá a dostatečně informovaná a zároveň, že zapojení rodiče není v jejím 

nejlepším zájmu nebo může vést k fyzické či psychické újmě či sexuálnímu zneužití. Od roku 

                                                           
69„Parental Involvement in Minors´ Abortion“, Guttmacher Institute, April 1, 2020, 

https://www.guttmacher.org/state-policy/explore/parental-involvement-minors-abortions, staženo 6. 4. 2020. 
70 Texas Family Code, §33 Notice of and consent to abortion, 

https://statutes.capitol.texas.gov/Docs/FA/htm/FA.33.htm, staženo 21. 4. 2020. 
71 Požadavky zapojení rodičů do rozhodnutí ohledně zdravotní péče poskytované nezletilým spadají do 

kompetence státní administrativy a jimi stanovené podmínky se tak liší v jednotlivých státech. Státy, kde je 

povinnost souhlasu rodiče či zákonného zástupce upravena zákonem, často vyjímají z tohoto požadavku výkony 

v rámci sexuální a reprodukční zdravotní péče, kde by zapojení rodiče mohlo nezletilé odradit od vyhledání této 

péče. Ve všech 50 státech není vyžadován souhlas či obeznámení rodiče s léčbou pohlavně přenosných chorob, 

většina států pak nevyžaduje zapojení rodiče do rozhodnutí ohledně antikoncepce nebo v případě prenatální 

péče., „Teenagers and Medical Care - When is Parental Consent Not Required?“ ObG Project website, 

https://www.obgproject.com/2017/09/08/teenagers-medical-care-dont-need-parental-consent/, staženo 22. 7. 

2020. 
72 Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey, 505 U.S. 833 (1992). 
73 Kate Coleman-Minahan, Amanda Jean Stevenson, Emily Obront, Susan Hays,   

 „Young Women´s Experiences Obtaining Judicial Bypass for Abortion in Texas“, Journal of Adolescent Health, 

Vol. 64, No. 1, (January 2019): 20-25. 

https://www.guttmacher.org/state-policy/explore/parental-involvement-minors-abortions
https://statutes.capitol.texas.gov/Docs/FA/htm/FA.33.htm
https://www.obgproject.com/2017/09/08/teenagers-medical-care-dont-need-parental-consent/
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.is.cuni.cz/science/article/pii/S1054139X18303070#!
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.is.cuni.cz/science/article/pii/S1054139X18303070#!
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.is.cuni.cz/science/article/pii/S1054139X18303070#!
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.is.cuni.cz/science/article/pii/S1054139X18303070#!
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.is.cuni.cz/science/journal/1054139X
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.is.cuni.cz/science/journal/1054139X/64/1
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2016, kdy vstoupila v platnost novela tohoto zákona, je pak k dokázání prvních dvou podmínek 

uplatňován přísnější standart „jasného a přesvědčivého důkazu“.74 

 

Ze studie porovnávající data mezi lety 1998-2002, vyplývá, že poté, co vstoupil zákon 

vyžadující zapojení rodiče v platnost v roce 2000, byl zaznamenán pokles míry interrupcí mezi 

nezletilými podle jejich věku o 11-20 %. Tento pokles však nebyl doprovázen zvýšenou 

porodností ve zkoumané demografické kategorii.75 Obdobné údaje vykazují i další státy, kde 

byla taková opatření implementována.76 Marshall Medoff přičítá tento jev zejména nárůstu 

prevence neplánovaných těhotenství v souvislosti s těmito zákony, jiné zdroje však uvádějí 

mezi příčinami také cestování do států, jejichž legislativa souhlas rodičů se zákrokem 

nevyžaduje.77 Tato možnost se však snižuje s narůstajícím počtem států s podobnými zákony. 

Vliv na tyto údaje mohou mít také nelegální interrupce či domácí potraty, jejichž počet není 

zaznamenáván. V souvislosti s uplatněním těchto zákonů zároveň dochází k nárůstu míry 

interrupcí provedených v druhém trimestru těhotenství mezi osmnáctiletými, způsobeným 

odkladem interrupce u pacientek, které otěhotněly do 6 měsíců před dosažením osmnáctého 

roku věku. Ve státě Texas činil tento nárůst 21 % po zavedení zákona požadujícího souhlas 

rodiče.78 

 

Zastánci opatření vyžadujících zapojení rodiče v případě interrupce uvádějí mezi argumenty 

nutnost souhlasu zákonného zástupce u většiny zdravotních zákroků provedených u 

nezletilých.79 Nicméně tento požadavek se ve státě Texas nevztahuje na veškerou prenatální 

zdravotní péči, rozhodnutí spojená s porodem ani případným poskytnutím dítěte k adopci, a 

interrupce je tak jediným zákrokem souvisejícím s těhotenstvím, ke kterému je nutný souhlas 

rodiče.80  Na základě tohoto srovnání je možné zpochybnit argument státu o potřebě ochrany 

                                                           
74 Amanda Jean Stevenson, Kate Coleman-Minahan and Susan Hays, „Denials of Judicial Bypass Petitions for 

Abortion in Texas Before and After the 2016 Bypass Process Change: 2001–2018“ American Journal of Public 

Health 110 (February 5, 2020): 351-353. 
75 Theodore Joyce, Robert Kaestner and Silvie Colman, „Changes in Abortions and Births and the Texas Parental 

Notification Law“ The New England Journal of Medicine, 2006; 354(10):1031-1038. 
76 Charlotte Ellertson, „Mandatory parental involvement in minors' abortions: effects of the laws in Minnesota, 

Missouri, and Indiana“ American Journal of Public Health, Vol. 87 No. 8 (August 1997): 1367-1374.  
77 Marshall Medoff, „State Abortion Policy and the Long-Term Impact of Parental Involvement Laws“, Politics 

and Policy, Vol 38, No. 2 (2010): 193-221.; Ellertson, „Mandatory parental involvement in minors' abortions: 

effects of the laws in Minnesota, Missouri, and Indiana“. 
78 Theodore Joyce and Silive Colman, „Minors´behavioral Responses to Parental Involvement Laws: Delaying 

Abortion Until Age 18“, Perspectives on Sexual and Reproductive Health, 2009, 41(2): 119-126. 
79 Hyman Rodman „Should Parental Involvement Be Required for Minors' Abortions?“ Family Relations 

Vol. 40, No. 2 (April 1991): 155-160. 
80 Texas Family Code, §32 Consent to treatment of child by non-parent or child, 

(https://statutes.capitol.texas.gov/Docs/FA/htm/FA.32.htm). 

https://ajph.aphapublications.org/author/Stevenson%2C+Amanda+Jean
https://ajph.aphapublications.org/author/Coleman-Minahan%2C+Kate
https://ajph.aphapublications.org/author/Hays%2C+Susan
https://statutes.capitol.texas.gov/Docs/FA/htm/FA.32.htm
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mladistvých, které musí prokázat, že jsou dostatečně vyspělé pro učinění zodpovědného 

rozhodnutí o ukončení těhotenství, zároveň však místní legislativa nezpochybňuje jejich 

vyspělost v případě převzetí zodpovědnosti za péči o dítě.  

 

Mezi přínosy těchto opatření bývá dále zmiňován také pozitivní efekt rodinné komunikace a 

podpory při rozhodnutí o ukončení těhotenství.81 Proti tomuto argumentu se staví American 

Academy of Pediatrics odkazem na další zdravotnické organizace oponující těmto opatřením 

tvrzením, že „nezletilé pacientky by měly být podporovány v diskusi s rodiči, či jiným dospělým, 

nemělo by však být zákonem vyžadováno, aby do svého rozhodnutí rodiče zahrnuly.“82 Ze studie 

provedené v roce 2010 navíc vyplývá, že nezletilé dívky ve většině případů rodiče do 

rozhodnutí podstoupit interrupci zahrnují i ve státech, kde to místní zákony nevyžadují.83  

2.3 Opatření zakazující provedení interrupce po dvacátém týdnu od početí 

  

Současný legislativní rámec Spojených států vycházející z rozhodnutí Roe v. Wade stanovuje, 

že státy nemohou interrupci zakázat, dokud není plod schopný samostatného života mimo 

dělohu.84 Za tuto hranici životaschopnosti se většinou považuje dvacátý čtvrtý týden 

těhotenství. Zákon HB2 schválený v roce 2013 v Texasu nicméně kriminalizuje provedení 

interrupce již po dvacátém týdnu od početí, tedy dvacátém druhém týdnu těhotenství, 

s výjimkou případů, kdy je ohrožen život ženy, existuje riziko vážných následků pro její fyzické 

zdraví, nebo pokud byly u plodu zjištěny vážné fetální abnormality.85 Tento zákon tak lze 

považovat za v rozporu s principy stanovenými v případu Roe v. Wade a zároveň s vyjádřením 

Nejvyššího soudu USA v případu Webster v. Reproductive Services z roku 1989, které uvádí, 

že „určení životaschopnosti je záležitostí úsudku ošetřujícího lékaře“.86 Obdobné zákony byly 

                                                           
81Rodman, „Should Parental Involvement Be Required for Minors' Abortions?“. 
82 Mezi dalšími zdravotnickými organizacemi jsou uváděny například The American Medical Association, The 

Society for Adolescent Health and Medicine, The American Public Health Association nebo The American 

College of Obstetricians and Gynecologists.; „The Adolescent’s Right to Confidential Care When Considering 

Abortion“, Policy statement of American Academy of Pediatrics, published February 2017, 

https://pediatrics.aappublications.org/content/139/2/e20163861#xref-ref-81-1, staženo 6. 4. 2020. 
83 Lee A. Hasselbacher, Anna Dekleva, Sigrid Tristan, and Melissa L. Gilliam, „Factors Influencing parental 

Involvement Among Minors Seeking an Abortion: A Qualitative Study“,  American Journal of Public Health, 

Vol. 104, Issue 11(November 2014): 2207-2211. 
84 Toto stanovisko bylo soudem následně několikrát potvrzeno v dalších případech jako Planned Parenthood v. 

Casey nebo Carhart v. Gonzales. 
85 20 týdnů od početí odpovídá přibližně 22 týdnům těhotenství, jehož začátek se lékaři počítá od prvního dne 

poslední menstruace. K samotnému oplodnění pak dochází zhruba o 14 dní později.; TX HB2 | 2013 | 83th 

Legislature 2nd Special Session July 18, 2019 LegiScan, https://legiscan.com/TX/text/HB2/2013/X2, staženo 23. 

4. 2020. 
86 Webster v. Reproductive Health Services, 492 U.S. 490 (1989) 
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na tomto základě zneplatněny ve státech Arizona (2013), Idaho (2013) a Severní Karolína 

(2019).87 

 

Texaský zákon však zároveň nezpochybňuje hranici životaschopnosti plodu, ale jako argument 

pro zavedení takového opatření uvádí, že „Množství lékařských důkazů uznává, že nenarozené 

dítě je schopno pociťovat bolest nejpozději 20 týdnů po oplodnění“.88 V otázce fetální bolesti 

nicméně nebylo dosaženo v lékařské komunitě zcela jasného konsensu a toto tvrzení není 

potvrzeno dostatečným výzkumem.89 Velká část zdrojů naopak uvádí, že nervový systém plodu 

není v této fázi těhotenství dostatečně vyvinut, aby umožňoval pociťovat bolest.90 

 

Dle organizace Planned Parenthood se v případě těchto zákonů jedná o krok k dalšímu 

omezování a posunu hranice legální interrupce až k jejímu úplnému zákazu.91 Z celkem 17 

států, které omezily možnost legální interrupce po 22. týdnu těhotenství, jich 8 zároveň 

schválilo zákony, které kriminalizují interrupci v dřívější fázi těhotenství nebo ji zcela 

zakazují.92 Ačkoliv tyto zákony nevstoupily v platnost a jsou buď zkoumány soudy, nebo jimi 

byly odmítnuty jako protiústavní, je zde patrná snaha o posun hranice pro podstoupení legální 

interrupci, či přímo zpochybnění centrální části rozhodnutí v případu Roe v. Wade. 

2.4 Opatření regulující možnosti financování interrupce 

 

Další překážkou, která omezuje přístup žen k interrupci, může být také cena samotného 

zákroku, která se pohybuje pro interrupci v prvním trimestru těhotenství mezi 350 a 1000 

dolarů, ale stoupá s pokračujícím těhotenství. Cena interrupce v druhém trimestru těhotenství 

pak dosahuje až 2000 dolarů.93 Ze studie porovnávající zdravotnický systém ve 13 vyspělých 

státech přitom vyplývá, že v roce 2013 47 % Američanů nedisponovalo částkou 400 dolarů, 

                                                           
87 „20 week bans“, Rewire.News, April 15, 2019, https://rewire.news/legislative-tracker/law-topic/20-week-

bans/. 
88 TX HB2 | 2013 | 83th Legislature 2nd Special Session July 18, 2019. 
89 Pam Belluck, „Complex Science at Issue in Politics of Fetal Pain“, The New York Times, September 16, 2013, 

https://www.nytimes.com/2013/09/17/health/complex-science-at-issue-in-politics-of-fetal-pain.html 
90 Susan J. Lee, Henry J. Peter Ralston, Eleanor A. Drey, et al., „Fetal Pain: A Systematic Multidisciplinary 

Review of the Evidence“, JAMA, 294(8), (2005):947-954. 
91 „Bans on Abortions at 20 weeks“, Planned Parenthood Action Fund, 

https://www.plannedparenthoodaction.org/issues/abortion/20-week-bans, staženo 27. 4. 2020. 
92 „State Bans Of Abortion Throughout Pregnancy“, Guttmacher Institute, https://www.guttmacher.org/state-

policy/explore/state-policies-later-abortions, staženo 6. 4. 2020. 
93 „Abortion Costs“, Rockville women´s center, https://rockvillewomenscenter.com/abortion-costs/, staženo 28. 

4. 2020. 
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které by mohli vydat na nečekané náklady spojené se zdravotní péčí.94 Zmíněné částky tak pro 

ženy z nízko-příjmových poměrů, tedy demografické kategorie, která mezi pacientkami 

podstupujícími tento zákrok převažuje, představují značnou finanční zátěž.95 Ačkoliv mají tyto 

ženy nárok na podporu zdravotní péče v rámci programu Medicaid, dle Hyde Amendment 

z roku 1976 nesmí být na financování interrupce použity federální prostředky z tohoto 

programu a k tomuto účelu je možné poskytnout finanční podporu pouze ze strany státu.96 

Texas však užití prostředků z toho programu neumožňuje s výjimkou případů, kde je ohrožen 

život či zdraví ženy.97 Další překážkou, kterou stát ztěžuje finanční dostupnost zákroku, je 

nemožnost zahrnout interrupci do celkového pojišťovacího plánu. Pojištění pokrývající náklady 

interrupce, která není nezbytná z důvodu ohrožení zdraví ženy, je tak možné zakoupit pouze 

samostatně.98 

 

Nedostatek finančních prostředků na uhrazení zákroku, jehož náklady se zvyšují také 

v souvislosti, s již zmiňovanými, restriktivními opatřeními, má často za následek jeho odklad. 

Kromě zvýšeného rizika je odložení interrupce spojeno také s dalším nárůstem finanční zátěže 

a může vést až k nemožnosti interrupci podstoupit a vyústit tak v nechtěné mateřství.99 Ačkoliv 

existuje množství organizací jako například Texas Equal Access Fund, které poskytují finanční 

pomoc ženám v podobné situaci, jejich kapacita nemůže pokrýt veškeré případy.100 

2.5 Opatření uvalovaná na poskytovatele interrupce 

 

Kromě opatření, která vytváří překážky pro ženy vyhledávající interrupci, státy prosazují také 

zákony cílící na zařízení poskytující tuto zdravotní péči a zásadním způsobem tak ztěžují 

podmínky jejich fungování ve snaze omezit či zastavit jejich provoz. Tato opatření, která 

                                                           
94 David Squires, Chloe Anderson, „U.S. health care from a global perspective: spending, use of services, prices, 

and health in 13 countries“. The Commonwealth Fund, (October 2015): 1-15. 
95 Heather D. Boonstra, „Abortion in the Lives of Women Struggling Financially: Why Insurance Coverage 

Matters“, Guttmacher Policy Review, Vol. 19 Issue 6, (January 7, 2016): 46-52.; 75 % žen podstupujících 

interrupci náleží k chudých či nízko-příjmovým demografickým kategoriím, kde existuje větší pravděpodobnost 

neplánovaného těhotenství. Politika omezující poskytování finančních prostředků na tuto zdravotní péči také 

disproporčně zasahuje ženy náležící k rasovým menšinám. Tento fenomén vyplývá především z nerovností 

přítomných v americkém zdravotnickém systému a omezeného přístupu těchto žen k reprodukční zdravotní péči 

a k antikoncepci. 
96 Adashi and Occhiogrosso, „The Hyde Amendment at 40 Years and Reproductive Rights in the United States: 

Perennial and Panoptic“. 
97 „State Funding of Abortion under Medicaid“, Guttmacher Institute. 
98TX HB214 | 2017 | 85th Legislature, 1st Special Session, Legiscan, August 15, 2017, 
https://legiscan.com/TX/text/HB214/2017/X1, staženo 27. 4. 2020. 
99 Boonstra, „Abortion in the Lives of Women Struggling Financially: Why Insurance Coverage Matters“. 
100 „About the TEA Fund“, Texas Equal Access Fund website, http://www.teafund.org/about, staženo 24. 7. 

2020. 
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podrobují potratové kliniky regulacím, kterým jiná zařízení, provádějící podobně rizikové 

zdravotní zákroky (mezi nimi bývá uváděna například kolonoskopie), nepodléhají, jsou 

v anglické literatuře nazývána TRAP zákony (česky past, Targeted Regulation on Abortion 

Providers). Mezi taková opatření patří například nutnost finančně nákladné licence, specifické 

technické požadavky, nebo požadavky na zaměstnance těchto zařízení.101 Tyto zákony jsou 

většinou prosazovány na základě ochrany zdraví žen a zajištění vyššího standartu zdravotní 

péče, jejich efektem je však omezení přístupu k interrupci a zvýšení finanční zátěže. V důsledku 

těchto opatření a následné neschopnosti potratových klinik splnit stanovené podmínky 

vzhledem k jejich finanční nebo technické náročnosti, dochází k poklesu počtu těchto zařízení, 

a tedy omezení přístupu žen k tomuto zákroku. V současné době je ve Spojených státech 6 států, 

v kterých funguje pouze jedno takové zařízení.102 

 

V případě státu Texas platí taková omezení například v zákazu umístění zřízení provádění 

interrupci v blízkosti školy či náboženské instituce. Místní zákony pak zároveň povolují 

provádět interrupci pouze lékařům registrovaným ve státě Texas nebo vyžadují provedení 

zákroku po 16. týdnu těhotenství v zařízení splňující standarty ambulantního chirurgického 

centra. K rapidnímu poklesu v počtu zařízení poskytující interrupci z původních 41 na 22 pak 

došlo v důsledku zákona House Bill 2 z roku 2013, jehož požadavky však byly v roce 2016 

shledány protiústavními v případu Whole Woman´s Health v. Hellerstedt.103 Opatřením, která 

tento zákon zavedl a jejich dopadům na poskytovatele interrupce i ženy vyhledávající tento 

zákrok, se detailněji věnuje následující kapitola.  

2.6 Závěr druhé kapitoly  

 

Stát Texas zaujímá vůči interrupci nepřátelské stanovisko a tato politika má zásadní vliv na 

ženy vyhledávající tento zákrok a jejich reprodukční svobodu. V důsledku uplatnění výše 

zmiňovaných restriktivních opatření dochází k zvýšení finančních nákladů spojených se 

zákrokem, nárůstu vzdálenosti, kterou musí žena cestovat k nejbližšímu zdravotnickému 

zařízení či odkladu provedení zákroku. Ženy vyhledávající interrupci ve státě Texas jsou navíc 

                                                           
101 Marshall H. Medoff, „State Abortion Policies, Targeted Regulation of Abortion Provider Laws, and Abortion 

Demand“, Review of Policy Research, Vol. 27 Issue 5, (September 2010): 577-594. 
102 Jessica Arons, „Last clinics standing“ ACLU, https://www.aclu.org/issues/reproductive-freedom/abortion/last-

clinics-standing, staženo 27. 4. 2020. 
103 Daniel Grossman, Sarah Baum, Liza Fuentes, Kari White, Kristine Hopkins, Amanda Stevenson, Joseph E. 

Potter, „Change in abortion services after implementation of a restrictive law in Texas“ Contraception, 90(5), 

(November 2014): 496-501.    
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vystaveny snaze státu ovlivnit jejich rozhodnutí prostřednictvím selektivního předkládání 

informací, které jsou nezřídka zavádějící, emoční manipulace nebo úmyslné snahy o vyvolání 

pocitu viny, který je dále podporován přetrvávající společenskou stigmatizací provázející téma 

interrupce. Široce uplatňovaný argument při prosazování těchto opatření o údajné ochraně 

zdraví žen není dostatečně podložen a dostupná data ho naopak vyvrací. V rétorice zastánců 

těchto opatření je také patrný paternalistický přístupu k ženám, předpokládající jejich 

neschopnost učinit samostatné informované rozhodnutí týkající se jejich reprodukčních práv.  

 

Omezení přístupu k interrupci se projevuje také v dlouhodobě klesající míře provedených 

zákroků, která mezi lety 2012 a 2014, tedy v období obklopujícím vstup vysoce restriktivního 

zákona House Bill 2 v platnost, klesla o 18,5 %. Míra provedených interrupcí ve státě Texas, 

která v roce 2017 činila 9,4 zákroku na 1000 žen v reprodukčním věku, se zároveň pohybuje 

pod federálním průměrem, kde tato hodnota ve stejném období činila 13,5 zákroku.104  Lze tedy 

říci, že uplatňovaná opatření omezující přístup k interrupci jsou efektivní při snaze místní 

administrativy snížit počet provedených zákroků, v jejich důsledku však zároveň dochází 

k omezení reprodukčních práv žen v tomto státě. Navzdory překážkám, které staví před ženy 

vyhledávající interrupci, jsou zkoumaná opatření za současného právního rámce považována 

za legitimní. Ačkoliv restriktivní zákony nezpochybňují samotné právo na interrupci uznané 

rozhodnutím Nejvyššího soudu v případu Roe v. Wade, uplatnění analýzy přílišného břemene 

při posuzování legitimity těchto zákonů, umožňuje jejich prostřednictvím přístup k zákroku 

zásadně omezit.  

                                                           
104 Jones, Witwer and Jerman, „Abortion Incidence and Service Availability in the United States, 2017“. 
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3 Restriktivní opatření státu Texas shledána v rozporu s ústavním právem  

 

Kromě platných restrikcí analyzovaných v předchozí kapitole, prosadila administrativa státu 

Texas také další regulace, které však překročily rámec určený federální legislativou a byly 

následně zneplatněny v důsledku soudních rozhodnutí, která je shledala v rozporu s právem 

ženy rozhodnout se pro interrupci. Nejrestriktivnější z těchto opatření byla schválena v roce 

2013 jako součást zákona House Bill 2, a měla za následek dramatický pokles v počtu zařízení 

poskytující interrupci ve státě Texas. Hlavní část této kapitoly se bude zabývat právě tímto 

soudním případem, který může mít zásadní význam pro budoucí uplatnění analýzy přílišného 

břemene při posuzování legitimity restriktivních opatření z hlediska ústavního práva, vzhledem 

k tomu, že představuje precedens, který by mohl tuto hranici v případě přístupu k interrupci 

jasněji definovat. Kapitola dále zmiňuje také další opatření, jejichž legitimita byla soudy 

zpochybněna, ilustrující vytrvalou snahu Texaské administrativy o omezení práva ženy ukončit 

těhotenství a o posun v interpretaci ústavního práva směrem k volnější ochraně práva na 

interrupci.  

3.1. Restriktivní opatření cílící na zařízení poskytující interrupci schválená 

v rámci zákona House Bill 2 

 

Texaský zákon House Bill 2 schválený v červnu 2013 podrobil všechna zařízení provádějící 

interrupci standardům ambulantních chirurgických center a zásadně tak zpřísnil podmínky 

jejich fungování. Dále pak stanovil, že zákrok smí provádět pouze lékař, jemuž bylo uděleno 

„admitting privilege“ nemocnicí, která se nachází do 30 mil od zařízení, kde interrupci 

vykonává.105 Součástí tohoto zákona bylo také opatření zakazující legální interrupci po 

dvacátém týdnu od početí zmiňované v předchozí kapitole.106 

 

Tento zákon, zásadně omezující přístup k interrupci vyvolal celostátní debatu a protesty 

zastánců práva na interrupci. Na půdě Senátu, kde byl zákon projednáván v posledním dnu 

řádného legislativního období, si získala celonárodní pozornost senátorka Wendy Davis, která 

toto jednání obstruovala svou jedenáctihodinovou promluvou, a podařilo se jí zabránit 

schválení zákona v řádném termínu. Tehdejší guvernér státu Texas Rick Perry nicméně svolal 

                                                           
105 „Admitting privilege“ je výsadou lékaře vyplývající z jeho náležitosti k zdravotnickému personálu 

nemocnice, která zaručuje, že jeho pacienti budou přijati k léčbě v konkrétní nemocnici, kde bude lékař moci 

pokračovat v poskytování péče konkrétnímu pacientovi. Před schválením zákona HB2, Texaská legislativa 

vyžadovala, aby zařízení, které interrupci poskytuje, mělo uzavřenou smlouvu s lékařem, který platným 

„admitting privilege“ disponuje.  
106 TX HB2 | 2013 | 83th Legislature 2nd Special Session July 18, 2013. 
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druhé mimořádné jednání, kde byl zákon Republikánskou většinou přijat.107 Pro-life 

organizace, které se významnou měrou podílely na přípravě zákona, označily jeho schválení za 

vítězství, zatímco organizace poskytující reprodukční zdravotní péči oznámily svůj záměr 

legitimitu zákona soudně napadnout.108 

 

Podmínky, které tento zákon zavedl, znamenaly pro zařízení poskytující interrupci značné 

obtíže v jejich fungování. Velká část lékařů byla s žádostí o udělení „admitting privilege“ 

nemocnicemi odmítnuta, nejčastěji z důvodu nesplnění minimálního ročního počtu pacientů 

ošetřených v dané nemocnici, nebo z důvodu opozice vůči interrupci. Lékaři, kteří nebyli 

schopni tento požadavek splnit, byli následně nuceni ukončit svou činnost. Poté co vstoupil 

zákon v platnost v listopadu 2013 se tak snížil počet lékařů, kteří interrupci vykonávaly o 42 % 

a jedna třetina zařízení poskytujících tento zákrok, byla v důsledku nedostatku zdravotního 

personálu uzavřena či interrupci přestala poskytovat.109 Důsledkem opatření stanovující pro 

lékaře podmínku „admitting privilege“ bylo uzavření 19 z původních 41 zařízení, které 

poskytovaly interrupci ve státě Texas před schválením zákona.110 

 

Zásadní překážku v jejich dalším fungování představoval pro tato zdravotní zařízení také 

požadavek naplnění parametrů ambulantních chirurgických center, které se do té doby 

vztahovaly pouze na zařízení provádějící složitější zákroky.111 Splnění těchto standardů 

znamenalo pro kliniky nutnost velice nákladných stavebních úprav (jako například rozšíření 

chodeb nebo změna parametrů místností), jejichž náklady byly odhadovány na 1,5 až 3 miliony 

dolarů na jedno zařízení. Toto opatření mělo vstoupit v platnost v listopadu 2014, nicméně jeho 

uplatnění bylo zastaveno Nejvyšším soudem. V případě, že by byl zákon aplikován, by počet 

potratových klinik ve státě Texas pravděpodobně dále klesnul na 7 až 8 zařízení.112 

 

Dramatický pokles v počtu těchto zdravotních zařízení, ke kterému v důsledku zákona došlo, 

                                                           
107 Manny Fernandez, „In Texas, a Senator’s Stand Catches the Spotlight“, The New York Times, July 18, 2013, 

https://www.nytimes.com/2013/06/27/us/politics/texas-abortion-

bill.html?action=click&module=RelatedCoverage&pgtype=Article&region=Footer. 
108 Aaron Blake, „Perry signs Texas abortion bill into law“ Washington Post, July 18, 2013, 

https://www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2013/07/18/perry-signs-texas-abortion-bill-into-law/. 
109 White K, Hopkins K, Potter JE, Grossman D „Impact of admitting privilege requirement on abortion 

providers in Texas“ Contraception, Vol. 94, No. 4, (October 2016): 390. 
110 Sarah, E. Baum, Kari White, Kristine Hopkins, Joseph E. Potter, Daniel Grossman, „Women´s Experience 

Obtaining Abortion Care in Texas after Implementation of Restrictive Abortion Laws: A Qualitative Study“,  

PLoS ONE. 10/26/2016, Vol. 11 Issue 10, 1-14.  
111 Whole Woman´s Health v. Hellerstedt, 579 U.S. _ (2016). 
112 Whole Woman´s Health v. Hellerstedt, 579 U.S. _ (2016). 
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znamenal zásadní omezení v přístupu k interrupci. Prodloužila se vzdálenosti, kterou musí ženy 

cestovat k nebližšímu zdravotnického zařízení, které nebylo uzavřeno a počet žen, pro něž byla 

tato vzdálenost delší než 50 mil, se zdvojnásobil.113 Zbývající zařízení navíc zůstala soustředěna 

pouze do 5 metropolitních center a opatření tak znamenalo zásadní překážku zejména pro ženy 

z oblastí Západního Texasu a regionu Rio Grande Valley, které musely k nejbližšímu zařízení 

cestovat více než 200 mil.114 Nutnost cestovat delší vzdálenosti spojená s vyššími finančními 

náklady disproporčně zasáhla zejména ženy z nízko-příjmových skupin, které tvoří většinu 

pacientek těchto zařízení. Redukce v počtu klinik měla za následek také zvýšený nápor, 

kterému jsou zařízení vystavena, a jejich nižší počet není schopen dostatečně pokrýt 

poptávku.115 Ženy vyhledávají interrupci, jsou tak nuceny čelit další překážce ve formě 

prodloužení doby, kterou musí čekat na zákrok, znamenající odklad provedení interrupce. 

Můžeme tak pozorovat nárůst počtu žen podstupujících zákrok ve druhém trimestru těhotenství, 

jejichž podíl mezi lety 2013 a 2014 vzrostl z 10,5% na 14,5%.116 Během 6 měsíců po vstupu 

zákona v platnost zároveň došlo k celkovému poklesu míry provedených interrupcí o 13 %, lze 

tedy předpokládat, že vzniklé překážky mohly některým ženám zcela zabránit podstoupit 

legální interrupci.117 

 

3.2 Případ Nejvyššího Soudu Whole Woman´s Health V. Hellerstedt 

 

Opatření restriktivního zákona HB2 cílící na zařízení poskytující interrupci byla brzy po svém 

schválení napadena zařízeními, která tuto zdravotní péči poskytují. Federální oblastní soud, 

který se případem zabýval v roce 2014, shledal, že obě projednávaná opatření představují pro 

ženy přílišné břemeno a dohromady vytvářejí „nepřípustnou překážku“. V případu Whole 

Woman´s Health v. Lakey tak byly oba požadavky shledány neústavními a jejich vynucování 

pozastaveno.118 Odvolací soud pro pátý obvod, ke kterému se stát Texas proti tomuto 

rozhodnutí odvolal, však následně v případu Whole Woman´s Health v. Cole, zvrátil předchozí 

                                                           
113 Whole Woman´s Health v. Lakey, 46 F. Supp. 3d 673 (W.D. Tex. 2014). 
114 Whole Woman´s Health v. Lakey, 46 F. Supp. 3d 673 (W.D. Tex. 2014). 
115 V roce 2014 fungovalo ve státě Texas 22 klinik na 5,4 milionu žen v reprodukčním věku. 
116 White, Kari, Sarah E. Baum, Kristine Hopkins, Joseph E. Potter, Daniel Grossman, „Change in Second-

Trimester Abortion After Implementation of a Restrictive State Law“, Obstetrics & Gynecology, Vol. 133, Issue 

4, (April 2019):  771-779. 
117 Caitlin Gerdts, Liza Fuentes, Daniel Grossman, Kari White, Brianna Keefe-Oates, Sarah E. Baum, Kristine 

Hopkins, Chandler W. Stolp, Joseph E. Potter „Impact of Clinic Closures on Women Obtaining Abortion 

Services After Implementation of a Restrictive Law in Texas“, American Journal of Public Health, Vol. 106 

Issue 5 (May 2016): 857-864. 
118 Whole Woman´s Health v. Lakey, 46 F. Supp. 3d 673 (W.D. Tex. 2014). 

https://journals.lww.com/greenjournal/toc/2019/04000
https://journals.lww.com/greenjournal/toc/2019/04000
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rozhodnutí soudu nižší instance a uznal legitimitu obou opatření, která dle tohoto soudu „nestaví 

před ženy vyhledávající interrupci přílišnou překážku“, a jsou tak v souladu s ústavním 

právem.119 Můžeme zde tak vidět dvě velmi rozdílné interpretace užité analýzy přílišného 

břemene a inkonzistence v jejím uplatňování. 

 

Proti tomuto rozhodnutí se následně odvolala organizace Whole Woman´s Health a případ se 

v roce 2016 dostal k jednání Nejvyššího soudu. Ten se ve svém většinovém rozhodnutí 

v poměru 5-3 přiklonil k interpretaci analýzy přílišného břemene jako komplexního porovnání 

zdravotních benefitů, které opatření přináší, a omezení v přístupu k interrupci, která z něj 

vyplývají. Stát Texas nepředložil jediný případ, kterým by přínosy zákona podložil, a postrádal 

tedy argument potvrzující proklamovaný zájem ochrany zdraví žen při interrupci. Zdravotní 

benefity pramenící z implementace posuzovaných opatření byly soudem shledány 

minimálními. Dle vyjádření soudce Nejvyššího soudu Breyera neexistují důkazy, že opatření 

vyžadující „admitting privilege“ „by pomohlo i jediné ženě poskytnout lepší péči“.120 Soud 

konstatoval, že komplikace vyžadující ambulantní ošetření se objeví v méně než 0,5 % případů. 

Případné komplikace se zároveň většinou projeví až několik dnů po provedení interrupce a 

pacientka je pak přijata do nejbližší nemocnice, nikoliv do té, která jejímu ošetřujícímu lékaři 

udělila „admitting privilege“.121 Také v případě zavedení standartu ambulantních 

zdravotnických center došel soud k závěru, že toto opatření nepředstavuje pro pacienty žádné 

benefity a současná zařízení jsou bezpečná. Vzhledem k absenci prokazatelných přínosů tak 

soud shledal, že cílem Texaského zákona je omezení poskytovatelů interrupce.122 Tomuto 

tvrzení nasvědčuje i fakt, že většině zařízení, která spadají pod zmiňovaný standart, byla 

z tohoto požadavku udělena nějaká forma výjimky, avšak ani jedinému zařízení poskytujícímu 

interrupci.123  

 

Vzhledem k redukci počtu zařízení poskytujících interrupci, ke které došlo v důsledku uplatnění 

restriktivních opatření a obtížím, které z tohoto poklesu pramení pro ženy vyhledávající 

interrupci, došel soud k závěru, že obě posuzovaná opatření představují „přílišné břemeno“ a 

nemohou být tedy uplatňována. Svým rozhodnutím tak znovu potvrdil centrální část rozhodnutí 

                                                           
119 Whole Woman´s Health v. Cole, 790 F.3d 563 (5th Cir. 2015). 
120 Whole Woman´s Health v. Hellerstedt, 579 U.S. _ (2016). 
121Ushma D. Upadhyay, Alice F. Cartwright, Vinita Goyal, Elise Belusa, Sarah C. M. Roberts, 

„Admitting privileges and hospital-based care after presenting for abortion: A retrospective case series“,  Health 

Services Research. April 2019, 54(2): 425-436. 
122 Whole Woman´s Health v. Hellerstedt, 579 U.S. _ (2016). 
123 Whole Woman´s Health v. Lakey, 46 F. Supp. 3d 673 (W.D. Tex. 2014). 
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v případu Roe v. Wade a zároveň pomohl jasněji definovat hranice omezení, která stát může na 

ženy vyhledávající interrupci uvalit. Byl zde aplikován přísnější standart přezkoumání práva, 

který po státech vyžaduje, aby své proklamované cíle prokázaly jasnými důkazy benefitů, které 

prosazovaná opatření představují, a zároveň dokázaly, že tyto benefity převažují nad 

překážkami, které na ženy uvalují. Jedná se tedy o posun standartu stanoveného v případu 

Planned Parenthood v. Casey.124 Tento případ tak představuje důležitý precedent pro budoucí 

posuzování legitimity restriktivních opatření a upevnění ústavní ochrany práva na interrupci.  

 

Rozhodnutí soudu v případu Whole Woman´s Health v. Hellerstedt lze považovat za vítězství 

hnutí pro-choice obhajující ženská reprodukční práva. V případě, že by byl zákon soudem 

schválen, by velmi pravděpodobně došlo k rozšíření podobných opatření do dalších států. 

Ačkoliv byl Texaský zákon zneplatněn, velká část provozovatelů, kteří byli nuceni v jeho 

důsledku ukončit svou činnost, ji již znovu neobnovila a na konci roku 2019, zde fungovalo 

pouze 22 klinik poskytující interrupci na 5,4 milionu žen v reprodukčním věku.125 Dopad tohoto 

zákona ve formě omezeného přístupu k interrupci je tedy ve státě Texas stále patrný. 

3.3 Další snahy místní administrativy o omezení přístupu k interrupci   

 

Opatření zpřísňující požadavky na provoz zařízení poskytujících interrupci z roku 2013, však 

nejsou jedinými, kterými stát Texas usiloval o regulaci tohoto zákroku, a která byla následně 

shledána v rozporu s ústavním právem. Jedním z takových zákonů je Senate Bill 8 z roku 2017 

ukládající zařízením poskytujícím interrupci povinnost po provedení interrupce pohřbít nebo 

zpopelnit zbylou fetální tkáň. Cílem tohoto opatření mělo být zajištění humánního zacházení 

s touto tkání a vyjádření respektu. Zároveň zde však můžeme vidět snahu o redefinici vnímání 

fetusu, a prosazení způsobu zacházení jako s narozeným dítětem, které by následně mohlo 

otevřít cestu ke kriminalizaci interrupce. Oponenti tohoto opatření upozorňovali především na 

finanční a administrativní zátěž, kterou tento zákon uvaluje na zařízení poskytující interrupci. 

Na základě zátěže, kterou představuje pro tato zařízení, a faktu, že stát Texas nemá dostatečné 

kapacity, aby mohly být stanovené požadavky naplněny, byl tento zákon oblastním soudem 

                                                           
124 Whole Woman´s Health v. Hellerstedt, 579 U.S. _ (2016). 
125 Ashley Lopez, „Texas Fetal Burial Law Struck Down in Another Blow to Abortion Restrictions“, NPR, 

November 19, 2019, https://www.npr.org/sections/health-shots/2019/11/18/741117422/for-supporters-of-

abortion-access-troubling-trends-in-texas?t=1594369932305.  
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shledán neústavním.126 

 

V roce 2017 schválila administrativa státu také zákon regulující metodu „dilation and 

evacuation“, která je momentálně nejbezpečnější a nejčastěji užívanou metodou v druhém a 

třetím trimestru těhotenství. Za současné situace, kdy je federálním zákonem z roku 2003 

zakázáno užití metody „dilation and extraction“, by však tento zákon znamenal značné omezení 

možnosti podstoupit interrupci po 14. týdnu těhotenství, kdy již není možné provést interrupci 

metodou odstátí. Texaský zákon vyžadoval, aby v případě užití metody „dilation and 

evacuation“ (D&E), lékař před zahájením zákroku zastavil srdce plodu. Toto opatření by však 

značně zkomplikovalo provedení zákroku, a dle lékařů, kteří vypovídali u oblastního soudu, by 

vyžadovalo více návštěv zdravotnického zařízení znamenající zátěž pro ženy vyhledávající 

interrupci. Metody, které stát Texas navrhoval k naplnění svého požadavku (jako vpravení látky 

dixogin do dělohy), zároveň shledali nedostatečně testovanými, bolestivými a představující pro 

pacientku potenciální riziko. Zastánci Texaského zákona byla metoda D&E, spočívající 

v rozšíření porodního kanálu ženy a následném mechanickém vyjmutí kusů fetální tkáně, 

označovaná za barbarskou a prosazované opatření obhajováno na základě legitimního státního 

zájmu vyjádřit respekt k nenarozeným. Oblastní soud nicméně shledal, že kromě překážek, 

které zákon uvaluje na ženu vyhledávající interrupci, je nemožné vyžadovat provedení 

nadbytečné procedury nepředstavující žádné zdravotní benefity, která je v rozporu se zájmem 

pacientky.127 

  

Tyto dva zákony jsou pouze příkladem z množství kreativních způsobů, prostřednictvím 

kterých se odpůrci interrupce snaží přístup k tomuto zákroku znesnadnit. Prostřednictvím 

takových opatření zároveň státy usilují o posun směrem k volnější ochraně práva na interrupci, 

či přímo o zpochybnění jádra rozhodnutí Roe v. Wade.  

3.4 Závěr třetí kapitoly  

 

Restriktivní zákony analyzované v druhé kapitole nejsou jedinými, prostřednictvím kterých stát 

Texas usiloval o omezení přístupu k interrupci. Vzhledem k ústavní ochraně práva na interrupci 

vyplývající z Roe v. Wade, však pravomoci státu tuto proceduru regulovat nejsou neomezené a 

                                                           
126 Manny Fernandez, „Texas Fetal Burial Law Struck Down in Another Blow to Abortion Restrictions“, The 

New York Times, September 5, 2018, https://www.nytimes.com/2018/09/05/us/texas-fetal-burying-court-

abortion.html. 
127 Maggie Astor, „Texas Abortion Law Is Unconstitutional, Federal Judge Rules“ The New York Times, 

November 22, 2017, https://www.nytimes.com/2017/11/22/us/texas-abortion-law-ruling.html. 

https://www.nytimes.com/2018/09/05/us/texas-fetal-burying-court-abortion.html
https://www.nytimes.com/2018/09/05/us/texas-fetal-burying-court-abortion.html
https://www.nytimes.com/2017/11/22/us/texas-abortion-law-ruling.html


 

 

34 

některá schválená opatření tak byla soudy na základě analýzy přílišného břemene zneplatněna. 

Nejdůležitější z takových soudních případů je Whole Woman´s Health v. Hellerstedt, v němž 

Nejvyšší soud v roce 2016 rozhodl o neústavnosti požadavků, které zákon HB 2 uvalil na 

zařízení poskytující interrupci. V tomto rozhodnutí byl soudem uplatněn přísnější standart 

přezkoumání práva, což může mít zásadní význam pro budoucí posuzování legitimity 

restriktivních opatření a zvýšit ústavní ochranu práva na interrupci. Opatření posuzovaná 

v případu Whole Woman´s Health v. Hellerstedt zároveň ilustrují snahu místní administrativy 

o omezování přístupu k reprodukčním právům, prezentovanou jako prosazování legitimního 

zájmu státu na ochraně zdraví pacientky, a to navzdory absenci důkazů potvrzující zdravotní 

benefity těchto opatření. Navzdory oficiálnímu odůvodnění zájmem o zdraví ženy, někteří 

zákonodárci zároveň přiznávají, že jejich cílem je překonat rozhodnutí v případu Roe v. Wade 

a jak prohlásil tehdejší guvernér Texasu Rick Perry: „Učinit interrupci v kterékoliv fázi 

těhotenství věcí minulosti“.128   

                                                           
128 Manny Fernandez, „Abortion Restrictions Become Law in Texas, but Opponents Will Press Fight“, The New 

York Times, July 18, 2013, https://www.nytimes.com/2013/07/19/us/perry-signs-texas-abortion-restrictions-into-

law.html. 
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Závěr 

Na základě analýzy politiky, kterou administrativa státu Texas zaujímá vůči interrupci, dochází 

práce k závěru, že v důsledku zkoumaných restriktivních zákonů dochází v tomto státě 

k prokazatelnému snížení dostupnosti interrupce. Prostřednictvím opatření, která cílí na ženy 

vyhledávající tento zákrok, i na jeho poskytovatele, dochází k zvýšení finančních nákladů 

spojených se zákrokem, nárůstu vzdálenosti, kterou musí žena cestovat k nejbližšímu 

zdravotnickému zařízení či odkladu provedení zákroku. Kromě omezení finanční a fyzické 

dostupnosti, jsou zde ženy vystaveny také snaze státu ovlivnit jejich rozhodnutí prostřednictvím 

selektivního předkládání informací, které jsou nezřídka zavádějící, emoční manipulace a snaze 

zpochybnit jejich schopnost učinit samostatné informované rozhodnutí týkající se jejich 

reprodukčních práv. 

 

Práce zpochybnila legitimitu argumentů užívaných k obhajobě těchto opatření. V případě 

rétoriky užívané zastánci restriktivní legislativy, dochází práce k závěru, že užívané argumenty 

o údajné ochraně žen, často nejsou postaveny na prokázaných faktech a rozsáhlé výzkumy 

některé z nich dokonce vyvrací. Kromě argumentů zakládajících opozici vůči interrupci na 

osobním náboženském či morálním přesvědčení, kterými se práce nezabývala, můžeme 

v rétorice odpůrců práva na interrupci pozorovat také prvky paternalismu uplatňovaného vůči 

ženám. Navzdory uplatňovaným argumentům o benefitech restriktivních opatření pro ochranu 

zdraví žen, je naopak omezený přístup k této zdravotní péči spojován s vyšší mírou 

rizikovějších interrupcí provedených ve druhém trimestru těhotenství. 

 

Zmiňovaná opatření značně ztěžující přístup k tomuto zákroku a v jejich důsledku dochází k 

omezení reprodukční svobody žen ve zkoumaném státě. Vzhledem ke klesající míře 

provedených zákroků v tomto státě, která je zároveň nižší než federální průměr, lze říci, že stát 

Texas je ve své snaze o snížení počtu interrupcí úspěšný.129 Restriktivní legislativa, která byla 

analyzovaná v této práci, je však pouze jedním z faktorů, které mají na tento pokles vliv.130  

 

Za současného právního rámce vymezujícího míru, s jakou mohou státy do práva na interrupci 

zasahovat, vyplývajícího z případu Planned Parenthood v. Casey, jsou zkoumaná restriktivní 

                                                           
129 „Historical abortion statistics, Texas (USA)“, Johnston`s Archive, compiled by Wm. Robert Johnston 

 http://www.johnstonsarchive.net/policy/abortion/usa/ab-usa-TX.html, staženo 15. 7. 2020.  
130 Pokles v míře provedených interrupcí je spojován zejména s celkově klesajícím počtem těhotenství 

(donošených i ukončených prostřednictvím interrupce). Mezi faktory ovlivňující tento fenomén pak bývá uváděna 

zejména větší dostupnost antikoncepce a vzdělávání veřejnosti v oblasti prevence neplánovaných těhotenství, ale 

také ukončení těhotenství prostřednictvím nelegálně zakoupených medikamentů, jejichž počet není zaznamenán.  
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opatření považována za legitimní.  Zde uplatněný koncept analýzy přílišného břemene umožnil 

prosadit množství restriktivních opatření a omezit tak přístup k interrupci, zároveň však zamezil 

implementaci některých příliš omezujících zákonů a snahám zpochybnit samotné právo na 

interrupci. Poté co došlo v roce 2016 v případu Whole Woman´s Health v. Hellerstedt  k 

redefinici této analýzy a aplikaci přísnějšího standardu přezkoumání práva, byla ústavní 

ochrana práva na interrupci upevněna. Jak bude tento precedent efektivní při ochraně tohoto 

práva do budoucna, nicméně ukáží až jeho interpretace soudy v následujících letech. Nadále 

můžeme ve státě Texas sledovat snahu o změnu ve výkladu ústavního práva a posun v hranici 

možných regulací.  
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