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„Žádná žena se nemůže rozhodovat o směřování svého života bez možnosti rozhodovat i o své 

sexualitě. Sexualita je základní, neotřesitelnou součástí života každé lidské bytosti a nemůže 

být předmětem debaty nebo násilí. Každý, kdo je skutečně oddán ženským právům, musí 

uznat, že každá žena má právo svobodně se rozhodovat o své sexualitě a reprodukci, a to 

bez diskriminace a útlaku.“ 

 

– Beverly Palesa Ditsie v projevu ze dne 13. září 1995 k Pekingské konferenci   
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Úvod 

Oblast reprodukce je zásadním a zároveň zcela přirozeným aspektem lidské 

individuality. Proto jsou lidská práva v dané oblasti, tedy práva reprodukční, naprosto stěžejní 

pro důstojnou kontrolu jednotlivce nad vlastním životem a jejich porušování může mít 

nedozírné následky. I přes svůj význam pro rozvoj intimního života každého člověka však 

reprodukční práva bývají zpochybňována a považována za kontroverzní problematiku. Tak je 

tomu i v Evropě, ať jde o slovenské úvahy o restrikci přístupu k interrupci, zlehčování 

sexuálního násilí na ženách španělskou justicí nebo maďarský zamítavý přístup k možnosti 

změny pohlaví transgender osob. 

V českých akademických textech není reprodukčním právům zatím věnován velký 

prostor. Právě to, v kombinaci s aktuálností tématu, vedlo k výběru dané problematiky 

pro účely této diplomové práce. Za předmět zkoumání zvolila autorka práce evropský 

regionální systém ochrany lidských práv a práce se tak bude zaměřovat na to, jak jsou 

reprodukční práva chráněna Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod 

(dále jen EÚLP nebo Úmluva), potažmo Evropským soudem pro lidská práva (dále jen ESLP 

nebo Soud). 

Cílem práce je poskytnout základní orientaci v problematice reprodukčních práv 

a zejména zjistit, jakým způsobem se ESLP staví k ochraně těchto práv. Dílčím cílem je 

poukázat na místa české právní regulace reprodukčních práv, která by mohla hypoteticky vést 

k porušení EÚLP. Výzkumnou otázku této práce lze tedy formulovat následovně:  

Jaký postoj zastává ESLP ve vztahu k ochraně reprodukčních práv? 

Pro účely této diplomové práce jsou reprodukční práva představena lidskoprávní 

optikou a s hlavním soustředěním na potřeby žen v této oblasti. Vzhledem k množství 

podtémat, které reprodukční práva obsahují, se práce zaměřuje na otázky, které autorka 

považuje za nejméně probádané, a na témata, která mají relevanci pro Českou republiku. Proto 

se práce nevěnuje například problematice interrupcí, násilí na ženách nebo adopcí, byť jde 

o důležitá témata zasluhující vlastní prostor.  

Primárním zdrojem, ze kterého tato práce čerpá, je přirozeně rozsáhlá judikatura ESLP. 

Subsidiárně používá dokumenty mezinárodních organizací, zejména OSN a Rady Evropy, 

dokumenty z rozhodovací činnost kvazisoudních lidskoprávních mechanismů OSN a odborné 

články. 
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Hlavní metodou práce je kritická analýza zaměřená na zhodnocení rozhodovací praxe 

ESLP. Práce prostřednictvím analýzy jednotlivých rozhodnutí hledá styčná místa, prolínající 

se argumentační linie a společné principy obsažené v rozhodování o reprodukčních právech. 

Touto cestou si klade za úkol vyextrahovat určitou pozici ESLP, kterou zastává k ochraně 

těchto práv.  

Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část se popisným způsobem věnuje 

reprodukčním právům, jejich zakotvení v mezinárodním a evropském právu a představuje 

teoretická východiska pro zkoumání této oblasti. Ve druhé části je představen právní základ 

plynoucí z EÚLP, díky němuž může Soud rozhodovat o nárocích týkajících se reprodukčních 

práv. Třetí část se již analyticky zaměřuje na judikaturu ESLP. V tematicky rozdělených 

podkapitolách představuje případy, o kterých Soud rozhodoval, a jejich řešení. Poté následuje 

diskuze o významu a dopadu některých rozhodnutí a zacílení problematiky na situaci v České 

republice, je-li to na místě.  
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1 Reprodukční práva  

První část této diplomové práce ve čtyřech kapitolách nastíní základní termíny 

a východiska ochrany reprodukčních práv. První kapitola vymezí a přiblíží klíčové definice, 

které dále tato práce rozpracovává. Druhá kapitola je zaměřena na genderový rozměr 

reprodukčních práv a ukazuje, proč výkon reprodukčních práv u mužů a žen nevypadá totožně. 

Třetí kapitola přináší úhel pohledu, kterým jsou reprodukční práva zkoumána, totiž přístup 

lidskoprávní. Prostřednictvím tohoto prismatu je následně popsán právní rámec úpravy 

reprodukčních práv; nejprve regulace mezinárodní, poté regionální evropská. V poslední 

kapitole jsou ve zkratce představeny současné překážky a výzvy, se kterými se realita 

reprodukčních práv potýká.  

1.1 Vymezení klíčových pojmů 

V rámci této práce bude používána řada důležitých pojmů a konceptů, které je na tomto 

místě nutno definovat a vysvětlit. 

Jakkoli není systematika reprodukčních a sexuálních práv kompletně sjednocena, 

v literatuře i dokumentech mezinárodních organizací se lze nejčastěji setkat s termínem 

sexuální a reprodukční zdraví a práva, anglicky sexual and reproductive health and rights 

nebo zkráceně SRHR.1 Tento pojem lze tedy rozdělit na dvě oblasti: (i) sexuální 

a (ii) reprodukční. Ty se pak obě dělí na (a) zdraví a (b) práva. Ačkoli se tyto pojmy používají 

autonomně, jejich obsahy se různými způsoby prolínají a překrývají.  

Tabulka č. 1: Schéma systematiky sexuálních a reprodukčních práv a zdraví 

Sexuální a reprodukční zdraví a práva 

(Sexual and reproductive health and rights, zkráceně SRHR) 

Sexuální oblast Reprodukční oblast 

Sexuální zdraví Sexuální práva Reprodukční zdraví Reprodukční práva 

 

  

 
1 TEMMERMAN, Marleen, KHOSLA, Rajat, SAY, Lale. Sexual and reproductive health and rights: a global 

development, health, and human rights priority. The Lancet [online]. 2014, 384(9941) [cit. 2020-04-20]. DOI: 

10.1016/S0140-6736(14)61190-9. ISSN 01406736, str. 30-31. Dostupné z: 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0140673614611909 
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Každý z těchto pojmů bude dále přesněji vymezen. Obecně však lze říci, že dle Světové 

zdravotnické organizace (dále jen WHO) pojem sexuální a reprodukční zdraví a práva zahrnuje 

například „témata minimalizace úmrtnosti matek a novorozenců, zajištění kvalitních služeb 

v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví včetně antikoncepce, prevenci a léčby pohlavně 

přenosných chorob a rakoviny děložního čípku nebo násilí na ženách a dívkách.“2 Komplexní 

přístup k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví a právům je pak nezbytný pro dosažení 

udržitelného rozvoje, ale také k zajištění potřeb, zdraví a lidských práv osob na celém světě.3 

1.1.1 Sexuální a reprodukční zdraví 

Nyní bude přiblížen koncept „zdraví“ v rámci této problematiky. Reprodukční zdraví 

a sexuální zdraví spolu z podstaty věci úzce souvisí. Mohou být užívány jako jeden termín, tedy 

„reprodukční a sexuální zdraví,“ nebo jednotlivě „reprodukční zdraví“ a „sexuální zdraví“ 

s následujícími mírnými významovými odlišnostmi.  

 Populační fond OSN (dále jen UNFPA) definuje reprodukční zdraví jako „soubor 

kompletního fyzického, psychického a sociálního prospívání, nikoli pouhou nepřítomnost 

nemoci či slabosti, ve všech záležitostech týkajících se reprodukčního systému a jeho funkcí. 

Reprodukční zdraví implikuje, že osoba je schopna vést uspokojivý a bezpečný sexuální život, 

má možnost reprodukce a může se o ní svobodně rozhodnout.“4 Patří sem právo mužů a žen 

na přístup k bezpečným, efektivním a dostupným metodám plánování rodiny a metodám 

legální regulace plodnosti. Ženy mají právo na přístup ke zdravotním službám, které jim zajistí 

hladký a bezpečný průběh těhotenství a porodu a zvýší šanci na narození zdravého potomka.5 

Vedle toho u sexuálního zdraví jde o integraci somatických, emocionálních, 

intelektuálních a sociálních aspektů sexuality způsobem, který pozitivně motivuje a posiluje 

osobnost jednotlivce.6 Dosahuje se celistvou podporou osobního a sociálního života 

jednotlivce, nikoli pouhým poradenstvím týkajícím se reprodukce a sexuálně přenosných 

chorob.7 Pro přiblížení takto abstraktního pojmu si lze představit, že sexuální zdraví obnáší 

 
2 WHO. Progress reports by the Secretariat, A67/40, World Health Assembly 2014. Ženeva: WHO, 2014 

[online] [cit. 2020-03-21], odst. 31. Dostupné z: https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_40-

en.pdf 
3 TEMMERMAN, Marleen, KHOSLA, Rajat, SAY, Lale, str. 30. 
4 UNFPA. Programme of Action of the International Conference on Population and Development, 

1995, A/CONF.171/13/Rev.1 [cit. 2020-03-20], čl. 7.2. Dostupné z: 

https://www.unfpa.org/publications/international-conference-population-and-development-programme-action  
5 Ibid. 
6 WHO. Defining sexual health: Report of a technical consultation on sexual health: 28–31.01.2002, 

Geneva [online]. Ženeva, 2006 [cit. 2020-03-21], str. 4. Dostupné z: 

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/sexual_health/defining_sexual_health.pdf?ua=1 
7 UNFPA. Programme of Action of the International Conference on Population and Development, čl. 7.2. 

https://www.unfpa.org/publications/international-conference-population-and-development-programme-action
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například zdravou sebedůvěru jednotlivce v oblasti sexuality, praktikování bezpečného 

sexuálního styku za užití dostupné a adekvátní antikoncepce, mít potřebné informace ohledně 

sexu a sexuality nebo přístup k testům na přítomnost pohlavně přenosných chorob. 

Dle UNFPA má reprodukční a sexuální zdraví pět základních komponentů: 

1) přístup k antikoncepci a možnost řešit neplodnost, 

2) zlepšování zdraví matek a novorozenců, 

3) redukce sexuálně přenosných chorob včetně HIV, 

4) odstranění nebezpečných interrupcí a zajištění post-interrupční péče, 

5) eliminace škodlivých socio-kulturních praktik a podpora vývoje zdravé 

sexuality obzvláště u adolescentů.8 

Dalším souvisejícím termínem je zdravotní péče o reprodukční a sexuální zdraví neboli 

„soubor metod, technik a služeb, které přispívají k reprodukčnímu zdraví tím, že předchází 

souvisejícím zdravotním komplikacím a napravují je.“9 

UNFPA uvádí, že reprodukčního i sexuálního zdraví se nedostává mnoha lidem na světě 

z různých důvodů. Faktory, které ovlivňují jeho kvalitu, jsou např. nedostatečné znalosti 

o lidské sexualitě, nevhodné nebo nekvalitní informace a služby v oblasti reprodukčního zdraví, 

výskyt vysoce rizikového sexuálního chování, diskriminační socio-kulturní praktiky zahrnující 

negativní postoje vůči ženám a dívkám či omezená moc, kterou mají ženy a dívky nad svým 

sexuálním a reprodukčním životem. Nadto poznamenává, že zvláště zranitelnými skupinami 

osob jsou adolescenti, kterým nezřídka chybí vzdělání a osvěta ohledně sexuality a reprodukce, 

a starší osoby, jejichž specifické potřeby jsou často nedostatečně řešeny.10 

1.1.2 Sexuální a reprodukční práva 

Těžištěm této práce však není zdraví, nýbrž práva a nároky v dané oblasti. Jak již bylo 

uvedeno výše, rozlišují se práva sexuální a reprodukční. Vzhledem k šíři záběru těchto práv 

se tato diplomová práce zaměřuje čistě na reprodukční práva a na jejich praktické provádění 

v evropském prostředí.  

K sexuálním právům lze ve zkratce říci, že doposud nemají explicitní pevnou oporu 

v mezinárodních dokumentech, jejich existence je odvozována z  reprodukčních práv a mimo 

 
8 UNFPA. Sexual and reproductive health for all: Reducing poverty, advancing development and protecting 

human rights. UNFPA [online]. 2010 [cit. 2020-03-22], str. 13. Dostupné z: 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/uarh_report_2010.pdf 
9 UNFPA. Programme of Action of the International Conference on Population and Development, čl. 7.2. 
10 Ibid. 
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to existují jako teoretický odborný koncept.11 Tato skupina práv uznává lidskou sexualitu jako 

důležitý aspekt lidskosti a lidského života, klade důraz na volné vyjádření této lidské potřeby 

a na nutnost pozitivního přístupu k sexualitě a sexuálnímu životu bez stigmatizace.12 

Sexuologové řadí do této kategorie např. právo na sexuální autonomii a integritu, právo 

na komplexní sexuální výchovu nebo právo uzavřít i opustit manželství.13 

Nejdůležitějším pojmem pro tuto diplomovou práci jsou reprodukční práva. 

Dle Pekingské deklarace stojí reprodukční práva na uznání základního práva všech jednotlivců 

a párů na to, aby se mohli svobodně a odpovědně rozhodnout o počtu potomků a jejich 

načasování se všemi informacemi a prostředky k tomu potřebnými.14 Zároveň jsou spojena 

s právem obdržet ten nejvyšší standard péče o sexuální a reprodukční zdraví. Tato práva musí 

být zajištěna společně s právem na svobodné rozhodování o vlastní reprodukci 

bez diskriminace, donucení a násilí.15 Je tak vidět, že definice reprodukčních práv se skládá 

ze tří složek, které budou blíže popsány. 

V první řadě zahrnuje právo na plánování potomstva. Prakticky to znamená, že každý 

by měl mít přístup k metodám plánovaného rodičovství, antikoncepci a informacím ohledně 

reprodukce, a to včetně marginalizovaných skupin osob.16 Dle Vysokého komisaře OSN 

pro lidská práva vzhledem k tomu, že „plánování rodiny je z podstaty úzce spjato 

s manželstvím, implikuje tento princip i právo na uzavření manželství teprve v dospělém věku 

a právo nebýt nucen/a do manželství.“17 

Druhá část definice zaručuje právo na ten nejvyšší dosažitelný standard sexuálního 

a reprodukčního zdraví. To může být zaručeno komplexními zdravotnickými službami 

zaměřenými mj. na plánování rodiny, prenatální i postnatální péči o rodičku i dítě a léčbu 

 
11 WHO. Defining sexual health: Report of a technical consultation on sexual health, str. 4. 
12 WORLD ASSOCIATION FOR SEXUAL HEALTH. Declaration of sexual rights: 13th World Congress of 

Sexology [online]. Valencia, 1997 [cit. 2020-03-21]. Dostupné z: https://worldsexualhealth.net/wp-

content/uploads/2013/08/Declaration-of-Sexual-Rights-2014-plain-text.pdf 
13 Ibid. 
14 OSN. Pekingská deklarace a Akční platforma, přijato na čtvrté Světové konferenci OSN o ženách, 27.10.1995, 

§ 223. Dostupné z: 

https://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Beijing_Declaration_and_Platform_for_Action.pdf [cit. 2020-

03-20] 
15 Ibid. 
16 UNFPA, OHCHR. Reproductive rights are human rights: A handbook for national human rights institutions, 

HR/PUB/14/6 [online]. [cit. 2020-03-21], str. 23. Dostupné z: 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/NHRIHandbook.pdf 
17 Ibid. 

https://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Beijing_Declaration_and_Platform_for_Action.pdf
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pohlavně přenosných chorob včetně HIV/AIDS. Tyto služby musí být dostupné pro všechny, 

zejména pro zranitelné skupiny osob, a také v odlehlých, venkovských částech světa.18 

Poslední složka definice se zaměřuje na eliminaci diskriminace a násilí při výkonu 

reprodukčních práv. Zranitelné a marginalizované skupiny osob jsou často těmi, které musí 

takovému protiprávnímu zacházení čelit. Příkladem se tato část definice dotýká následujících 

témat:  

• sexuálního násilí (např. v České republice v roce 2019 registrovala Policie 683 podnětů 

týkajících se znásilnění19),  

• nucených sterilizací (kterým bývaly podrobovány např. romské ženy v České republice 

v druhé polovině 20. slotetí20),  

• nedostačujícího přístupu k zdravotnické péči osob neheterosexuální orientace nebo odlišné 

genderové identity (např. povinnost sterilizace pro osoby, které procházejí chirurgickou 

změnou pohlaví, stanovena českým občanským zákoníkem21), 

• nebo porodnického násilí, institucionálního zhoršování podmínek a psychického nátlaku 

na ženy během porodu (v době psaní práce byl aktuálním tématem např. zákaz přítomnosti 

otců u porodu během nouzového stavu kvůli pandemii onemocnění  

COVID-19,22 k němuž se vyjádřil i veřejný ochránce práv Stanislav Křeček 

se stanoviskem, že se nejedná o lidské právo, nýbrž pouze o možnost23). 

Relevantními tématy, které se řeší v rámci reprodukčních práv, jsou například 

antikoncepce, dárcovství vajíček, přístup žen ke zdravotní péči související s těhotenstvím 

a porodem, sexuální výchova, domácí porody, asistovaná reprodukce, menstruační zdraví, 

interrupce a zdravotní služby s ní související, prenatální lékařské testování nebo náhradní 

mateřství. Mezi praktiky, které porušují reprodukční práva, patří např. nucené sterilizace, testy 

 
18 Ibid. 
19 POLICIE ČR. Statistické přehledy kriminality za rok 2019. Policie [online]. Praha, 2019 [cit. 2020-03-21]. 

Dostupné z: https://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2019.aspx 
20 OBSE. Nedobrovolná a nucená sterilizace romských žen: Spravedlnost a odškodnění obětem v České 

republice. OSCE [online]. Varšava, 2016, 2019 [cit. 2020-03-21]. Dostupné z: 

https://www.osce.org/cs/odihr/288621?download=true 
21 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ust. § 29 odst. 1. 
22 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 18.03.2020, č. j.: MZDR 12344/2020-1/MIN/KAN. 

Dostupné z: http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-zakaz-navstev-pacientu-v-zdravotnickych-

zarizenich-v-vyjimk_18766_4135_1.html 
23 KŘEČEK, Stanislav. Přítomnost otců u porodu je možnost, ale nikoliv lidské právo. Ochránce [online]. 2020, 

29.03.2020 [cit. 2020-04-16]. Dostupné z: https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2020/pritomnost-

otcu-u-porodu-je-moznost-ale-nikoliv-lidske-pravo/ 
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panenství, unášení nevěst, ženská obřízka a mrzačení ženských pohlavních orgánů, nucené 

sňatky nebo trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. 

Při bližším zkoumání je tedy vidět, že záběr reprodukčních práv je široký a projevuje 

se v řadě situací běžného života. Zároveň je ze zmíněných příkladů patrné, že porušování 

reprodukčních práv není neobvyklé a dochází k němu, případně v nedávné době ještě stále 

docházelo, i ve vyspělých zemích, Českou republiku nevyjímaje. 

1.2 Genderový aspekt reprodukčních práv 

Ačkoli jsou reprodukční práva ve svém základu adresována neutrálně mužům i ženám, 

výkon těchto práv se pro obě pohlaví liší. Odlišnosti tkví jednak v biologických 

a fyziologických rozdílech mezi muži a ženami, jednak v přetrvávajících genderových 

stereotypech, diskriminačních socio-kulturních praktikách a celkových nerovnostech mezi 

pohlavími. Z toho důvodu jsou reprodukční práva důležitou složkou ženských práv.24 

Kontrola nad svým tělem je základní potřebou a zásadním právem každého člověka. 

Množství a kvalita kontroly, kterou člověk disponuje, jsou propojeny s řadou faktorů, 

mj. se sociálním statusem, náboženstvím, pohlavím nebo zdravím.25 Přitom platí, že ženy 

prožívají více zásahů do oblasti svých reprodukčních práv a restrikce těchto práv v drtivé 

většině případů dopadají právě na ně.26 Podobně i porušování těchto práv není proporční 

a zasahuje více ženy.27 I dnes zůstávají nemoci, poruchy a zákroky spojené se sexuálním 

a reprodukčním zdravím jednou z hlavních příčin úmrtí žen.28 To neznamená, že muži porušení 

reprodukčních práv nezažívají, ženy a zvláště dívky jsou k nim však zranitelnější. Je také 

důležité uznat, že některé formy porušování těchto práv zažívají téměř výhradně ženy a dívky 

(nucené interrupce, mrzačení ženských pohlavních orgánů, genderově-podmíněné násilí).29 

Jak bylo zmíněno výše ve vztahu k definici reprodukčních práv, jejich formulace je úzce 

spjata s právem na rovné zacházení. Definice vyzdvihuje, že určité skupiny osob mohou 

při realizaci reprodukčních práv čelit diskriminaci. Porušování reprodukčních práv tak může 

být zároveň porušováním práva nebýt diskriminován. 

 
24 FREEDMAN, Lynn P., ISAACS, Stephen L., SAY, Lale, str. 18-19. 
25 Ibid, str. 23. 
26 UNFPA. Sexual and reproductive health for all: Reducing poverty, advancing development and protecting 

human rights, str. 26. 
27 Ibid. 
28 WHO. Women's health and rights: 25 years of progress? WHO [online]. [cit. 2020-03-20]. Dostupné z: 

https://www.who.int/news-room/detail/08-03-2020-women-s-health-and-rights-25-years-of-progress 
29 SLOTH-NIELSEN, Julia. Children's Rights in Africa: A Legal Perspective [online]. New York: Routledge, 

2016 [cit. 2020-04-10]. ISBN 9781317167532, str. 172. 
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Vedle faktu, že ženy v rámci reprodukčních práv řeší jiné otázky než muži, 

je pochopitelné, že se tyto záležitosti liší i mezi samotnými ženami v závislosti na socio-

ekonomickém statusu, sexuální orientaci a identitě, barvě pleti, náboženské příslušnosti 

nebo věku. Je tedy smysluplné problematiku reprodukčních práv zkoumat optikou ženských 

práv a intersekcionálním přístupem, který odráží rozmanitost a různorodost ženské životní 

zkušenosti.30 

Z těchto důvodů je v obecném diskurzu vedeném OSN31 nebo Radou Evropy32 diskuze 

o reprodukčních právech vedena s důrazem na práva žen se speciálním přihlédnutím k právům 

žen marginalizovaných.  

Přístup orientovaný na ženy (women-centered approach) stojí na třech zásadních 

principech. Za prvé tento přístup věří ženským zkušenostem, považuje je za validní a vychází 

z respektu k ženské autonomii. Za druhé chápe reprodukční práva v kontextu toho, jak je ženy 

samy osobně prožívají, a za třetí zdůrazňuje nutnost propojení lokální, národní a mezinárodní 

úrovně pro zajištění naplňování těchto práv.33 Tento přístup se bude prolínat také touto 

diplomovou prací. 

1.3 Lidskoprávní přístup k reprodukčním právům 

K tomu, aby byla reprodukční práva efektivně uznána a implementována, potřebují 

koherentní, komplexní lidskoprávní přístup (rights-based approach nebo human rights-based 

approach).34  

Lidskoprávní přístup může napomoci upevnění reprodukčních práv, a to využitím 

mezinárodněprávního systému ochrany lidských práv.
35 Tento přístup vychází z toho, že řada 

již uznaných lidských práv má silné implikace pro práva reprodukční a slouží jako východisko 

 
30 FACIO, Alda. Los derechos reproductivos son derechos humanos [online]. San José: Instituto Interamericano 

de Derechos Humanos, 2008 [cit. 2020-04-10]. ISBN 978-9968-917-77-3, str. 17. Dostupné z: 

https://lac.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Libro%201.%20Los%20derechos%20reproductivos-DH.pdf 
31 UNFPA, OHCHR. Reproductive rights are human rights: A handbook for national human rights institutions, 

str. 26. 
32 Rada Evropy. Women’s sexual and reproductive health and rights in Europe [online]. Komisař Rady Evropy 

pro lidská práva, 2017 [cit. 2020-03-22]. Dostupné z: https://rm.coe.int/women-s-sexual-and-reproductive-

health-and-rights-in-europe-issue-pape/168076dead 
33 FREEDMAN, Lynn P., ISAACS, Stephen L., SAY, Lale, str. 19. 
34 KOLS, Adrienne. A Rights-Based Approach to Reproductive Health. Outlook [online]. New York: 

UNFPA/Programme for Appropriate Technology in Health, 20(4) [cit. 2020-03-22]. ISSN 0737-3732, str. 1. 

Dostupné z: https://gsdrc.org/document-library/a-rights-based-approach-to-reproductive-health/ 
35 KOLS, str. 2. 
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pro jejich ochranu.36 Již existující instituty tak přináší řadu konceptů, o které se ochrana 

reprodukčních práv může opřít.37 

V pojetí OSN vychází lidskoprávní přístup často z analýz různých forem diskriminace 

a nerovnováhy sil mezi různými segmenty populace.38 To přináší zásadní výhodu tohoto 

přístupu: zaměřuje se na ty nejvíce marginalizované skupiny osob a zároveň je citlivý k různým 

kulturám a jejich potřebám. 

Lidskoprávní přístup k reprodukčním právům může mít dvojí podobu. Buď (i) uznává 

novost reprodukčních práv v lidskoprávním diskurzu a snaží se chránit tato práva jako novou 

kategorii přidanou již k existujícím právům, nebo (ii) vnímá reprodukční práva jednoduše 

jako již existující lidská práva, která jsou díky tomuto přístupu aplikována na oblast reprodukce 

a sexuality a vykládána v daném kontextu.39 Autorka práce se ztotožňuje s druhým přístupem. 

Tím, že tento přístup primárně vychází z již zavedených práv a konceptů, využívá toho, co již 

bylo mezi státy obecně uznáno a aplikováno. Vyhýbá se tak kontroverzi, kterou některá témata 

reprodukčních práv mohou vzbuzovat, a existující instituty pouze upravuje a adaptuje na realitu 

témat reprodukce a sexuality. Právě proto bude tento přístup aplikován v této práci. 

Základními principy užívanými pro aplikaci lidskoprávního přístupu jsou (i) zásada 

univerzality, nezcizitelnosti a nezrušitelnosti lidských práv, (ii) vzájemná propojenost 

a závislost jednotlivých lidských práv mezi sebou navzájem, (iii) obecná zásada rovnosti 

a zákazu diskriminace, (iv) zásada participace a inkluze, a (v) existence právního státu.40 

Lidskoprávní přístup je tak užitečný proto, že se na výkon reprodukčních práv použijí 

právě tyto principy a zároveň jsou jim připsány vlastnosti všech zavedených lidských práv. 

Tento přístup navíc využívá i OSN při nahlížení na problematiku reprodukčních práv jako téma 

udržitelného rozvoje.41 Má totiž zásadní výhody: 

 
36 UNFPA. Programme of Action of the International Conference on Population and Development, 1995, čl. 7.3. 
37 ZÚÑIGA CÓRDOBA, Oscar Huber. Obligaciones internacionales en materia de derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres. Revista Jurídica Piélagus [online]. 2014, 30.09.2014, 1(13), 129-146 [cit. 2020-

04-10]. ISSN 1657-6799, str. 144. 
38 UNFPA, OHCHR. Reproductive rights are human rights: A handbook for national human rights institutions, 

str. 75. 
39 REDOLFI, Grazia. European Union’s attitude towards reproductive rights: clear policy or double standards 

approach? [online]. Uppsala: Uppsala University, 2014 [cit. 2020-03-22], str. 16. Dostupné z: 

https://repository.gchumanrights.org/bitstream/handle/20.500.11825/449/Redolfi.pdf?sequence=4&isAllowed=

y 
40 Ibid, str. 75. 
41 UNFPA, OHCHR. Reproductive rights are human rights: A handbook for national human rights institutions, 

str. 75 a n. 
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1) lidská práva poskytují hodnotový a etický základ, který nabízí srozumitelnější 

orientaci v problematice pro všechny zúčastněné aktéry, 

2) mezinárodní úmluvy uvalují na státy větší tlak na naplňování relevantních 

závazků, 

3) zarámování určitých témat reprodukčních práv jako otázky lidských práv 

nebo sociální spravedlnosti dává těmto problémům větší viditelnost ve veřejném 

prostoru, 

4) vnímání reprodukčních práv jako vynutitelných práv může jednotlivce 

motivovat k domáhání se těchto práv.42 

Dle řady odborníků, například podle Wang, s nimiž se ztotožňuje i autorka, 

je lidskoprávní přístup v kombinaci s šetrným přihlédnutím k specifickým potřebám žen 

vhodným způsobem zkoumání a chápání reprodukčních práv.43 Tento přístup by se měl 

promítnout do tvorby politik a programů, sestavování školení a tréninků odborných pracovníků 

a pracovnic i do monitoringu naplňování těchto závazků. Stejně tak je smysluplný 

i pro teoretické a akademické zkoumání reprodukčních práv.44 Proto bude užíván i v této 

diplomové práci.  

Následující podkapitola tak nastíní lidskoprávní normativní rámec pro ochranu 

reprodukčních práv. Přiblíží (i) mezinárodní úpravu a (ii) evropskou regionální úpravu. 

1.3.1 Mezinárodní úprava 

Podle Vysokého komisaře OSN pro lidská práva jsou reprodukční práva spjata s řadou 

lidských práv zakotvených v mezinárodním právu – s právem na život, právem nebýt mučen 

a podrobován nelidskému zacházení, právem na vzdělání, soukromí, dobré zdraví a právem 

nebýt diskriminován.45 Z toho důvodu bude na tomto místě popsán mezinárodněprávní rámec 

ochrany reprodukčních práv. Nejprve bude představena obecná rovina ochrany prostřednictvím 

zavedených lidských práv, která inherentně souvisejí s reprodukčními právy, a následně 

tematicky specifická úroveň ochrany. 

 
42 KOLS, str. 3-4. 
43 WANG, Guang-zhen, VIJAYAN, Pillai K. Women's Reproductive Health: A Gender-Sensitive Human Rights 

Approach. Acta Sociologica [online]. 2001, 44(3), 231–242 [cit. 2020-05-21], str. 238-239. Dostupné z: 

www.jstor.org/stable/4194886 
44 KOLS, str. 6-7. 
45 OHCHR. Sexual and reproductive health and rights. Kancelář Vysokého komisaře OSN pro lidská 

práva [online]. [cit. 2020-03-21]. Dostupné z: 

https://www.ohchr.org/en/issues/women/wrgs/pages/healthrights.aspx 
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1.3.1.1 Obecný lidskoprávní rámec 

Existence reprodukčních práv se opírá o práva zakotvena již ve Všeobecná deklaraci 

lidských práv.46 Ta ve svém článku 5 stanoví, že „nikdo nesmí být mučen nebo podrobován 

krutému, nelidskému ponižujícímu zacházení nebo trestu.“47 Zároveň je relevantní článek 16, 

který v odstavci 2 uvádí, že „rodina je přirozenou a základní jednotkou společnosti a má nárok 

na ochranu ze strany společnosti a státu.“48 Ochrana reprodukčních práv může být dovozována 

také z obecného principu svobody a rovnosti (článek 1 a článek 7), práva na život, svobodu 

a osobní bezpečnost (článek 3), práva na soukromý a rodinný život (článek 12), práva 

na uzavření sňatku pouze se svobodným a plným souhlasem nastávajících manželů (článek 

16 odst. 2) a zásady zvláštní péče o mateřství (článek 25 odst. 2). 

Dalším východiskem je Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (dále 

jen ICCPR).49 Kromě zákazu být mučen a podrobován krutému, nelidskému nebo ponižujícímu 

zacházení stanoví článek 7 také zákaz být podroben lékařským nebo vědeckým pokusům 

bez svého svobodného souhlasu. ICCPR opakuje základní lidská práva na život (článek 6 

odst. 1), na svobodu a osobní bezpečnosti (článek 9 odst. 1) i na ochranu soukromého 

a rodinného života (článek 17 a článek 23 odst. 1). 

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (dále jen ICESCR)50 

potvrzuje právo na ochranu rodiny (článek 10 odst. 1), stejně jako přisuzuje těhotenství 

a mateřství nutnost zvláštní ochrany (článek 10 odst. 2). Důležitá je také zásada rovnosti mužů 

a žen (článek 3). Článek 12 odst. 1 zavádí právo na dosažení nejvýše dosažitelné úrovně 

fyzického a duševního zdraví, které se týká i zdraví reprodukčního a sexuálního. Smluvní strany 

ICESCR se zavazují učinit opatření k uskutečnění tohoto práva, která mají obsahovat 

mj. opatření ke snížení počtu potratů a kojenecké úmrtnosti (článek 12 odst. 2, písm. a). 

Stěžejní úmluvou pro ochranu práv žen je Mezinárodní úmluva o odstranění všech 

forem diskriminace žen (dále jen CEDAW).51 Tato úmluva je důležitá zejména z toho důvodu, 

že porušování reprodukčních práv má genderově zabarvený aspekt, který byl popsán výše v této 

práci. Prolínajícími se principy celé úmluvy jsou zásada rovnosti mužů a žen a reflexe specifik 

 
46 Valné shromáždění OSN. Všeobecná deklarace lidských práv, 10.12.1948, 217 A (III).  
47 Valné shromáždění OSN. Všeobecná deklarace lidských práv, 10.12.1948, 217 A (III). 
48 Valné shromáždění OSN. Všeobecná deklarace lidských práv, 10.12.1948, 217 A (III). 
49 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, 16.12.1966, UNTS vol. 999, p. 171.  
50 Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, 16.12.1966, UNTS vol. 993, p. 3. 
51 Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen, 18.12.1979, UNTS vol. 149, p. 13. 
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práv žen v určitých životních situacích, které ženy prožívají jinak než muži právě z titulu 

příslušnosti k jinému pohlaví, typicky těhotenství nebo mateřství (např. články 1 až 6).  

CEDAW zavádí povinnost smluvních stran zpřístupnit informace, které pomáhají 

zajistit zdraví a blaho rodiny, včetně informací a rad ohledně plánování rodiny (článek 10 písm. 

h). V souladu s článkem 12 se smluvní státy zavazují k odstranění diskriminace žen v oblasti 

péče o zdraví a přístupu k zdravotnickým službám; to se vztahuje výslovně i na plánování 

rodiny. Stejný článek dává smluvním státům povinnost zajistit ženám příslušné služby 

související s těhotenstvím, šestinedělím a poporodním obdobím, včetně odpovídající výživy 

během těhotenství a kojení a stanoví, že tyto by měly být dle možností bezplatné. 

CEDAW volá po rovnocennosti práv mužů a žen při vstupu do manželství, stejných 

rodičovských právech a povinnostech k dětem a totožných právech po dobu trvání manželství 

i při jeho zániku (článek 16 odst. 1 písm. a-d). Ženy a muži musí mít stejná práva rozhodnout 

se svobodně a odpovědně o počtu a době narození svých dětí a mít přístup k informacím, 

vzdělání a prostředkům, které jim umožní uplatnění tohoto práva (článek 16 odst. 1 písm. e). 

Specifickým ustanovením je článek 16 odst. 2, který určuje, že zasnoubení a manželství 

dětí nemají právní účinek a budou přijata veškerá nezbytná opatření k tomu, aby byl stanoven 

minimální věk pro uzavření manželství a aby registrace manželství v úřední matrice byla 

učiněna povinnou. 

Právo na ochranu zdraví, léčebnou péči a právo uzavřít sňatek a zvolit si manžela, obojí 

bez rozlišování dle rasy, barvy pleti, národnostního nebo etnického původu, stanovuje Úmluva 

o odstranění všech forem rasové diskriminace (dále jen CERD)52 (článek 5 písm. d), e). Právo 

na odpovědné plánování rodiny a přístup k informacím o sexuálním a reprodukčním zdraví 

je zakotveno také Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením53 (články 23 odst. 1, 

25 písm. a). 

Pro danou problematiku je také relevantní Úmluva proti mučení.54 Ta mimo jiné 

obsahuje například definici mučení (článek 1), kterou mohou některé případy porušování 

reprodukčních práv naplnit. 

 
52 Úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace, 21.12.1965, UNTS vol. 660, p. 195.  
53 Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, 24.01.2007, UNTS vol. 2515, p. 3. 
54 Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, 

10.12.1984, UNTS vol. 1465, p. 85. 
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1.3.1.2 Specifická úprava 

Neexistuje závazný mezinárodní dokument, který by se zabýval pouze reprodukčními 

a sexuálními právy. Jednu z prvních explicitních zmínek o reprodukčních právech přineslo 

Prohlášení teheránské konference roku 1968, a to zejména konstatováním práva rodičů 

na svobodné a uvědomělé určení velikosti své rodiny a dobu narození dětí.55 Na to navázala 

Vídeňská deklarace a akční plán,56 která uznala právo žen na ten nejvyšší standard psychického 

a fyzického zdraví. Deklarace formulovala právo žen na přístup k dostupné a adekvátní 

zdravotní péči, včetně toho nejširšího rozsahu služeb spojených s plánováním rodiny (část II, 

para. 41). Dále poukazuje na důležitost odstranění škodlivých efektů určitých zvykových 

či tradičních praktik, kulturních předsudků a varuje před násilím páchaným na ženách (část II, 

para. 38). 

Výslovně se reprodukčnímu zdraví a právům věnovala také Světová zdravotnická 

organizace (WHO) v rezoluci WHA57.1257 nebo Výbor OSN pro ekonomická, sociální 

a kulturní práva v komentáři č. 22 k ICESCR o právech na sexuální a reprodukční zdraví.58 

Důležitým milníkem snah o formulaci konceptu reprodukčních práv byla Mezinárodní 

konference o populaci a rozvoji v Káhiře v roce 1994. Mimo jiné se zabývala otázkami 

kojenecké úmrtnosti, antikoncepce, plánování rodičovství, poskytování zdravotní péče pro ženy 

během a po interrupci. Jejím výsledkem byla nová vize vztahů mezi populací, udržitelným 

rozvojem a spokojeností jednotlivce vyjádřena v přijatém Akčním plánu.59 Ten se v hlavě VII 

výslovně věnuje reprodukčnímu zdraví a reprodukčním právům; navíc zavádí obecné principy 

relevantní pro tuto oblast. Je pozoruhodný svým uznáním reprodukčního zdraví a 

reprodukčních práv a kladením důrazu na emancipaci žen a rovnost pohlaví (princip 4). 

Výslovně stanovuje ve svém osmém principu, že státy by měly přijmout veškerá vhodná 

opatření pro zajištění všeobecného přístupu ke zdravotní péči, včetně služeb souvisejících s 

reprodukční zdravotní péčí zahrnující plánování rodiny a péči o reprodukční a sexuální zdraví. 

Taková péče musí být poskytována nediskriminačně a v souladu s principem rovnosti mužů 

 
55 Mezinárodní konference OSN o lidských právech. Prohlášení teheránské konference, A/CONF.32/41, 

13.05.1968, § 16. Dostupné z: https://legal.un.org/avl/pdf/ha/fatchr/Final_Act_of_TehranConf.pdf 
56 Valné shromáždění OSN. Vídeňská deklarace a Akční plán, 12.07.1993, A/CONF.157/23, dostupné z: 

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/vienna.aspx 
57 WHO. Resolution WHA57.12 on Reproductive health: strategy to accelerate progress towards the attainment 

of international development goals and targets, 57th World Health Assembly, 22.05.2004. Dostupné z: 

apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA57/A57_R12.en.pdf 
58 Výbor pro hospodářská, sociální a kulturní práva. General comment No. 22: The right to sexual and 

reproductive health (Article 12 of ICESCR), 02.05.2016, E/C.12/GC/22. 
59 UNFPA. Programme of Action of the International Conference on Population and Development. 

https://legal.un.org/avl/pdf/ha/fatchr/Final_Act_of_TehranConf.pdf
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/vienna.aspx
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a žen. Navíc by programy zdravotní péče cílené na ochranu reprodukčních práv měly obsahovat 

co nejširší škálu služeb a být poskytovány bez jakékoli formy nátlaku. Dle téhož ustanovení 

mají všichni jednotlivci a páry základní právo se svobodně a odpovědně rozhodovat o počtu 

svých dětí i načasování jejich početí. Disponují také právem na informace, vzdělání 

a prostředky potřebné k takovému rozhodování.  

Stěžejním dokumentem cíleným na reprodukční práva je Pekingská deklarace a akční 

platforma60 přijatá na Čtvrté světové konferenci o ženách. Jedná se o komplexní dokument, 

který se vyjadřuje k ženským právům v řadě oblastí, kde ženy zažívají nerovnost. Navíc právě 

tato deklarace přinesla definici reprodukčních práv zmíněnou výše. 

Dokument zdůrazňuje právo žen na nejvyšší dosažitelný standard fyzického zdraví 

podobně jako ICESCR. Deklarace uznává, že ženy zřídka mají příslušnou moc nad svým 

sexuálním a reprodukčním životem, a to hlavně z důvodu přetrvávajících stereotypů o roli žen 

ve společnosti a nerovného přístupu ke zdravotní péči (§§ 89, 92). Deklarace připomíná, 

že kontrola žen nad všemi aspekty jejich zdraví, zejména právě nad reprodukcí, je základem 

jejich emancipace (§ 92). Zatracuje kulturně ospravedlňované praktiky, které nejsou v souladu 

s ženskými reprodukčními právy, např. ženskou obřízku, mrzačení ženských pohlavních orgánů 

nebo nucené sňatky (§ 93). Deklarace zdůrazňuje, že všechny škodlivé aspekty jakýchkoli 

kulturních, zvykových nebo moderních praktik by měly být zakázány a odstraněny (§ 224). 

Dále připomíná nutnost poskytovat dospívajícím dívkám a chlapcům informace 

o sexuálním a reprodukčním zdraví s přihlédnutím k jejich informovanému souhlasu a ochraně 

jejich soukromí (§ 93). Varuje před tím, že u mladých žen existuje větší pravděpodobnost, 

že zažijí sexuální násilí, zároveň však často nemají vhodný přístup k bezpečným interrupcím 

(§ 93). K tomu konstatuje, že brzká neplánovaná těhotenství jsou v řadě zemí překážkou 

pro sociální, ekonomický a kulturní rozvoj žen (§ 98). V neposlední řadě poukazuje na to, 

že mladí muži často nebývají vychováváni k tomu, aby respektovali právo žen na autonomii 

a sebeurčení a aby s ženami sdíleli odpovědnost právě v oblasti sexuality a reprodukce (§ 93). 

Deklarace podporuje státy v tom, aby zajistily uzavírání sňatků pouze se svobodným souhlasem 

snoubenců a zavedly minimální věk pro vstup do manželství (§ 274 písm. e). 

K dosažení proklamovaných práv tato deklarace stanovuje několik cílů. 

Nejrelevantnějším z nich je strategický cíl „Podpora genderově citlivých iniciativ, které 

 
60 Pekingská deklarace a Akční platforma. 



16 

 

se věnují pohlavně a sexuálně přenosným nemocem, HIV/AIDS a otázkám sexuálního 

a reprodukčního zdraví“ (§§ 108 a n.). 

V další řadě stojí za pozornost, že Protokol k Africké chartě lidských práv a práv národů 

o právech žen (tzv. Maputo Protocol)61 se výslovně věnuje sexuálním a reprodukčním právům 

a zdraví. V článku 14 stojí, že státy musí zajistit právo žen na zdraví včetně sexuálního 

a reprodukčního zdraví. To v sobě obsahuje: (i) právo kontrolovat svou plodnost, (ii) právo 

rozhodnout se, zda mít děti, (iii) právo zvolit si metodu antikoncepce, (iv) právo na ochranu 

před pohlavně přenosnými chorobami včetně HIV/AIDS, (v) právo na informace o svém zdraví 

a o zdraví svého partnera, (vi) právo na vzdělávání o plánování rodiny. 

1.3.2 Evropská regionální úprava 

Jelikož těžištěm této diplomové práce je právní úprava reprodukčních práv v Evropě, 

po klíčových dokumentech obecného mezinárodního práva bude nyní představena úprava 

evropská. 

Regulace Evropské unie přímo na reprodukční a sexuální práva nemíří. Vzhledem 

k omezené možnosti Evropské unie přijmout celistvou úpravu týkající se těchto práv, pokud 

se nejedná o tématiku s přeshraničním prvkem, se evropská úprava zaměřuje dvěma směry. 

Naplňování těchto práv je zaštiťováno prostřednictvím (i) zákazu diskriminace a principu 

rovnosti mužů a žen, a (ii) ochrany zdraví. 

Na prvním místě přináší základ principu rovnosti mužů a žen již samotná Smlouva 

o fungování Evropské unie62 (čl. 19, 153, 157) společně s Listinou základních práv Evropské 

unie63 formulující princip rovnosti jako jeden ze stěžejních principů této organizace. 

Na tomto podkladě byla přijata řada antidiskriminačních směrnic týkajících 

se nerovného zacházení z důvodu pohlaví.64 Lze vyzdvihnout směrnici 2004/113/EC, kterou 

se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich 

 
61 Africká unie. Protocol to the African Charter on Human and People's Rights on the Rights of Women in 

Africa, 11.07.2003. Dostupné z: https://au.int/en/treaties/protocol-african-charter-human-and-peoples-rights-

rights-women-africa 
62 Konsolidovaná znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie, Úřední věstník EU 

C 202, 07.06.2016, p. 1–388. 
63 Listina základních práv Evropské unie, Úřední věstník EU C 326, 26.10.2012, p. 391–407. 
64 Zejm. směrnice Rady 92/85/EHS ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň; 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, 

boji proti němu a o ochraně obětí; směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, 

kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu. 
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poskytování.65 Ta specificky zakazuje odlišné zacházení s ženami pouze na základě těhotenství 

nebo mateřství (článek 4 písm. a) a lze ji aplikovat na přístup k službám a zboží souvisejícími 

s reprodukcí (např. antikoncepce, kliniky asistované reprodukce a další). 

V oblasti ochrany zdraví je podstatná zejména směrnice 2011/24/EU o uplatňování práv 

pacientů v přeshraniční zahraniční péči.66 Garanci vysokého standardu kvality a bezpečnosti 

medicínských produktů, relevantní například ve vztahu k léčbě pohlavně přenosných chorob, 

poskytuje směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých 

přípravků.67  

Mimo to přijaly orgány EU řadu soft-law instrumentů, zejména ve formě doporučení, 

týkající se zajištění vysokého standardu zdravotní péče a dopadající také na reprodukční práva 

(např. doporučení týkající se větší prevenci rakoviny děložního čípku a snahy o dřívější detekci 

rakoviny prsu).68 

Za zmínku stojí to, že v roce 2013 Evropský Parlament odmítl zprávu týkající 

se sexuálních a reprodukčních práv,69 která doporučovala přijmout Usnesení o sexuálních 

a reprodukčních právech.70 Tato zpráva formulovala právo na bezpečnou a dostupnou 

interrupci a nutnost potírat pohlavně přenosné choroby, volala po poskytování kvalitní sexuální 

výchovy a výuky o právech LGBT+ osob. Odmítnutí takového usnesení vypovídá o tom, 

že i pro prostor Evropské unie je otázka reprodukčních a sexuálních práv stále citlivá 

a nedořešená, navzdory tomu, že se veřejně staví za práva žen v Evropě i ve světě. 

Rada Evropy chrání reprodukční práva prostřednictvím tří dokumentů. V první řadě je 

to EÚLP71, kterou se bude zabývat druhá část této práce. V druhé řadě jde o jeden z novějších 

mezinárodních dokumentů, Úmluvu Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách 

 
65  Směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a 

ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování, Úřední věstník EU L 373, 21.12.2004, p. 37–43. 
66 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o uplatňování práv pacientů v 

přeshraniční zdravotní péči, Úřední věstník EU 88, 04.04.2011, p. 45–65. 
67 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství 

týkajícím se humánních léčivých přípravků, Úřední věstník EU L 311, 28.11.2001, p. 67–128. 
68 Doporučení Rady ze dne 9. června 2009 o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených 

se zdravotní péčí, Úřední věstník EU C 151, 03.07.2009, p. 1–6; Doporučení Rady ze dne 2. prosince 2003 o 

screeningu rakoviny, Úřední věstník EU L 327, 16.12.2003, p. 34–38. 
69 Výbor Evropského Parlamentu pro práva žen a rovnost pohlaví. Report on Sexual and Reproductive Health 

and Rights, 03.12.2013, 2013/2040(INI), [online]. Dostupné z: 

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-

0426+0+DOC+XML+V0//EN 
70 Usnesení Evropského Parlamentu o sexuálním a reprodukčním zdraví a právech (2001/2128 (INI), Úřední 

věstník EU C 271 E, 12.11.2003, p. 369–374. 
71 Rada Evropy. Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, ve znění dodatkových protokolů 

č. 11 a 14, ETS 5, 04.11.1950. 



18 

 

a domácímu násilí (tzv. Istanbulská úmluva).72 Právě násilí na ženách v sexuální oblasti je samo 

o sobě porušením řady lidských práv úzce souvisejících s reprodukčními práv.73 Ačkoli jde 

o instrument evropského prostoru, je otevřena k podpisu a ratifikaci také ostatním zemím 

světa.74 Je vhodné zmínit, že Istanbulská úmluva nespadá do kompetence ESLP, nýbrž 

disponuje vlastním kontrolním mechanismem administrativního typu (tzv. Grevio).75 Úmluva 

zavazuje smluvní státy, aby učinily všechna opatření pro odstranění sexuálního násilí, včetně 

znásilnění (článek 36), vynucených sňatků (článek 37), mrzačení ženského genitálu (článek 38), 

násilných potratů a nucených sterilizací (článek 39). 

Závěrem má na poli reprodukčních práv relevanci Úmluva o lidských právech 

a biomedicíně.76 Krom toho, že potvrzuje principy, jako je rovný přístup ke zdravotní péči 

(článek 3), nutnost informovaného a svobodného souhlasu ošetřované osoby (kapitola II) 

nebo zákaz diskriminace na základě genetického dědictví osoby (článek 11), upravuje také 

některé specifické oblasti reprodukčních práv. Například zavádí ochranu embryí vzniklých 

technikou umělého oplodnění (článek 18), zakazuje užívání metod asistované reprodukce 

za účelem volby budoucího pohlaví dítěte (článek 14) nebo zákaz komercializace lidského těla 

a jeho využívání k finančnímu prospěchu (článek 21). 

1.4 Aktuální otázky a výzvy 

Závěrem této kapitoly je vhodné zmínit překážky a výzvy, kterým reprodukční práva 

v současné době čelí. Tato práva bývají považována za kontroverzní problematiku a nikoli 

za ustálenou otázku patřící do ochrany lidských práv.77 Kontroverze vzniká zejména tím, 

že v řadě zemí se slovní spojení „reprodukční práva“ ztotožňuje s „právem na interrupci.“ Nic 

takového jako zavedení „práva na interrupci“ však nebylo ani formulováno, ani zavedeno 

žádným aktérem na mezinárodní scéně; interrupce a zdravotní péče s ní spojená tvoří pouze 

jednu výseč celého rozsahu reprodukčních práv. Jde tak o značné zjednodušení, které přitom 

v řadě osob vzbuzuje silné emoce a tvoří překážku pokroku v oblasti reprodukčních práv.78 

 
72 Rada Evropy. Úmluva o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (Istanbulská úmluva), ETS 

210, 11.05.2011. 
73 UNFPA. Sexual and reproductive health for all: Reducing poverty, advancing development and protecting 

human rights, str. 19. 
74 Rada Evropy. Úmluva o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (Istanbulská úmluva), čl. 76. 
75 ŠTURMA, Pavel. Několik poznámek k otázce ratifikace Istanbulské úmluvy. Bulletin Výzkumného centra pro 

lidská práva [online]. 2019, 1 (4). Dostupné z: https://bit.ly/2IDruYz. 
76 Rada Evropy. Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a 

medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně, ETS 164, 01.12.1999. 
77 KNUDSEN, Lara M. Reproductive Rights in a Global Context: South Africa, Uganda, Peru, Denmark, United 

States, Vietnam, Jordan [online]. Nashville: Vanderbilt University Press, 2006 [cit. 2020-03-21]. ISBN 

9780826592149, str. 1. Dostupné z: https://muse.jhu.edu/book/2863#info_wrap 
78 Ibid. 

https://bit.ly/2IDruYz
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Jinak tomu není ani v rámci evropského prostoru, resp. prostoru členských zemí Rady 

Evropy. Reprodukční práva nejsou ani zde všeobecně uznána a výslovně implementována 

v jednotlivých právních řádech. Výjimky z tohoto pravidla však existují, jsou jimi 

např. Portugalsko a Chorvatsko, které ve svém vnitrostátním právu explicitně stanovují rámec 

ochrany reprodukčních práv.79 Rada Evropy vyzdvihuje přítomnost rozšířeného negativního 

narativu, který debaty o ženských tématech, násilí na ženách a reprodukčních právech 

obklopuje.80  

Zásadně se liší také přístup jednotlivých zemí k interrupcím a k tomu, zda svobodná 

volba ženy může být právním základem pro umělé přerušení těhotenství. V řadě evropských 

zemí byly v posledních letech zaznamenány snahy o zavádění restrikcí v přístupu žen 

k bezpečným, legálním interrupcím (např. Rumunsko, Litva, Arménie, Makedonie, Gruzie), 

někde se objevily návrhy mířící k téměř kompletnímu zákazu interrupcí (Slovensko, Lotyšsko, 

Španělsko, Polsko, Ruská federace).81 To dohromady představuje nezanedbatelných 20 % 

všech zemí Rady Evropy, které zvažovaly ztížení přístupu k bezpečné interrupci. 

Daná situace je také ovlivňována vzrůstajícími hrozbami obráncům a obránkyním 

lidských práv, nerovnostmi ve společnosti, stejně jako konkrétními systémovými problémy 

(např. porodnické násilí, nedostatečná sexuální výchova a informovanost obyvatelstva, 

chybějící přístup k dostupné bezpečné antikoncepci nebo nedostatek dat v této oblasti).82 

Zároveň se zde začíná objevovat řada nových výzev a otázek souvisejících s rapidním vývojem 

technologií a biomedicíny, která bude od států do budoucna vyžadovat reakci (např. náhradní 

mateřství, darování a mražení vajíček, nové způsoby prenatálního testování a další).  

Mezi další současné překážky progresu v oblasti reprodukčních práv lze řadit  

absenci politické vůle, nepostačující financování oblastí ovlivňující dané téma  

(např. sociální služby, vzdělávání), přetížená zdravotnictví, nedostatek personálu, rozsah 

a komplexitu témat, kterých se reprodukční práva dotýkají, sociální nespravedlnost a 

porušování ženských práv.83 Konzervativní opozice, často tvořena církví, která se vůči 

reprodukčním právům vymezuje a vnímá ženskou emancipaci v oblasti sexuality a reprodukce 

 
79 Directorate General for Internal Policies of the Union. Sexual and reproductive health rights and the 

implication of conscientious objection: Study Requested by the FEMM committee [online] 2018 [cit. 2020-03-

25], str. 35. Dostupné z: 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604969/IPOL_STU(2018)604969_EN.pdf 
80 Rada Evropy. Women’s sexual and reproductive health and rights in Europe, str. 22. 
81 Ibid. 
82 Ibid, str. 21 a n. 
83 UNFPA. Sexual and reproductive health for all: Reducing poverty, advancing development and protecting 

human rights, str. 46 a n. 
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i jako hrozbu pro „tradiční“ uspořádání světa, také hraje roli v rámci vývoje v dané oblasti.84 

Častokrát pokroku nepřispívají ani přetrvávající nerovnosti ve světě, např. porovnání bohatších 

států s chudými nebo města s venkovem.85 

Přitom se ukazuje, že investice do důstojného užívání reprodukčních práv je funkčním 

a efektivním nástrojem udržitelného rozvoje. Dle UNFPA globální investování do 

těchto práv přináší: (i) redukci chudoby, (ii) lepší přístup ke vzdělání, především pro dívky, 

(iii) regulaci populačního přírůstku, (iv) posílení zdravotnického systému, (v) podporu práv žen 

i rovnosti pohlaví, (vi) záchranu lidských životů a zlepšování úrovně zdraví, 

a (vi) větší udržitelnost příznivé úrovně životního prostředí.86 

Rovněž v Evropě není tato otázka definitivně dořešena a mezi státy nepanuje jasný 

konsenzus ohledně obsahu a pojetí reprodukčních práv. Proto je evropský kontinent předmětem 

investigace této diplomové práce. 

1.5 Shrnutí 

Pod deštníkem sexuální a reprodukční práva a zdraví (anglicky sexual and reproductive 

health and rights, zkráceně SRHR) se skrývají (i) sexuální práva, (ii) sexuální zdraví, 

(iii) reprodukční práva a (iv) reprodukční zdraví. Právě reprodukční práva jsou hlavním 

předmětem této práce. Záběr témat, která se problematiky reprodukčních práv týkají, je velmi 

široký a obsahuje otázky, které lidstvo řešilo od pradávna (interrupce, sexuální násilí), i otázky 

zcela nové a vyvíjející se spolu s novými technologiemi (asistovaná reprodukce, náhradní 

mateřství). Tato práva v řadě zemí vzbuzují kontroverze, bývají zpochybňována a jejich 

naplňování v praxi čelí řadě překážek. 

Zároveň je důležité vnímat a zkoumat reprodukční práva v kontextu práv žen. Ačkoli 

jejich formulace cílí na obě pohlaví, výkon se v případě žen liší. Důvodů pro tento rozdíl je 

řada; od reálných biologických odlišností mezi muži a ženami, přes škodlivé stereotypy ohledně 

mužských a ženských rolí až po fakt, že restrikce v oblasti reprodukce častěji zasahují právě 

ženy. Reprodukční práva je vhodné a smysluplné zkoumat optikou lidských práv, a to 

jednoduše jako set již existujících lidských práv aplikovaných na oblast reprodukce a sexuality. 

Zatím neexistuje závazný mezinárodní dokument, který by se komplexně a celistvě zabýval 

ochranou reprodukčních práv, nicméně jejich ochrana je zajišťována řadou již existujících 

lidskoprávních instrumentů za podpory soft-law nástrojů. 

 
84 Ibid, str. 51. 
85 Ibid, str. 51-52. 
86 Ibid, str. 8-9. 
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2 Právní základ ochrany reprodukčních práv v Evropské úmluvě 

o ochraně lidských práv 

V této části práce bude popsána právní báze pro rozhodování ESLP o případech 

porušení reprodukčních práv plynoucí z EÚLP. Jelikož Úmluva neobsahuje specifická 

ustanovení týkající se reprodukčních práv, bude ochrana vysvětlena prostřednictvím 

jednotlivých relevantních práv Úmluvou garantovaných.  

Na úvod budou nastíněny principy rozhodovací praxe ESLP, které jsou důležité 

pro další pochopení textu. Následně bude představena ochrana reprodukčních práv 

prostřednictvím (i) práva na život, (ii) zákazu mučení, (iii) práva na soukromý a rodinný život, 

(iv) zákazu diskriminace. U každého práva bude nejdříve vysvětlena jeho obecná relevance 

pro téma reprodukčních práv v mezinárodním právu lidských práv, následně bude přiblížena 

konkrétní úprava v EÚLP. V teoretické rovině by se dalo uvažovat také o relevanci práva 

na uzavření manželství ve smyslu článku 12 EÚLP (například v případě nucených sňatků nebo 

dětských sňatků). Vzhledem k nedostatku judikatury Soudu, která by se týkala tohoto práva 

ve vztahu k reprodukčním právům, a nízkému výskytu souvisejících praktik v evropském 

prostoru nebude tento článek v rámci této práce zkoumán. 

Pro účely přehlednosti a přiblížení názorů jiných lidskoprávních orgánů se autorka 

v této části práce uchyluje k aplikaci a výkladu dalších pramenů nad rámec dokumentů Rady 

Evropy (např. stanoviska Výboru OSN pro lidská práva nebo Výboru pro odstranění všech 

forem diskriminace žen). Tato analogie vychází z toho, že úprava je v příslušných smluvních 

dokumentech v základních rysech shodná jako v EÚLP a že se dané orgány problematikou 

reprodukčních práv hojně zabývaly. 

2.1 Východiska rozhodovací praxe ESLP 

Tato práce často operuje se třemi zavedenými koncepty, které ESLP v rámci aplikace 

Úmluvy používá. Proto je vhodné je krátce vysvětlit. Nadto bude společně s nimi krátce 

uvedena informace ohledně zastoupení žen a mužů mezi soudci a soudkyněmi Soudu, která je 

důležitým východiskem pro nazírání na rozhodování Soudu. 

Prvním z popisovaných konceptů je doktrína prostoru pro uvážení (margin 

of appreciation). Jde o koncept, který není zakotven v samotné Úmluvě, nýbrž byl dovozen 

rozhodovací praxí. Poprvé byl Soudem tento koncept formulován ve věci Handyside proti 
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Spojenému království87 a od tohoto rozsudku je četně aplikován. Jde o určité „ex post 

sebeomezení Soudu odůvodněné některým z vnějších faktorů jeho rozhodování, vedoucí 

k respektu Soudu k úsudku států učiněného v rámci jim přiznané škály volné úvahy, a to 

zejména v otázkách aplikace Úmluvy na konkrétní fakta.“88  

Zjednodušeně řečeno se jedná o to, že Soud v určitých oblastech nechává státy, 

aby si regulaci upravily autonomně v návaznosti na socio-kulturní status quo lokálního 

prostředí bez toho, aniž by do toho Soud svým názorem příliš zasahoval. V takovém případě 

státy disponují různě širokým prostorem pro uvážení. V zásadních, významných tématech, 

ve kterých se Soud jasně vymezil a nechce, aby se od určitého standardu státy odchýlily, má 

stát tuto regulační autonomii menší, tudíž je jeho prostor pro uvážení úzký. 

Druhým konceptem je tzv. evropský konsenzus. Jedná se koncept vyvěrající z toho, 

že Úmluva je „živoucím organismem“ a její interpretace by se měla vyvíjet spolu s dobou 

a společností.89 Referuje o úrovni uniformity v jednotlivých právních řádech členských států 

v daném tématu. Soud argument přítomnosti či nepřítomnosti evropského konsenzu užívá 

ke stanovení šíře prostoru pro uvážení státu.90 Jinými slovy jde o to, že Soud u daného právního 

problému hledá, zda existuje zavedená praxe ve státech napříč Evropou, která by sloužila jako 

vodítko k tomu, jak se státy k dané problematice staví. Pokud takový konsenzus existuje, Soud 

jej respektuje jako ustálený, vychází z něj při svém rozhodování a může jej užít jako 

ospravedlnění pro zúžení prostoru pro uvážení. Naopak, pokud evropský konsenzus neexistuje, 

může to být argument pro široký prostor pro uvážení a větší svobodu států, aby předmětnou 

oblast regulovaly autonomně.  

Následuje doktrína tzv. fair-balance test neboli testu rovnováhy. Jde o nadstavbový test, 

který Soud používá k vážení subjektivních práv jednotlivce na jedné straně a legitimních zájmů 

státu na straně druhé a porovnává je. Nejedná se o tentýž test, kterým Soud zkoumá legalitu, 

legitimitu a proporcionalitu zásahů do omezitelných práv postupem plynoucím přímo 

z Úmluvy. Tento test silně souvisí s proporcionalitou a výše popsanou doktrínou prostoru 

pro uvážení. Uznává tím potřebu státu chránit svou suverenitu a veřejný zájem, avšak tyto musí 

 
87 Rozsudek ESLP ze dne 07.12.1976 ve věci Handyside proti Spojenému království, č. 5493/72. 
88 KOPA, Martin. Doktrína prostoru pro uvážení (margin of appreciation) v judikatuře Evropského soudu pro 

lidská práva. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 978-80-7502-031-4, str. 29. 
89 např. Rozsudek ESLP ze dne 23.03.1995 ve věci Loizidou proti Turecku, č. 15318/89; Rozsudek ESLP ze dne 

25.04.1978 ve věci Tyrer proti Spojenému království, č. 5856/72. 
90 DZEHTSIAROU, Kanstantsin. European Consensus and the Evolutive Interpretation of the European 

Convention on Human Rights. German Law Journal [online]. 2011, 12(10), 1730-1745 [cit. 2020-04-09]. DOI: 

10.1017/S2071832200017533. ISSN 2071-8322, str. 1740. Dostupné z: 

https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S2071832200017533/type/journal_article 
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být ve spravedlivé rovnováze s lidskými právy jednotlivce.91 Při hodnocení této rovnováhy 

soud vychází z právních principů proporcionality, subsidiarity a primátu mezinárodního práva 

(primarity).92 

V poslední řadě nad rámec jednotlivých konceptů užívaných v praxi Soudu stojí 

za úvahu poměr zastoupení mužů a žen mezi soudci a soudkyněmi Soudu. Mezi lety 1959 

až 1997 z 80 regulérních soudcovských pozic patřily pouze tři ženám a 19 zemí nikdy 

nenominovalo ženu na pozici soudkyně až do roku 2004.93 V reakci na to Parlamentní 

shromáždění Rady Evropy změnilo pravidla výběru soudců a soudkyň v souladu s principem 

rovného zastoupení mužů a žen na rozhodovacích pozicích. Ta měla pozitivní dopad 

a průměrné zastoupení soudkyní se zvedlo z 2 % na dnešních zhruba 31 %.94 

2.2 Ochrana prostřednictvím práva na život 

Právo na život je jedním ze zásadních a nepopiratelných základních lidských práv. 

Ze stávajících lidskoprávních instrumentů vyplývá, že pokud stát nepřijme efektivní opatření 

pro zajištění sexuálního a reprodukčního zdraví a práv v oblastech, kde ženy čelí život 

ohrožujícímu riziku, může tak zasáhnout do práva na život.95 Z práva na život tak pro státy 

vyplývá řada povinností spojených s reprodukčními právy. 

Právo na život například zavazuje státy k prevenci mortality rodiček při porodu 

nebo k zajištění kvalitních zdravotnických služeb pro těhotné ženy.96 V tom ohledu je nutné 

zmínit, jak nebezpečné porody jsou: v rozvojových zemích jsou porody a komplikace s nimi 

spojené 8. a 9. nejčastější příčinou úmrtí člověka.97 V další řadě Výbor OSN pro lidská práva 

(dále jen HRC) specifikoval, že pod toto právo spadá také závazek států redukovat úmrtnost 

novorozenců zejména během a po porodu.98  

 
91 CHRISTOFFERSEN, Jonas. Fair Balance: Proportionality, Subsidiarity and Primarity in the European 

Convention on Human Rights [online]. Leiden: Brill, 2009 [cit. 2020-04-09]. ISBN 978-90-04-17028-5, str. 

224. Dostupné z: https://brill.com/view/title/15442?contents=editorial-content 
92 Ibid, str. 1 a n. 
93 VOETEN, Erik. Gender and Judging: Evidence from the European Court of Human Rights. Georgetown 

University [online]. 2019, 08.02.2019 [cit. 2020-04-08], str. 14. Dostupné z: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3322607 
94 Ibid, str. 15. 
95 Rada Evropy. Women’s sexual and reproductive health and rights in Europe, str. 51. 
96 Výbor CEDAW. Communication No. 17/2008, Alyne da Silva Pimentel Teixeira v. Brasil, 

CEDAW/C/49/D/17/2008, 10.08.2011. Dostupné z: https://www2.ohchr.org/english/law/docs/CEDAW-C-49-

D-17-2008.pdf 
97 WHO. The top 10 causes of death. WHO [online]. 24.05.2018 [cit. 2020-05-22], graf č. 3. Dostupné z: 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death 
98 HRC. CCPR General Comment No. 6: Article 6 (Right to Life), 30.04.1982, § 5. Dostupné z: 

https://www.refworld.org/docid/45388400a.html 
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Prevence nezamýšlených těhotenství byla také identifikována jako zásadní pro zajištění 

práva na život ženám, a to zejména v souvislosti s riziky nezákonných nebezpečných interrupcí. 

Bariéry v rámci přístupu k bezpečným interrupcím, které mohou ženy donutit přistoupit 

k ilegálním zákrokům nebo jinému riskování svého fyzického a psychického zdraví, mohou 

porušovat právo na život.99 Současně byly v mezinárodním prostředí vyjádřeny obavy ohledně 

překážek, kterým ženy čelí v rámci přístupu k moderním metodám antikoncepce.100  

V rámci EÚLP je právo na život chráněno článkem 2. Článek 2 odst. 1 obsahuje dva 

substantivní závazky:101 (i) obecný závazek chránit život zákonem, (ii) zákaz úmyslného 

zbavení života mimo seznam výjimek. Stát má nejen negativní povinnost svévolně nezasáhnout 

do tohoto práva a neporušit jej, ale také pozitivní povinnost ochraňovat životy osob v jeho 

jurisdikci. Nadto zahrnuje procedurální závazek zajistit efektivní prošetření možného porušení 

tohoto práva.102  

2.2.1 Právo na život v rámci poskytování zdravotnických služeb 

ESLP zatím nalezl pozitivní závazek plynoucí z článku 2 například v oblasti zdravotní 

péče,103 která nutně zahrnuje i péči o zdraví reprodukční. V oboru zdravotnictví ESLP v 

minulosti zkoumal primárně to, zda státy dodržují svou pozitivní povinnost stavět fungující 

a efektivní legislativní a institucionální rámec pro výkon zdravotnických služeb za cílem 

ochrany života pacientů a pacientek.104 

V případech individuálního selhání jednotlivce nebo zdravotnického personálu, které 

vyústilo v porušení článku 2, byla v judikatuře uznána vina státu pouze ve výjimečných 

případech, a to: (i) za situace, kdy byl život pacientky vědomě ohrožen odepřením akutní 

pohotovostní péče,105 nebo (ii) když strukturální dysfunkce zdravotnické instituce vyústila 

v odepření akutní pohotovostní péče pacientovi/pacientce.106 

 
99 např. HRC. Concluding observations on the fourth periodic report of Ireland, CCPR/C/IRL/CO/4, 19.08.2014, 

§ 9-12. 
100 např. HRC. Concluding observations on the seventh periodic report of Poland, CCPR/C/POL/CO/7, 

23.11.2016, §§ 23-24.  
101 Rozsudek ESLP ze dne 05.09.2002 ve věci Boso proti Itálii, č. 50490/99, § 1. 
102 např. Rozsudek Velkého senátu ESLP ze dne 30.03.2016 ve věci Armani da Silva proti Spojenému království, 

č. 5878/08, § 229. 
103 Rozsudek Velkého senátu ESLP ze dne 17.01.2002 ve věci Calvelli a Ciglio proti Itálii, č. 32967/96; 

Rozsudek ESLP ze dne 08.07.2004 ve věci Vo proti Francii, č. 53924/00. 
104 Rozsudek Velkého senátu ESLP ze dne 19.12.2017 ve věci Lopes de Sousa Fernandes proti Portugalsku, 

č. 56080/13, §§ 166, 90; Calvelli a Ciglio proti Itálii, § 49; Vo proti Francii, § 89. 
105 Rozsudek ESLP ze dne 09.04.2013 ve věci Mehmet Şentürk a Bekir Şentürk proti Turecku, č. 13423/09. 
106 Rozsudek ESLP ze dne 30.08.2016 ve věci Aydoğdu proti Turecku, č. 40448/06. 
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Z toho vyplývá, že porušení práva na život ve zdravotnickém prostředí může být 

namítáno v případě (i) nevhodně nastavené národní regulace, nebo (ii) závažného 

individuálního excesu na úrovni zdravotnických zařízení. To se aplikuje i ve vztahu 

k reprodukčním právům. 

Příkladnými situacemi souvisejícími s reprodukčními právy, kdy by mohlo být 

dovoláváno porušení práva na život, by mohly být úmrtí rodiček nebo novorozenců během 

porodu, zanedbání péče o gynekologické zdraví s následkem smrti či úmrtí 

při nebo po provedení nebezpečné protiprávní interrupce. ESLP shledal porušení článku 2 

např. v případě úmrtí těhotné ženy, které byl odepřen akutní gynekologický zákrok z důvodu, 

že nebyla schopna uhradit poplatky s ním související,107 nebo v případě úmrtí novorozence 

přímo v ambulanci po tom, co byl odmítnut k přijetí v několika jiných nemocnicích.108 

2.2.2 Právo na život a interrupce 

Zároveň bývá daný článek skloňován nejen ve vztahu k ženám, ale také k nenarozeným 

dětem. Jako takový může být ohýbaný dle potřeb osoby, která jím argumentuje.109 Přestože 

by problematika článku 2 jako možnosti či nemožnosti interrupcí vystačila na samostatnou 

diplomovou práci a s tím, že se práce nechce v dané oblasti omezovat pouze na téma interrupcí, 

dle názoru autorky je na místě se s touto dílčí podotázkou vypořádat. Proto bude tento vztah 

ve zkratce nastíněn. 

Žádný mezinárodní lidskoprávní dokument nestanovuje, že by se v něm zavedená lidská 

práva aplikovala před samotným narozením. Otázka toho, kdy život začíná a lidská práva 

se začínají aplikovat, patří do prostoru uvážení jednotlivých států; také proto, že v této oblasti 

v Evropě neexistuje právní ani vědecký konsenzus.110 ESLP například konstatoval, že embryo 

nemá nezávislá individuální práva či zájmy a nemohlo by se domáhat práva na život ve smyslu 

Úmluvy.111 

Tam, kde se ospravedlňování restrikcí ženských reprodukčních a sexuálních práv opírá 

o právo na život nenarozeného dítěte, mohou jít tyto argumenty proti obsahu a rozsahu tohoto 

 
107 Mehmet Şentürk a Bekir Şentürk proti Turecku. 
108 Rozsudek ESLP ze dne 27.01.2015 ve věci Asiye Genç proti Turecku, č. 24109/07. 
109 VALDÉS DÍAZ, Caridad del Carmen. Del derecho a la vida y los derechos sexuales y reproductivos, 

¿configuración armónica o lucha de contrarios? REVISTA IUS [online]. 2016, 6(29) [cit. 2020-04-10]. 

DOI: 10.35487/rius.v6i29.2012.62. ISSN 1870-2147, str. 76-77. Dostupné z: 

http://www.revistaius.com/index.php/ius/article/view/62 
110 např. Vo proti Francii, § 82. 
111 Ibid, § 46. 
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práva.112 To platí bez ohledu na to, zda je tato argumentace motivována ideologickým nebo 

náboženským přesvědčením.113 Zároveň je nutno poznamenat, že v mezinárodním právu 

nebylo formulováno ani explicitní univerzální právo na interrupci. 

Právo na život tedy nelze považovat za absolutní zákaz interrupcí. ESLP v této oblasti 

ponechává státům širší prostor pro uvážení, jelikož v oblasti neexistuje evropský konsenzus, 

a je tak v kompetencích jednotlivých států nastavit tento institut individuálně za splnění všech 

ostatních mezinárodněprávních závazků. 

2.3 Ochrana prostřednictvím zákazu mučení 

Zákaz mučení a nelidského či ponižujícího zacházení či trestání implikuje pro státy 

přísné závazky, a to i v oblasti reprodukčních práv. Zákaz mučení se postupem času vyvinul 

v ius cogens a jedná se tak o absolutní zákaz, z něhož nejsou možné výjimky.  

Závazek zákazu mučení obsahuje i povinnost státu odstranit donucující a škodlivé 

praktiky v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví.114 V rámci této povinnosti by státy měly 

například zajistit osobám, které zažily sexuální násilí, přístup ke komplexní péči o reprodukční 

a sexuální zdraví, včetně nouzové antikoncepce, bezpečných potratových služeb a péče 

po expozici pohlavně přenosným chorobám.115 OSN uznává, že zejména ženy čelí formám 

mučení a nelidského zacházení v souvislosti se svou sexualitou, reprodukcí a relevantní 

zdravotnickou péčí. 116 Taková porušení mohou na ženách zanechat závažné následky, zejména 

na osobní a tělesné integritě a jejich mentálním zdraví.117  

Právě vysoce restriktivní zákony týkající se interrupcí byly v mezinárodním prostředí 

opakovaně shledány jako porušení zákazu nelidského zacházení.118 Kvazisoudní lidskoprávní 

mechanismy OSN stanovily, že státy by měly legalizovat interrupci za účelem ochrany života 

a zdraví žen i za účelem jiných situací, kdy by těhotenství ženě způsobilo vážné fyzické 

nebo psychické utrpení.119 

 
112 Rada Evropy. Women’s sexual and reproductive health and rights in Europe, str. 51-52. 
113 Ibid. 
114 Rada Evropy. Women’s sexual and reproductive health and rights in Europe, str. 52. 
115 Ibid. 
116 HRC. Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or 

punishment, A/HRC/22/53, 01.02.2013, §§ 45-50. Dostupné z: 

https://www.ohchr.org/documents/hrbodies/hrcouncil/regularsession/session22/a.hrc.22.53_english.pdf 
117 Rozsudek ESLP ze dne 08.11.2011 ve věci V.C. proti Slovensku, č. 18968/07; Rozsudek ESLP ze dne 

13.11.2012 ve věci I.G. a Ostatní proti Slovensku, č. 15966/04. 
118 Rada Evropy. Women’s sexual and reproductive health and rights in Europe, str. 53. 
119 např. HRC. Views adopted by the Committee under article 5 (4) of the Optional Protocol, concerning 

communication No. 2324/2013, Amanda Jane Mellet v Ireland, CCPR/C/116/D/2324/2013, 17.11.2013;  

HRC. Views adopted by the Committee under article 5 (4) of the Optional Protocol, concerning 
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Tématem se zabýval i HRC a konstatoval, že nedostatek přístupu k interrupci je formou 

krutého a nelidského zacházení. HRC tak reagoval na to, že irské ženy byly v minulosti 

v podstatě absolutním zákazem interrupcí prakticky nuceny k tomu, aby pro přerušení 

těhotenství cestovaly do Spojeného království. Interrupce nebyla možná ani v případech, 

kdy byly plodu diagnostikovány komplikace neslučitelné s přežitím. Tak tomu bylo 

i v případech, kterými se HRC zabýval.120 Dvěma stěžovatelkám (ve dvou odlišných 

případech), jejichž plody trpěly závažnými poruchami a nedožily by se porodu, zdravotnický 

personál doporučil pro interrupci vycestovat do Spojeného království. Ženy se dovolávaly 

ochrany přes zákaz mučení dle článku 7 ICCPR s popisem traumatu, které jim tyto události 

způsobily. HRC konstatoval porušení tohoto zákazu a uzavřel, že ICCPR zavazuje Irsko 

k tomu, aby reformovalo zákony týkající se interrupce s cílem zabránit dalšímu porušování 

a aby zavedlo efektivní, včasné a dostupné možnosti pro ukončení těhotenství přímo v Irsku. 

V evropské regionální úpravě je zákaz mučení upraven článkem 3 EÚLP. Žádné 

náboženské, morální, sociální, politické nebo ekonomické argumenty nemohou zbavit stát 

odpovědnosti za takové zacházení.121 Neexistuje tedy ospravedlnění ani pro takové zacházení, 

které by daným osobám narušovalo reprodukční práva v rozporu s tímto zákazem.  

Navíc článek 3 nepředstavuje jedinou možnost ochrany před nelidským zacházením. 

Pokud by zacházení nedosáhlo explicitně úrovně závažnosti stanovené maximou článku 3, 

může být stále shledáno za porušení článku 8, práva na soukromý a rodinný život.122 

Mezi příklady porušení zákazu mučení a nelidského zacházení v oblasti reprodukčních 

práv tak lze uvést například nucené sterilizace,123 závažné případy domácího násilí124 

nebo mrzačení ženských pohlavních orgánů.125 

2.4 Ochrana prostřednictvím práva na respektování rodinného 

a soukromého života 

Lidská reprodukce a zakládání rodiny jsou z povahy věci úzce provázány s rodinným 

i soukromým životem. Proto nachází témata reprodukčních práv oporu často právě v právu 

 
communication No. 2425/2014, Siobhán Whelan v Ireland, CCPR/C/119/D/2425/2014, 11.07.2017;  

Výbor proti mučení. Concluding observations on the combined fifth and sixth periodic reports of Peru, 

adopted by the Committee at its forty-ninth session, CAT/C/PER/CO/5-6, 21.01.2013. 
120 Amanda Jane Mellet v Ireland; Siobhán Whelan v Ireland. 
121 Rada Evropy. Women’s sexual and reproductive health and rights in Europe, str. 53. 
122 Rozsudek ESLP ze dne 26.09.2006 ve věci Wainwright proti Spojenému království, č. 12350/04, § 43. 
123 Rozsudek ESLP ze dne 18.04.2009 ve věci K.H. a Ostatní proti Slovensku, č. 32881/04. 
124 Rozsudek ESLP ze dne 09.06.2009 ve věci Opuz proti Turecku, č. 33401/02. 
125 Rozhodnutí ESLP ze dne 08.03.2007 ve věci Collins a Akaziebie proti Švédsku, č. 23944/05. 
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na respektování rodinného a soukromého života, jehož charakter a rozsah je značně široký, 

dynamicky se měnící v čase a reagující na aktuální potřeby společnosti. 

Lidskoprávní mechanismy shledaly, že řada restrikcí ženské sexuální a reprodukční 

autonomie a souvisejícího zdraví porušuje právo žen na soukromí: příkladem byly přísné 

legislativní restrikce týkající se interrupcí126 a nezajištění přístupu k legálním interrupcím,127 

překážky v přístupu k prenatálním testům,128 nucené sterilizace,129 selhání porodnické péče,130 

deficity týkající se právní úpravy domácích porodů131 nebo aplikace nevhodných stereotypů 

o ženské sexualitě.132 

Právo na soukromý a rodinný život, které EÚLP zakotvuje v článku 8, pokrývá řadu 

elementů reprodukčních práv. Obsahuje právo na osobní autonomii a rozvoj,133 právo 

na vytváření osobních vztahů,134 na svobodné rozhodování o plánování potomstva135 

a souvisejících okolnostech136 nebo na fyzickou a psychologickou integritu.137 ESLP 

poznamenává, že právě fyzická integrita je natolik intimním aspektem soukromého života 

každé osoby, že každá zdravotnická intervence, i drobného rozsahu, představuje zásah do této 

sféry.138 Do rozsahu tohoto práva patří také právo na ochranu lékařského tajemství, které je 

relevantní například pro sdělování informací o těhotenství nebo statusu HIV/AIDS.139 

V neposlední řadě zahrnuje také otázky genderové identifikace, sexuální orientace a sexuality 

celkově.140  

 
126 Amanda Jane Mellet v Ireland; Siobhán Whelan v Ireland. 
127 Rozsudek ESLP ze dne 20.03.2007 ve věci Tysiaç proti Polsku, č. 5410/03; Rozsudek ESLP ze dne 

26.05.2011 ve věci R.R. proti Polsku, č. 27617/04; HRC. Communication No. 1608/2007, L.M.R. v 

Argentina, CCPR/C/101/D/1608/2007, 28.04.2011. 
128 R.R. proti Polsku. 
129 Výbor CEDAW. Views Communication No. 4/2004, A.S. v Hungary, CEDAW/C/36/D/4/2004, 29.08.2006; 

Rozsudek ESLP ze dne 18.12.2012 ve věci G.B. a R.B. proti Moldavsku, č. 16761/09; I.G. a Ostatní proti 

Slovensku; V.C. proti Slovensku. 
130 Rozsudek ESLP ze dne 16.02.2015 ve věci Konovalova proti Rusku, č. 37873/04. 
131 Rozsudek ESLP ze dne 14.12.2010 ve věci Ternovszky proti Maďarsku, č. 67545/09. 
132 Carvalho Pinto de Sousa Morais proti Portugalsku. 
133 Rozsudek ESLP ze dne 29.04.2002 ve věci Pretty proti Spojenému království, č. 2346/02. 
134 Rozsudek ESLP ze dne 24.02.1998 ve věci Botta proti Itálii, č. 21439/93, § 32. 
135 např. Rozsudek Velkého senátu ESLP ze dne 10.04.2007 ve věci Evans proti Spojenému království, 

č. 6339/05, § 71. 
136 Ternovszky proti Maďarsku, § 22. 
137 Rozsudek Velkého senátu ESLP ze dne 07.02.2012 ve věci Von Hannover proti Německu, č. 40660/08 a 

60641/08, § 95. 
138 I.G. a Ostatní proti Slovensku, §§ 135-146; V.C. proti Slovensku, §§ 138-142; Rozsudek ESLP ze dne 

15.03.2012 ve věci Solomakhin proti Ukrajině, č. 24429/03, § 33; Rozsudek ESLP ze dne 22.07.2003 ve věci 

Y.F. proti Turecku, č. 24209/94, § 33. 
139 UNFPA. Sexual and reproductive health for all: Reducing poverty, advancing development and protecting 

human rights, str. 106. 
140 Rozsudek ESLP ze dne 24.02.1983 ve věci Dudgeon proti Spojenému království, č. 7525/76; Rozsudek ESLP 

ze dne 19.02.1997 ve věci Laskey a Ostatní proti Spojenému království, č. 21627/93, 21628/93, 21974/93. 
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Právo na respektování rodinného a soukromého života je omezitelné, a to za podmínek 

stanovených formulací samotného článku 8. Takový zásah však musí (i) být proveden 

na základě zákona, (ii) sledovat legitimní cíl, a (iii) být nezbytný v demokratické společnosti.   

Dále je nutné zdůraznit, že závazek stanovený článkem 8 je v první řadě negativní, státy 

nesmí zasahovat do tohoto práva.141 V druhé řadě mají státy však i povinnost pozitivní, a to 

zajistit, aby byl tento princip všeobecně respektován, třebaže mezi soukromými stranami.142 

Mezi tyto pozitivní závazky spadá např. povinnost států přijmout příslušná opatření – právní, 

institucionální či jiné – pro zajištění tohoto práva.143 Při volbě těchto prostředků a opatření 

užívají státy širokého prostoru pro uvážení.144 Ve vztahu k reprodukčním právům toto právo 

obsahuje povinnost států zamezit arbitrárním a neproporcionálním restrikcím osobní a tělesné 

integrity osob, obzvláště žen, a jejich svobody rozhodovat se o svém sexuálním a reprodukčním 

životě.145  

Současně s těmito substantivními závazky vyplynul z judikatury ESLP i závazek 

procedurální. Tím je povinnost státu vyšetřit a přezkoumat každý potenciální zásah do tohoto 

práva a jeho soulad s požadavky kladenými článkem 8.146 

Konkrétně z podtémat oblasti reprodukčních práv byly výslovně do rozsahu 

článku 8 zařazeny porody,147 a to i porody domácí,148 právo páru počít potomka a využít služeb 

odborné asistované reprodukce,149 právo na vyšetření předcházející asistované reprodukci nebo 

legální interrupci,150 vyšetřování pochybení v medicínském prostředí ve vztahu k prenatální 

péči o matku i dítě,151 adopce i náhradní mateřství,152 nucené sterilizace153 nebo nedbalostní, 

neúmyslné sterilizace154 či rozhodování se o naložení s vlastními embryi.155 Některé 

 
141 Rozsudek ESLP ze dne 27.10.1994 ve věci Kroon a Ostatní proti Nizozemsku, č. 18535/91, § 31. 
142 Evans proti Spojenému království, § 75. 
143 Rozsudek ESLP ze dne 24.04.2018 ve věci Lozovyye proti Rusku, č. 4587/09, § 36. 
144 Rozsudek ESLP ze dne 16.12.2010 ve věci A, B a C proti Irsku, č. 25579/05, § 249. 
145 Rada Evropy. Women’s sexual and reproductive health and rights in Europe, str. 54. 
146 Rozsudek ESLP ze dne 29.09.1996 ve věci Buckley proti Spojenému království, č. 20348/92, § 76; Rozsudek 

ESLP ze dne 10.07.2014 ve věci Tanda-Muzinga proti Francii, č. 2260/10, § 68. 
147 Ternovszky proti Maďarsku, § 22. 
148 Rozsudek Velkého senátu ESLP ze dne 15.11.2016 ve věci Dubská a Krejzová proti České republice, 

č. 28859/11 a 28473/12. 
149 Rozsudek Velkého senátu ESLP ze dne 03.11.2011 ve věci S.H. a Ostatní proti Rakousku, č. 57813/00, § 82; 

Rozsudek ESLP ze dne 02.10.2012 ve věci Knecht proti Rumunsku, č. 10048/10, § 54. 
150 Rozsudek ESLP ze dne 28.08.2012 ve věci Costa a Pavan proti Itálii, č. 54270/10. 
151 Rozsudek ESLP ze dne 24.06.2014 ve věci A.K. proti Lotyšsku, č. 33011/08, §§ 93-94. 
152 Rozsudek Velkého senátu ESLP ze dne 24.01.2017 ve věci Paradiso a Campanelli proti Itálii, č. 25358/12, 

§§ 165, 215. 
153 V.C. proti Slovensku; I.G. a Ostatní proti Slovensku. 
154 Rozsudek ESLP ze dne 15.01.2013 ve věci Csoma proti Rumunsku, č. 8759/05. 
155 Rozsudek ESLP ze dne 27.08.2015 ve věci Parrillo proti Itálii, č. 46470/11. 
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z nastíněných témat budou detailněji představeny ve třetí části této práce, která se věnuje 

konkrétním případům z judikatury ESLP. 

2.5 Ochrana prostřednictvím zákazu diskriminace 

Princip rovnosti je jedním ze stěžejních principů úpravy lidských práv zakotvený v řadě 

mezinárodních instrumentů, které již byly představeny. Dle HRC je diskriminací „jakékoli 

odlišování, exkluze, restrikce nebo preferování založené na jakémkoli důvodu, jako je rasa, 

barva, pohlaví, jazyk, náboženství, politický nebo jiný názor, národnostní nebo sociální původ, 

majetek nebo rod, které má za cíl poškodit užívání práv a svobod všech osob na rovném 

základě.“156 

Výše bylo popsáno, že vzhledem k tomu, že zranitelné skupiny osob mají často ztížený 

přístup k výkonu reprodukčních práv právě z důvodu přetrvávající nerovnosti a zároveň mají 

často odlišné potřeby při jejich naplňování, je klíčové poskytovat jim ochranu před nerovným 

zacházením. Navíc je zákaz diskriminace, násilí a donucování při výkonu a užívání 

reprodukčních práv přímo jedním z požadavků definice reprodukčních práv tak, jak je uvedena 

a používána v této diplomové práci. 

Řada mezinárodněprávních instrumentů uznala, že závazek zákazu diskriminace, 

zejména v kontextu principu rovnosti pohlaví, obsahuje i povinnost státu respektovat právo žen 

na to, aby činily samostatná rozhodnutí o vlastním sexuálním a reprodukčním zdraví.157 Také 

musí zajistit odstranění všech překážek, a to právních, finančních, praktických i sociálních, 

které by měly potenciál ohrozit nebo podkopat ženám přístup k sexuálním a reprodukčním 

právům a zdraví bez diskriminace.158 Spolu s tím musí podniknout konkrétní a efektivní kroky 

k tomu, aby zajistil potřeby zranitelných skupin.159 To se vztahuje obzvláště k případům 

tzv. intersekcionální diskriminace, tedy situace, kdy se u jedné osoby najednou setká více 

diskriminačních důvodů zároveň.160 V neposlední řadě musí stát zajistit, aby zdravotnické 

služby respektovaly práva žen na autonomii, soukromí, informovaný souhlas a právo volby.161 

 
156 HRC. CCPR General Comment No. 18: Non-discrimination, 10.11.1989, § 7. Dostupné z: 

http://ccprcentre.org/page/view/general_comments/27792 
157 General comment No. 22: The right to sexual and reproductive health. 
158 General comment No. 22: The right to sexual and reproductive health, §§ 2, 9, 25-9, 57, 59;  

CEDAW General Recommendation No. 24, §§ 2, 11, 12(a), 18, 23, 29, 31(b). 
159 Výbor pro hospodářská, sociální a kulturní práva. General comment No. 20: Non-discrimination in economic, 

social and cultural rights, 02.07.2009, E/C.12/GC/20.  
160 Příkladem může být domorodá žena vyššího věku a neheterosexuální orientace, která může čelit diskriminaci 

na základě socioekonomického statusu, pohlaví, věku a sexuální orientace zároveň.  
161 Výbor CEDAW. General Recommendation No. 24: Article 12 of the Convention (Women and Health), 

1999, A/54/38/Rev.1, chap. I, § 31. Dostupné z: 
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V rámci EÚLP zajišťuje nediskriminační výkon práv zakotvených touto Úmluvou 

článek 14. Má tzv. akcesorickou povahu, což znamená, že je jeho aplikace možná jen ve spojení 

s jiným substantivním právem z Úmluvy.162 Dle tohoto článku se lze bránit proti diskriminaci 

na základě různých důvodů. Výčet diskriminačních důvodů totiž není stanoven taxativně, nýbrž 

článek nabízí pouze jejich neuzavřený, demonstrativní výčet. Dále pak zákaz diskriminace jako 

samostatně fungující, neakcesorické vymahatelné právo zavádí protokol č. 12 k EÚLP; ten byl 

však doposud ratifikován pouze menšinou členských států Rady Evropy.163 

Během aplikace článku 14 stanovil ESLP, že (i) se může zabývat nároky plynoucími 

z článku 14, i pokud neshledal porušení substantivního článku, se kterým byly spojeny,164 

a (ii) stěžovatelé diskriminace mohou automaticky být zahrnuti do rozsahu určitého práva, 

ačkoli samotná záležitost by se konkrétního práva pod EÚLP bezprostředně netýkala; v takové 

situaci postačí, že se nárok obsahově alespoň týká práv v Úmluvě obsažených.165 To naznačuje 

jednak to, že ESLP vnímá rozsah zákazu diskriminace extenzivně, jednak to, že je pro něj 

zásada zákazu diskriminace důležitá a klade na ni velký důraz. 

  

 
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_4738_E

.pdf 
162 European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe. Handbook on European non-

discrimination law [online]. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018 [cit. 2020-03-

28]. ISBN 978-92-871-9851-8, str. 28-33. Dostupné z: 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-handbook-non-discrimination-law-2018_en.pdf 
163 Chart of signatures and ratifications of Treaty 177: Protocol No. 12 to the Convention for the Protection of 

Human Rights and Fundamental Freedoms. Council of Europe [online]. 2020 [cit. 2020-03-28]. Dostupné z: 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/177/signatures?p_auth=QoEq3hag 
164 mj. Rozsudek Velkého senátu ESLP ze dne 08.07.2003 ve věci Sommerfeld proti Německu, č. 31871/96. 
165 mj. Rozsudek ESLP 17.01.2017 ve věci A.H. a Ostatní proti Rusku, č. 6033/13, § 380; ‚ 

Rozsudek Velkého senátu ESLP ze dne 12.04.2006 ve věci Stec a Ostatní proti Spojenému království, č. 

65731/01 and 65900/01, § 40. 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_4738_E.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_4738_E.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2265731/01%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2265900/01%22]}
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3 Judikatura ESLP v oblasti reprodukčních práv 

Následující část práce představí již konkrétní případy, kterými se ve své rozhodovací 

praxi zabýval ESLP. Případy jsou seskupeny dle témat. Pro účel a rozsah této diplomové práce 

a vzhledem k šíři podoblastí, které se skrývají pod reprodukčními právy, se zkoumání 

judikatury v této diplomové práci průřezem omezí na témata, která jsou doposud nejméně 

probádána v odborné literatuře. Prostor tedy nebude věnován mj. otázkám interrupcí, adopcí 

nebo násilí na ženách, které ač mají relevanci pro téma reprodukčních práv, zasluhovaly by širší 

analýzu a prostor a autorka by se jim ráda specificky věnovala v budoucnu. Zároveň jsou 

vybrány případy, ve kterých figurovala Česká republika, a oblasti, v nichž je možné spatřovat 

nedostatky národní legislativy. Vybranými kategoriemi, které budou blíže představeny jsou: 

(i) asistovaná reprodukce, (ii) náhradní mateřství, (iii) gynekologická a porodní péče, 

a (iv) sterilizace.  

Každá kapitola obsahuje nejprve revizi judikatury, tedy krátké nastínění skutkových 

okolností a následně právní názor Soudu. Pokud je to na místě, je rovněž nabídnuta diskuze 

o pozici a činnosti Soudu v dané problematice, zamyšlení nad jeho kroky, případně kritika. 

U vybraných kapitol je závěrem popsána relevance daného tématu pro Českou republiku 

a autorka poukazuje na deficity české právní úpravy, kterými Česká republika může teoreticky 

porušovat Úmluvu. 

3.1 Asistovaná reprodukce 

Asistovaná reprodukce, neboli umělé oplodnění, označuje soubor metod, kterými lze 

pomoci zplodit vlastní děti párům, které nemohou počít potomka přirozenou cestou. Manipuluje 

se při ní se zárodečnými buňkami nebo embryi. Existuje více metod asistované reprodukce:  

• intrauterinní inseminace, kdy jsou spermie zavedeny manuálně přímo do dělohy,  

• in vitro fertilizace (dále jen IVF), kdy ke spojení vajíčka se spermií dojde mimo 

tělo ženy v laboratoři a vzniklé embryo se následně vloží do dělohy, nebo  

• in vitro fertilizace s darovanými buňkami, kdy jsou pohlavní buňky 

od anonymního dárce či dárkyně; 166  

 
166 GREELY, Henry. The End of Sex and the Future of Human Reproduction [online]. Cambridge: Harvard 

University Press, 2016 [cit. 2020-05-11], str. 45-49. Dostupné z: www.jstor.org/stable/j.ctt1d4tzfg 
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• zároveň do této oblasti spadá taky technika mrazení vajíček a spermií, tzv. social 

freezing.167  

Asistovanou reprodukcí a otázkami, které přináší, se ESLP již zaobíral v několika 

případech. Jedním z prvních byl Evans proti Spojenému království.168 Stěžovatelka, která trpěla 

rakovinou vaječníků, se rozhodla podstoupit IVF se svým partnerem ještě před odstraněním 

vaječníků. Vzniklo tak šest embryí, která byla zmrazena. Poté, co stěžovatelčin vztah skončil, 

vzal muž zpět souhlas s dalším použitím embryí, jelikož nechtěl být biologickým otcem 

potenciálních dětí. Vnitrostátní právo za dané konstelace vyžadovalo, aby embrya byla zničena, 

k čemuž také došlo. Stěžovatelka se obrátila na ESLP s tím, že jí národní právo efektivně 

zabránilo mít v budoucnosti vlastní děti.  

ESLP uzavřel, že nedošlo k žádnému porušení Úmluvy. Usoudil, že vlivem nedostatku 

evropského konsenzu v této oblasti, britská legislativa vyžadující souhlas obou biologických 

rodičů byla dostatečně jasná a představovala rovnováhu mezi soukromým a veřejným 

zájmem.169 Poznamenal, že prostor k uvážení států v oblasti asistované reprodukce musí být 

široký.170 Dále také deklaroval existenci práva stát či nestát se rodičem, které spadá do rozsahu 

článku 8.171 

Zajímavý případ řešil Soud o pár měsíců později v Dickson proti Spojenému 

království.172 Stěžovatelem byl muž, který se nacházel ve výkonu 15letého trestu odnětí 

svobody za trestný čin vraždy. Jeho partnerka byla již vyššího věku a po jeho propuštění 

by už existovala pouze malá šance početí potomka. Plánovali tak společný pokus o asistovanou 

reprodukci. Věznice stěžovateli však neumožnila přístup na kliniku asistované reprodukce. 

Soud uznal, že problematika asistované reprodukce spadá do rozsahu článku 8 

a judikoval jeho porušení.173 Nepřezkoumával přitom, zda nastavení podmínek výkonu trestu 

a možností dočasného propuštění z něj, nespadá do uvážení jednotlivých států, ani zda 

by v takové oblasti existoval evropský konsenzus. V odůvodnění se totiž opřel o to, že v dané 

věci šlo o zásah do samotné existence a identity jednotlivce. V této oblasti mají dle názoru 

 
167 MARTIN, Lauren Jade. Anticipating Infertility [online]. 2010, 24(4), 526-545 [cit. 2020-05-11]. DOI: 

10.1177/0891243210377172. ISSN 0891-2432, str. 526-527. Dostupné z: 

http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0891243210377172 
168 Evans proti Spojenému království. 
169 Ibid, §§ 61-69. 
170 Ibid, § 62. 
171 Ibid, § 57. 
172 Rozsudek Velkého senátu ESLP ze dne 04.12.2007 ve věci Dickson proti Spojenému království, č. 44362/04. 
173 Ibid, § 66. 
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Soudu státy pouze úzký prostor pro uvážení. Spojené království tento prostor překročilo,174 a 

tím nedosáhlo spravedlivé rovnováhy mezi soukromým a veřejným zájmem.175 

Dalším případem bylo S.H. a Ostatní proti Rakousku.176 V něm si stěžovaly páry, které 

si přály počít dítě prostřednictvím IVF, avšak vlivem vlastní neplodnosti k tomu potřebovaly 

pohlavní buňky darované od třetích osob. Rakouské právo nedovolovalo dárcovství spermií 

pro účely IVF a dárcovství vajíček pro žádné účely. 

Soud nedovodil porušení žádného ustanovení Úmluvy. Ustanovil, že právo páru počít 

dítě a využít přitom odborných metod asistované reprodukce je také chráněno článkem 8.177 

Usoudil, že ačkoli se Evropou šíří jasný trend umožňující dárcovství pohlavních buněk 

pro účely IVF, komplexní konsenzus stále nebyl zakotven a neopírá se o jasné právní 

principy.178 Opakoval, stejně jako v Dickson, že v oblasti asistované reprodukce disponují 

státy širokým prostorem pro uvážení.179 Uznal snahu rakouského práva předejít např. situaci, 

kdy dvě ženy budou nárokovat rodičovský vztah k témuž dítěti.180 Dle ESLP rakouský 

zákonodárce toto, dle jeho názoru eticky kontroverzní, téma uchopil dostatečně citlivě. Navíc 

rakouským občanům nebylo například zakázáno společně absolvovat proceduru IVF 

v zahraničí.181 Zároveň však Soud poznamenal, že téma asistované reprodukce se dynamicky 

rozvíjí po vědecké i právní stránce, je nutné jej nadále monitorovat, a nevyloučil, že se tento 

názor do budoucna změní.182 

Následoval případ Costa a Pavan proti Itálii,183 ve kterém figuroval italský pár muže 

a ženy, kteří byli nositeli genu cystické fibrózy, ačkoli sami byli zdraví a nemoc se u nich nikdy 

neprojevila. Chtěli počít potomka metodou IVF tak, aby embryo mohlo být geneticky testováno 

pomocí metody tzv. preimplantační genetické diagnostiky (preimplantation genetic diagnosis, 

dále jen PGD) na přítomnost tohoto onemocnění před tím, než bude implantováno do dělohy. 

Italské právo umožňuje využít IVF párům, které mají určité přenosné choroby (např. pohlavně 

přenosné nemoci, HIV/AIDS, žloutenku typu B a C), aby se vyhnuly přenosu těchto nemocí 

na potomka. Možnost PGD je však plošně zakázána. 

 
174 Ibid, § 78. 
175 Ibid, §§ 84-85. 
176 S.H. a Ostatní proti Rakousku. 
177 Ibid, § 82. 
178 Ibid, § 96. 
179 Ibid, § 97. 
180 Ibid, § 104. 
181 Ibid, §§ 115-118. 
182 Ibid, §§ 97, 117. 
183 Costa a Pavan proti Itálii. 
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Soud dovodil, že byl porušen článek 8 s poukazem na nekonzistentnost italského práva. 

To se sice snaží předejít přenosu určitých chorob na potomky a nabízí tak nositelům takových 

chorob možnost IVF, avšak nedovoluje zkontrolovat metodou PGD přítomnost této nemoci 

u embrya před jeho zavedením do dělohy, i když to je v možnostech současného stavu 

medicínského poznání.  

Jako další rozpor vnímal Soud to, že PGD sice bylo striktně zakázáno, avšak pokud 

se během těhotenství u plodu objevila přítomnost onoho onemocnění, mohlo to být důvodem 

k umělému přerušení těhotenství.184 Stěžovatelka a její partner tak měli pouze jedinou možnost: 

pokusit se díky IVF počít potomka, počkat na řádné prenatální otestování plodu 

a případně těhotenství ukončit, pokud by byla prokázáno onemocnění cystickou fibrózou. Nutit 

pár, který touží po založení rodiny, do podobného procesu by bylo značně stresující 

a nedůstojné.185 Proto nebyl zásah do práva na soukromý a rodinný život stěžovatelky 

proporcionální.  

Soud se nezabýval samotným plošným zákazem PGD, nicméně poukázal na to, 

že v tehdejší době implementovalo podobné restrikce na tuto techniku jako Itálie jen Rakousko 

a Švýcarsko.186 Dalo by se však uvažovat o tom, že pokud by italský právní řád navíc krom 

zákazu PGD neumožňoval ani možnost interrupce, jednalo by se o bezprostřední zásah do práva 

na rodinný a soukromý život. 

Soud se také věnoval zabavování embryí vzniklých procedurou IVF. V případech 

Knecht proti Rumunsku187 a Nedescu proti Rumunsku188 došlo právě k takovému zabavení 

embryí orgány veřejné moci, a to na základě podezření na trestnou činnost klinik. Páry následně 

čelily těžkostem, když se snažily embrya získat zpět a využít je k pokusu o reprodukci. 

V případě Knecht k tomu nakonec došlo, ačkoli se značným prodlením; ve věci Nedescu se páru 

embrya získat zpět nepodařilo. 

V prvním případě ESLP zhodnotil, že nedošlo k porušení Úmluvy, jelikož se embrya 

páru nakonec vrátila, jakkoli se zpožděním. Naopak v druhém případě konstatoval porušení 

článku 8 v jeho procedurálním aspektu proto, že k návratu embryí vůbec nedošlo a páru tak 

bylo znemožněno mít dítě. 

 
184 Ibid, §§ 64-70. 
185 Ibid, § 66. 
186 Ibid, §§ 30-31. 
187 Knecht proti Rumunsku. 
188 Rozsudek ESLP ze dne 16.04.2018 ve věci Nedescu proti Rumunsku, č. 70035/10. 
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Závěrem má pro tuto oblast relevanci věc Parrillo proti Itálii,189 kde Soud vyřkl, 

že v problematice nakládání s embryi, neexistuje evropský konsenzus a státy tak mají široký 

prostor pro uvážení.190 I přesto však schopnost jedince svobodně a vědomě se rozhodovat 

o osudu vlastních embryí zasahuje do jeho intimního osobního života a spadá tak do rozsahu 

článku 8.191 

3.1.1 Diskuze 

Z daných rozsudků je vidět, že ESLP považuje asistovanou reprodukci za nové, citlivé 

téma, jež vyvolává řadu etických i společenských otázek. Proto je v dané oblasti opatrný. 

Ačkoli Soud sleduje určité trendy ve společnosti, uděluje státům široký prostor pro uvážení 

regulace dané oblasti. To bylo vyřčeno ve většině rozsudků. Soud poukazuje na rychlý 

medicínský vývoj a rostoucí popularitu těchto metod, na které příslušně reagují také jednotlivé 

vnitrostátní právní řády a které by mohly být v budoucí judikatuře Soudu také adekvátně 

reflektovány. Je si tak vědom toho, že jeho právní názor není a nemůže být v oblasti asistované 

reprodukce rigidní, a je otevřen jeho vývoji v budoucnu. 

Již v časovém úseku let 2007 až 2011 lze pozorovat určitý vývoj názoru Soudu na rozsah 

článku 8 ve vztahu k právu páru počít dítě a způsobu, kterým se tak stane. V Evans Soud 

akceptoval, že tento článek zahrnuje právo rozhodnout se, zda být či nebýt rodičem. Ve věci 

Dickson Soud uzavřel se závěrem, že v rozsahu článku 8 je i právo na respektování rozhodnutí 

a přání být biologickým rodičem. Následně v S.H. a Ostatní Soud dovodil, že pod právo 

na soukromý a rodinný život spadá také právo páru počít dítě a využít k tomu techniky 

asistované reprodukce. Z toho plyne, že Soud rozsah článku 8 vnímá extenzivně a rozšiřuje jej 

o jednotlivé aspekty asistované reprodukce. Implikuje to výklad, že neplodnost může tvořit 

překážku volnému rozvoji osobnosti a bránit naplnění práva být rodičem; tento názor podporuje 

i literatura.192 

Zároveň by autorka ráda poukázala na rozhodnutí ve věci S.H. a Ostatní, které považuje 

za nedostačující, a to ze dvou důvodů. V první řadě Soud argumentuje pro stanovení širokého 

prostoru pro uvážení tím, že ve společnosti existuje nervozita ohledně moderní reprodukční 

medicíny a s ní související tvorby atypických, netradičních rodinných vztahů.193 Jakkoli může 

 
189 Parrillo proti Itálii. 
190 Ibid, § 180. 
191 Ibid, § 159. 
192 OTERO GONZÁLEZ, María Angélica, et al. Materialización de los derechos sexuales y reproductivos: 

Acceso a técnicas de reproducción asistida como garantía de la salud y autonomía reproductiva. Revista 

Temas Socio Jurídicos. 2016, 35(70), 213-228. ISSN 0120-8578, str. 218. 
193 S.H. a Ostatní proti Rakousku, §§ 104, 113. 
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taková situace ve společnosti existovat, Soud nepomáhá jejímu řešení stanovením širokého 

prostoru pro uvážení, který vnitrostátním soudům při rozhodování nedá žádné bližší instrukce, 

jak případné otázky zodpovídat. 

Na druhém místě zasluhuje kritiku argument, že k porušení práva nedošlo také proto, že 

rakouským párům nebylo zakázáno absolvovat asistovanou reprodukci v zahraničí.194 Takový 

argument nebere v potaz sociální a ekonomickou situaci řady párů snažících se o založení 

rodiny a ignoruje možnosti a potřeby neprivilegovaných skupin ve společnosti, ačkoli právě 

jejich práva zasluhují větší pozornost a ochranu. 

Jako další poznámku k činnosti Soudu lze vznést poukaz na rychlost, se kterou ESLP 

svůj názor vytváří. V roce 1978 se narodilo první miminko díky IVF195 (v České republice 

v roce 1982196) a ročně se tzv. „ze zkumavky“ na celém světě narodí okolo 400.000 dětí.197 

Odhady naznačují, že v roce 2100 bude za život asistované reprodukci vděčit 157 až 394 

milionů lidí, tedy 1,4 – 3,5 % světové populace.198 To znamená, že fenomén asistované 

reprodukce jednak již není zcela nový, jednak se bude praktikovat čím dál více. Proto 

by se ESLP měl tomuto trendu přizpůsobit a neodbývat jej jako marginální metodu, která je 

dostupná pouze pro malou skupinu obyvatel, jelikož tomu tak v blízké budoucnosti s největší 

pravděpodobností nebude. 

Závěrem stojí za to zmínit relevanci tématu pro Českou republiku. Ta před ESLP zatím 

v žádném sporu týkajícím se asistované reprodukce nefigurovala, nicméně autorka práce 

se domnívá, že v české legislativě existují místa, která by mohla vést ke sporu před Soudem. 

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách upravuje podmínky 

absolvování asistované reprodukce. Dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona lze umělé oplodnění 

provést na vlastní žádost (i) ženě v plodném věku, pokud její věk nepřekročil věk 49 let, 

a (ii) s písemným souhlasem muže, se kterým hodlají službu podstoupit společně. Zároveň 

ustanovení § 15 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění nařizuje, 

že ze zdravotního pojištění se hradí umělé oplodnění ženám maximálně do 39. roku věku. 

 
194 Ibid, § 114. 
195 FADDY, Malcolm, et al. A demographic projection of the contribution of assisted reproductive technologies 

to world population growth. Reproductive Biomedicine Online [online]. 2018, 01.02.2018, 36(4) [cit. 2020-

04-05]. DOI: 2018.01.006, str. 455-458. Dostupné z: https://www.rbmojournal.com/article/S1472-

6483(18)30039-7/fulltext 
196 Česká Televize. První české dítě „ze zkumavky“ slaví třicetiny. I [online]. 2012, 04.11.2012 [cit. 2020-04-

05]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1136905-prvni-ceske-dite-ze-zkumavky-slavi-tricetiny 
197 FADDY, str. 455. 
198 Ibid. 
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Z toho vyplývá, že asistovanou reprodukci nelze provést ženě starší 49 let a ženě 

bez mužského partnera, tedy například ženě, která vědomě chce být svobodnou matkou, 

nebo ženě žijící v neheterosexuálním páru. Nadto bude ze zdravotního pojištění uhrazena 

procedura pouze ženám do 39 let. 

Touto problematikou se zabývala i veřejná ochránkyně práv. Dle jejího názoru je věková 

hranice 49 let pro asistovanou reprodukci zcela legitimní a přiměřená. Limit 39 let je však dle 

jejího názoru motivován čistě ekonomicky vzhledem k nižší úspěšnosti poskytované péče. 

Otázkou zůstává proporcionalita takového paušálního opatření bez možnosti výjimek vzhledem 

k tomu, že „nelze vždy najít přímou kauzální spojitost mezi věkem a zdravotním stavem člověka, 

a některé ženy jsou objektivně způsobilé porodit zdravé dítě do poměrně vysokého věku. Je 

nutno přihlédnout také k tomu, že se lidé obecně dožívají stále vyššího věku, produktivní věk 

i hranice odchodu do důchodu se u žen i mužů také stále posouvají, přičemž úroveň medicíny 

je natolik vysoká, že rizika vrozených vad u dětí lze včas odhalit.“199 

Je tak představitelné, že by se v budoucnu mohl před Soud dostat případ zkoumající tuto 

problematiku ve vztahu k porušení práva na soukromý a rodinný život ve spojení s možností 

diskriminace na základě pohlaví, věku, sexuální orientace nebo plynoucí z neospravedlněného 

rozlišování mezi ženami ve vztahu s mužem a ženami nezadanými nebo žijícími v jiném typu 

vztahu. 

3.2 Náhradní mateřství 

Náhradní mateřství, také surogátní mateřství, je alternativní možností reprodukce 

pro páry, které nemohou potomka počít přirozeným způsobem, zejména v případě neplodnosti 

ženy a nemožnosti dítě donosit. Souvisí s ním otázky týkající se uznání rodičovství 

biologických rodičů, a to v závislosti na tom, který z nich poskytl genetický materiál 

pro zplození potomka. Rozlišují se dva typy náhradního mateřství. Prvním z nich je úplné 

náhradní mateřství (gestational surrogacy), kdy embryo vznikne z genetických materiálů obou 

v páru a následně je implantováno do dělohy náhradní matky. Druhé je částečné náhradní 

mateřství (traditional surrogacy), kdy žena-náhradní matka, která dítě donosí a porodí, je 

zároveň dárkyní vajíčka, podstoupí umělé oplodnění a má tak k dítěti biologickou vazbu.200  

Náhradní mateřství bývá prováděno dobrovolně bez poplatku nebo za úplatu. 

 
199 Stanovisko veřejné ochránkyně práv ze dne 12.09.2016, spis. zn. 5143/2014/VOP. Dostupné z: 

https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/4366 
200 KALVACH, Mariana. Zamyšlení nad problematikou náhradního mateřství. Zdravotnictví a právo. 

2009, 13(7-8), str. 14-18. ISSN 1211-6432. 
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Soud se tomuto tématu věnoval poprvé v roce 2014 rovnou ve dvou případech 

Mennesson a Ostatní proti Francii201 a Labassee proti Francii.202  V obou případech 

přistoupily manželské páry k využití úplného náhradního mateřství provedeného ve Spojených 

státech. Francie však považovala dohody o uskutečnění náhradního mateřství za protiprávní 

a nezajistila potvrzení rodičovských vztahů v takové podobě, jak byly uznány ve Spojených 

státech. 

Soud deklaroval, že Francie porušila článek 8, tedy právo na soukromý a rodinný život 

ve vztahu k potomkům. ESLP přihlédl k zásadě nejlepšího zájmu dítěte a ačkoli uznal, 

že přístup Francie sledoval dva legitimní cíle, a to ochranu zdraví a ochranu práv a svobod 

ostatních, Francie překročila prostor k uvážení, který měla k dispozici. ESLP stanovil, 

že v otázkách náhradního mateřství disponují státy širokým prostorem pro uvážení vzhledem 

k nedostatku evropského konsenzu. Avšak v souvislosti s rodičovstvím a rodičovskými vztahy, 

jakožto zásadním aspektem lidské identity, je tento prostor naopak úzký. 

K tomuto názoru ESLP došel i v případech Foulon a Bouvet proti Francii203 

nebo Laborie proti Francii.204 Naopak se od podobného závěru distancoval v případě, 

že k založení údajné rodiny prostřednictvím náhradního mateřství došlo nelegálním jednáním 

stěžovatelů-rodičů a bez existence rodinného života jako ve věci Paradiso a Campanelli proti 

Itálii.205 

Odlišně Soud přistoupil k částečnému náhradnímu mateřství, tedy ke zplození potomka 

za pomoci vajíčka od ženy-náhradní matky, která zároveň dítě donosí a porodí. Ve věci 

C a E proti Francii206 se stěžovatelka, nebiologická matka dítěte, po narození potomka 

prostřednictvím této techniky domáhala zapsání své osoby do rodného listu dítěte. Soud shledal 

takovou stížnost nepřijatelnou, jelikož žena měla možnost stát se právně matkou dítěte díky 

adopci potomka skrz svého manžela. To je dostatečným základem pro ochranu práv dítěte 

plynoucí z článku 8. 

V roce 2019 ESLP vydal na žádost francouzského nejvyššího správního soudu poradní 

názor ohledně vnitrostátního uznávání vztahů mezi rodiči a dětmi narozenými za pomocí 

 
201 Rozsudek ESLP ze dne 26.06.2014 ve věci Mennesson a Ostatní proti Francii, č. 65192/11. 
202 Rozsudek ESLP ze dne 26.06.2014 ve věci Labassee proti Francii, č. 65941/11; oba rozsudky dostupné 

pouze ve francouzštině. 
203 Rozsudek ESLP ze dne 21.07.2016 ve věci Fouloun a Bouvet proti Francii, č.  9063/14 a 10410/14. 
204 Rozsudek ESLP ze dne 19.01.2017 ve věci Laborie proti Francii, č. 44024/13. 
205 Paradiso a Campanelli proti Itálii. 
206 Rozhodnutí ESLP ze dne 19.11.2019 ve věci C a E proti Francii, č. 1462/18 a 17348/18. 
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částečného náhradního mateřství v zahraničí.207 Soud zde poznamenal, že státy nemají 

bezpodmínečnou povinnost zaregistrovat nebiologickou matku dítěte jako oficiální matku 

dítěte do jeho rodného listu, jelikož má možnost dítě adoptovat, stejně jako bylo řečeno ve věci 

C a E. Usoudil tedy, že v takové situaci nároky dítěte dle článku 8 (i) znamenají povinnost státu 

zajistit možnost uznání rodičovského vztahu s matkou, která byla v zahraničí právně označena 

jako matka,208 ovšem (ii) neznamenají, že takové uznání vztahu musí mít formu zapsání matky 

do rodného listu dítěte; mohou být užity jiné možnosti jako právě zmíněná adopce.209 

3.2.1 Diskuze 

Celkově se dá tvrdit, že Soud v rámci uznávání rodičovství skrz náhradní mateřství 

preferuje přístup, který má na mysli nejlepší zájem dítěte a který uvádí do co největšího souladu 

stav faktický a právní. Nástroje, kterými se toho dosáhne, pak nechává na volbě státu. Přitom 

velkou část své argumentace staví na doktríně prostoru pro uvážení: v oblasti regulace 

samotného náhradního mateřství ESLP stanovuje tento prostor široký, naopak ve věcech 

rodičovství a rodičovských vztahů jej zužuje. 

Z výše uvedeného je zjevné, že problematika náhradního mateřství je pro ESLP více 

kontroverzní než například asistovaná reprodukce. V řadě disentů se soudci ESLP vyslovili 

o tom, že náhradní mateřství není slučitelné s lidskou důstojností a je v rozporu s hodnotami 

zakotvenými k Úmluvě.210 Konkrétně čtyři soudci vyjádřili ve svém společném odlišném 

názoru k Paradiso a Campanelli politování nad tím, že se Soud dostatečně nevymezil vůči 

samotné existenci této reprodukční praktiky, jelikož náhradní mateřství představuje degradující 

zacházení pro dítě i náhradní matku a je neakceptovatelné.211 

Přesto Soud sám uznává, že jeho názor v dané oblasti není neměnný a v budoucnu může 

judikaturu ohledně náhradního mateřství rozvíjet a reagovat na další technologický i sociální 

progres této techniky reprodukce.212 

 
207 Velký senát ESLP. Advisory opinion concerning the recognition in domestic law of a legal parent-child 

relationship between a child born through a gestational surrogacy arrangement abroad and the intended 

mother, č. P16-2018-001, 10.04.2019. 
208 Ibid, § 46. 
209 Ibid, §§ 53-55. 
210 Paradiso a Campanelli proti Itálii, Odlišné stanovisko soudce Raimondi; Disentující stanovisko soudce 

Dedova. 
211 Paradiso a Campanelli proti Itálii, Odlišné stanovisko soudců De Gaetano, Pinto de Albuquerque, 

Wojtyczeka, Dedova, str. 59-60. 
212 Advisory opinion concerning the recognition in domestic law of a legal parent-child relationship between a 

child born through a gestational surrogacy arrangement abroad and the intended mother, § 36. 
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Toto téma se rozvíjí také v České republice. Česko patří k zemím, jejichž právní řády 

zastávají zásadu mater semper certa est, tedy, že matkou dítěte je žena, která je porodila.213 

V současnosti u nás není náhradní mateřství výslovně právně upraveno. Není tedy explicitně 

dovoleno, ale ani zakázáno. Lze se domnívat, že smlouva týkající se donošení, porodu 

a následného předání potomka, zejména pokud by obsahovala stanovení úplaty za takovou 

proceduru, by mohla být považována za absolutně neplatnou jakožto příčící se dobrým mravům 

ve smyslu občanského zákoníku.214 Navíc přijetí úplaty za takovou proceduru by mohlo naplnit 

skutkovou podstatu přečinu svěření dítěte do moci jiného dle § 169 odst. 1 zákona č. 40/2009 

Sb., trestního zákoníku, kdy ten „kdo za odměnu svěří dítě do moci jiného za účelem adopce 

nebo pro jiný obdobný účel, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem 

činnosti.“ 

Ačkoli ESLP neřešil žádný případ týkající se náhradního mateřství ve vztahu k Česku, 

jeden podobný se dostal k českému Ústavnímu soudu v roce 2017.215 Šlo o dva stěžovatele, 

muže, kterým se narodil potomek díky náhradnímu mateřství v souladu s právem státu 

Kalifornie. České soudy však nechtěly uznat právo obou mužů k dítěti a zapsat oba rodiče 

do jeho rodného listu. 

Ústavní soud nejdříve potvrdil, že stěžovatelé s potomkem rozhodně tvoří rodinu 

ve smyslu Listiny základních práv a svobod i EÚLP.216 Následně argumentoval, že došlo 

k porušení nejlepšího zájmu dítěte ve smyslu čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte217 

a že v případě soudního rozhodování o dětech nelze upřednostňovat abstraktní principy 

před nejlepším zájmem dítěte.218 Rozhodl tak o zrušení rozhodnutí nižších soudů, které zápis 

do rodného listu zamítly.  

Ústavní soud se nevyjádřil k tomu, zda tedy česká právní úprava zakazující adopci 

stejnopohlavním párům není v rozporu s Úmluvou o právech dítěte a zda není diskriminační. 

Za prvé se v daném případě totiž Ústavní soud zabýval pouze zjednodušeně sladěním 

již existujícího, neměnného faktického stavu a stavu právního, přičemž poznamenal, že jejich 

nesoulad je v rozporu s nejlepším zájmem dítěte. Dalo by se argumentovat, a autorka je také 

tohoto názoru, že ve smyslu zásady nejlepšího zájmu dítěte je pro dítě vhodnější adopce 

 
213 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ust. § 775. 
214 Ibid, ust. § 580 odst. 1, § 588. 
215 Nález Ústavního soudu ze dne 29. června 2017 I. ÚS 3226/16. 
216 Ibid, odst. 24. 
217 Ibid, odst. 55. 
218 Ibid, odst. 27. 
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stejnopohlavním párem než dlouhodobý pobyt v ústavní péči. Otázka souladu s Úmluvou 

o právech dítěte by ovšem zasluhovala hlubší rešerši a analýzu, které jsou nad rámec této práce. 

Za druhé to, že ustanovení přímo zakazující registrovaným párům adopci je 

diskriminační, Ústavní soud konstatoval již v nálezu z roku 2016, kterým zrušil příslušné 

ustanovení v zákoně o registrovaném partnerství.219 Zákonodárce však doposud na tento nález 

nereagoval. 

Lze uzavřít, že ačkoli toto rozhodnutí negarantuje plošné, bezpodmínečné umožnění 

rodičovství osobám stejného pohlaví, společného osvojení těmito páry, ani názor Ústavního 

soudu na náhradní mateřství, jedná se o progresivní posun vpřed a pozitivní trend pro LGBT+ 

osoby, a především jejich potomky. 

3.3 Gynekologická a porodní péče 

Řada případů, která se dostala před ESLP, se týkala témat gynekologické a porodní 

péče. Následující oddíl představí judikaturu v oblastech (i) ženské obřízky, 

(ii) gynekologických zákroků, (iii) prenatálního testování plodu, (iv) domácích porodů 

a (v) preventivních opatření na ochranu novorozenců. 

3.3.1 Ženská obřízka 

Přibližně 100 až 140 milionů žen a dívek na celém světě musí žít s důsledky ženské 

obřízky.220 Jedná se o praktiku, která je v různých podobách a formách vykonávána zejména 

na dívkách mladších 15 let, a je velmi rozšířena na území Afriky.221 Soud se tímto problémem 

zabýval několikrát. Nešlo však o výskyt této praxe v Evropě, nýbrž o azylovou problematiku 

a zásadu non-refoulement. Soud tedy zkoumal, zda je možné odmítnout žadatelku o azyl, které 

v zemi původu hrozí ženská obřízka, a zda takové odmítnutí není v rozporu se zásadou zákazu 

nevrátit azylanta zpět do země, kde mu hrozí nelidské zacházení. 

Ve věci Collins a Akaziebie proti Švédsku222 šlo o těhotnou žadatelku o azyl z Nigérie, 

která stavěla svou žádost o azyl na tom, že jí a její doposud nenarozené dceři v domovině hrozí 

ženská obřízka. Soud shledal tuto stížnost jako nepřijatelnou z důvodu zjevné 

neopodstatněnosti.  

 
219 Nález Ústavního soudu ze dne 14.06.2016 Pl. ÚS 7/15, odst. 41, 47, 50. 
220 Rozhodnutí ESLP ze dne 15.05.2011 ve věci Izevbekhai a Ostatní proti Irsku, č. 43408/08, § 34. 
221 Ibid, §§ 34-35. 
222 Collins a Akaziebie proti Švédsku. 
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Poznamenal, že samotná ženská obřízka je jasným porušením zákazu mučení, tedy 

článku 3 Úmluvy. Soud se opřel o to, že praktika ženské obřízky je rozšířena zejména na severu 

Nigérie a žadatelka tak měla pro svou ochranu možnost vnitřního přesídlení v rámci země. 

Vyjádřil se k tomu, že žadatelce bylo 30 let a na své cestě do Švédska prokázala notnou dávku 

síly a nezávislosti. Takový osobnostní charakter by měl dle Soudu stačit k tomu, aby žadatelka 

uchránila před obřízkou sebe i svou nenarozenou dceru. 

K velmi podobnému závěru došel soud také ve Omeredo proti Rakousku223 týkající 

se opět žadatelky z Nigérie. Soud shledal žádost nepřijatelnou. Zopakoval, že samotná obřízka 

nepochybně porušuje článek 3. Avšak nejprve poznamenal, že žadatelka se mohla přesídlit 

v rámci země pryč z oblasti, kde je ženská obřízka praktikována. Také ukázal na to, že žadatelka 

byla vzdělaná a měla řadu pracovních zkušeností. To dle jeho názoru znamená značnou 

samostatnost a možnost zařídit si život v Nigérii i bez podpory rodiny. Také ve věci Izevbekhai 

proti Irsku Soud poznamenal, že žadatelka a její manžel disponovali v Nigérii určitými 

materiálními prostředky a vzděláním. To by jim mělo umožnit ubránit před ženskou obřízkou 

své dcery.224 

Rodina se súdánskými kořeny žádající o azyl se obrátila na Soud ve věci R.B.A.B. 

a Ostatní proti Nizozemsku.225 Rodina se bála toho, že po jejich navrácení do vlasti budou jejich 

dcery podrobeny ženské obřízce.  

Tuto stížnost Soud uznal jako přijatelnou, zároveň však neshledal porušení Úmluvy. 

Usoudil, že v Súdánu je pouze nízká šance, že dívka bude podrobena ženské obřízce, pokud ji 

k tomu nedonutí její nejbližší rodina. Vzhledem k tomu, že celá rodina žadatelů byla silně proti 

ženské obřízce, hrozilo dle Soudu dcerám pouze malé riziko.226 

Lze tak shrnout, že Soud explicitně označil praktiku ženské obřízky za porušení zákazu 

mučení ve smyslu článku 3. Avšak v kontextu azylového práva shledal, že za určitých 

předpokladů nelze hrozbou ženské obřízky argumentovat pro aplikaci zásady non-refoulement. 

Za tyto předpoklady nepřímo označil Soud například možnosti vnitřního přesunu žadatelky 

v rámci země původu nebo osobnost a zkušenosti žadatelky. Z tohoto závěru Soudu lze číst to, 

že si byl vědom precedentu, které jeho rozhodnutí bude představovat. Soud ve své argumentaci 

však udělal z kulturního, systémového problému spíše problém individuální, který by ženy 

 
223 Rozhodnutí ESLP ze dne 20.09.2011 ve věci Omeredo proti Rakousku, č. 8969/10. 
224 Izevbekhai proti Irsku, §§ 80-81. 
225 Rozsudek ESLP ze dne 07.09.2016 ve věci R.B.A.B. a Ostatní proti Nizozemsku, č. 7211/06. 
226 Ibid, §§ 56-58. 
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měly řešit vlastním úsilím, tedy např. právě přestěhováním se nebo takovým osobní rozvojem, 

který je před touto praktikou a jejími důsledky ochrání.  

3.3.2 Gynekologické zákroky 

Ve větším rozsahu se Soud zabýval souhlasem žen s provedením gynekologického 

vyšetření nebo zákroku a jeho podobou. Ve věci Konovalova proti Rusku227 stěžovatelka 

nevyslovila souhlas s přítomností mediků a mediček u svého porodu. Přesto lékařský personál 

toto přání nerespektoval a studenti se porodu zúčastnili. 

ESLP dovodil, že došlo k porušení článku 8. Shledal, že ruská legislativa neobsahovala 

žádné záruky ochrany práv pacientů a pacientek.228 Také vyjádřil silné pochyby o tom, jakým 

způsobem nemocnice získává souhlasy pacientek s určitými kroky a procedurami – dle Soudu 

nemocnice pacientkám poskytovala pouze vágní a kusé informace a vyvolávala v nich dojem, 

že nemají možnost volby toho, jak jejich porod bude probíhat a kdo se jej bude účastnit.229 

To nebylo v souladu s právem na soukromý a rodinný život. 

Dále ESLP zkoumal téma gynekologických prohlídek žen zadržených v detenci 

nebo ve vězení, a to ve dvou věcech Juhnke proti Turecku230 a Salmanoğlu a Polattaş proti 

Turecku.231 Všechny stěžovatelky byly zadrženy v rámci tureckých policejních operací 

vedených proti Straně kurdských pracujících. 

V prvním případě byla stěžovatelka ve vězení proti své vůli a bez souhlasu podrobena 

gynekologickému vyšetření. Soud v tomto ohledu konstatoval porušení článku 8. Uznal, 

že se stěžovatelka nacházela ve zranitelném postavení, ve kterém nebylo snadné tlaku autorit 

dlouhodobě vzdorovat.232 Provedení vyšetření, které nebylo urgentní ani nezbytné, bez jejího 

svobodného a informovaného souhlasu neprobíhalo na základě zákona, nebylo proporční 

a nezbytné v demokratické společnosti.233 

Ve druhé věci byly zadržené stěžovatelky podrobeny gynekologickému vyšetření 

zaměřeném na tzv. test panenství s cílem zjistit, zda již měly pohlavní styk. Nadto byly 

stěžovatelky soustavně zastrašovány, čelily násilí, jedna z nich byla znásilněna, následkem 

čehož se u nich obou rozvinula posttraumatická stresová porucha. 

 
227 Konovalova proti Rusku. 
228 Ibid, § 45. 
229 Ibid, § 46. 
230 Rozsudek ESLP ze dne 13.05.2008 ve věci Juhnke proti Turecku, č. 52515/99. 
231 Rozsudek ESLP ze dne 17.03.2009 ve věci Salmanoğlu a Polattaş proti Turecku, č. 15828/03. 
232 Ibid, § 81. 
233 Ibid, § 82. 
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ESLP deklaroval porušení článku 3, a to i ve vztahu k testům panenství, které jsou 

naprosto evidentním porušením Úmluvy. Soud podotkl, že k takovému vyšetření nedaly 

stěžovatelky souhlas, a i kdyby bývaly daly, neexistoval žádný medicínský či právní základ, 

který by takový zásah do osobní sféry stěžovatelek ospravedlnil. To v kombinaci s ostatními 

okolnostmi jejich zadržení přispělo k celkovému porušení práva nebýt mučen a podrobován 

nelidskému zacházení.234  

V neposlední řadě se před Soud dostal i případ Carvalho Pinto de Sousa Morais 

proti Portugalsku.235 Stěžovatelce bylo diagnostikováno vaginální onemocnění, které 

vyžadovalo chirurgický zákrok. Ten se vlivem nedbalosti zdravotnického personálu nezdařil, 

stěžovatelka jeho následkem zažívala intenzivní bolesti a její sexuální život byl negativně 

ovlivněn. Stěžovatelka se obrátila na soudy, které jí přiznaly náhradu újmy, avšak portugalský 

nejvyšší správní soud výši této náhrady notně snížil. Plně uznal újmu, která byla stěžovatelce 

způsobena, ale v odůvodnění se odvolal na to, že „stěžovatelce je již 50 let a má dvě děti, tudíž 

již pro ni sexualita není tak důležitá, jako by byla pro mladou ženu“ a funkční sexuální život 

potřebovala jen proto, aby „se mohla postarat o svého manžela.“236 

Soud dovodil, že došlo k porušení článku 14, tedy zákazu diskriminace, ve spojení 

s článkem 8. Předpoklad nejvyššího správního soudu, že sexualita není pro starší ženy s dětmi 

již tak důležitá, vycházela z tradičního pojetí ženské sexuality, tedy z předsudku, že se ženská 

sexuální aktivita a její význam pro ženu omezuje na početí dítěte. Tato idea ignoruje 

psychologický význam sexuality pro seberealizaci žen jako lidských bytostí. Nejvyšší správní 

soud tak aplikoval obecný, paternalistický názor bez přihlédnutí ke konkrétním okolnostem 

daného případu. 237  

ESLP navíc ukázal na kontrast v rozhodovací praxi portugalských soudů. V jiných 

případech, kdy se náhrady újmy za to, že jim nedbale provedený zdravotní zákrok negativně 

ovlivnil kvalitu sexuálního života, domáhali muži ve věku 55 a 59 let. Tentokrát však národní 

soudy rozhodly, že tato skutečnost citelně ovlivnila jejich sebevědomí a způsobila jim 

psychický šok. K věku mužů nebo množství jejich dětí se při vyměřování výše náhrady újmy 

nepřihlíželo.238 Stěžovatelčino pohlaví a její věk tedy byly stěžejními faktory pro rozhodnutí 

o snížení jejího nároku, tedy s ní bylo zacházeno odlišně než s jinými osobami ve stejné situaci. 

 
234 Ibid, § 88. 
235 Carvalho Pinto de Sousa Morais proti Portugalsku. 
236 Ibid, §§ 16, 50. 
237 Ibid, §§ 52-54. 
238 Ibid, § 55. 
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3.3.3 Prenatální testování plodu 

Díky rychlému postupu technologických a medicínských metod a poznatků je možné 

za pomoci prenatálního testování již během těhotenství odhalit možná onemocnění plodu. 

Se situacemi z toho pramenícími se ESLP již několikrát zabýval. 

Významné pochybení konstatoval Soud v případě R.R. proti Polsku.239 Stěžovatelka 

opakovaně žádala během svého těhotenství o provedení testů vzhledem k možné deformaci 

plodu. Pokud by se takový stav potvrdil, byla připravena těhotenství ukončit. Její ošetřující 

lékař jí dlouhodobě odmítal vydat žádanku na takové vyšetření. Když bylo nakonec testování 

plodu provedeno a potvrdilo, že se u plodu vyskytuje Turnerův syndrom, již bylo dle polského 

práva na interrupci, kterou by si stěžovatelka jinak přála absolvovat, příliš pozdě. Polské právo 

je přitom velmi restriktivní, co se úpravy umělého přerušení těhotenství týče, a zdravotní 

postižení plodu je jedním z mála důvodů, kvůli kterým lze interrupci absolvovat. 

Soud shledal porušení článku 3, zákazu mučení či nelidského zacházení, i článku 8, 

práva na soukromý a rodinný život. Lékařský personál stěžovatelce neposkytl kompletní 

informace a komplexní poradenství a jednal nedbalostně a náhodně.240 Stěžovatelka se navíc 

nacházela jako těhotná žena ve zranitelné pozici.241 Následkem odepření včasného otestování 

plodu, ačkoli takový test byl technologicky i kapacitně dostupný, jí bylo znemožněno 

podstoupit interrupci, i přesto, že by pro ni bývala splnila zákonné podmínky. Tím byla 

stěžovatelka ponížena a čelila utrpení242 a došlo tak k porušení zákazu nelidského zacházení. 

Článek 8 byl porušen tím, že stát nezajistil přístup k specifickým zdravotním službám, které 

bylo stěžejní pro výkon jejího práva na svobodné a informované rozhodování se o vlastním 

zdraví.243 

Zajímavé skutkové okolnosti ESLP zkoumal v případě Eryiğit proti Turecku.244 

Stěžovatelce v době, když byla těhotná, několik nemocnic za užití metod prenatálního testování 

plodu potvrdilo, že čeká dvojčata. Když poté porodila pouze jedno miminko, iniciovala trestní 

řízení o zmizení dítěte. V rámci této procedury obdržela náhradu nemajetkové újmy, ale případ 

dořešen nikdy nebyl. 

 
239 R.R. proti Polsku. 
240 Ibid, § 158. 
241 Ibid, § 159. 
242 Ibid, § 160. 
243 Ibid, §§ 180-181, 198. 
244 Rozsudek ESLP ze dne 10.04.2018 ve věci Eryiğit proti Turecku, č. 18356/11. 



47 

 

ESLP v dané věci skutečně deklaroval porušení článku 8, a to v jeho procedurální části. 

Jelikož správní soudy se otázkou zabývaly 12 let, to postačilo k prokázání toho, že stát 

nevynaložil potřebné úsilí pro objasnění možného porušení práva z Úmluvy. Efektivita 

a bezprostřednost je zejména při investigaci potenciálního porušení lidských práv v prostředí 

lékařských služeb nezbytná.245 Substantivní stránkou článku 8 se Soud nezabýval. 

V jiné věci, A.K. proti Lotyšsku,246 stěžovatelka namítala, že jí bylo odepřeno prenatální 

screeningové testování, které by indikovalo risk genetického postižení plodu, na jehož základě 

by se bývala mohla rozhodnout o dalším pokračování nebo přerušení těhotenství. Navíc 

poukazovala na to, že národní soudy následně nezjistily porušení jejího práva na rodinný 

a soukromý život. 

Soud vyhlásil porušení článku 8, a to v jeho procedurálním aspektu. Dle jeho názoru 

národní soudy vyšetřily možné porušení tohoto práva arbitrárně a nedostatečně. Samotnou 

povahou odepření testování se Soud výslovně nezabýval. Shledal totiž, že tuto otázku měly 

primárně zodpovědět právě vnitrostátní soudy. Jelikož shledal porušení tohoto procedurálního 

aspektu, nemusel se dle vlastních slov již zabývat porušením substantivní části článku 8.247 

3.3.3.1 Diskuze 

Soud ve výše uvedených případech potvrdil, že problematika předporodního testování 

spadá do rozsahu článku 8. Ve všech zmíněných případech, kde bylo konstatováno porušení 

článku 8 kromě věci R.R., shledal porušení ve vztahu k jeho procedurální části, tedy povinnosti 

státu prošetřit možné porušení tohoto práva, substantivní povinnost nezkoumal.  

Autorka práce se však domnívá, že by na více místech mohlo být konstatováno porušení 

také substantivního závazku státu ze článku 8. Přístup k možnostem předporodní diagnostiky 

by samozřejmě měl být hodnocen ve vztahu k úrovni rozvoje každého jednotlivého státu, 

kvalitě a kapacitám jeho zdravotnického systému i socio-ekonomické situaci. V daných 

případech se jednalo o to, že buď nebyly využity dostupné zdravotnické postupy a metody, 

nebo nebyly aplikovány řádně a pečlivě.  

Lze se domnívat, že právo na nejvyšší možný standard zdraví248 a právo těžit 

z vědeckého vývoje249 se aplikují i v dané situaci a obsahují tak v sobě i právo na přístup 

 
245 Ibid, §§ 47-52. 
246 A.K. proti Lotyšsku. 
247 Ibid, §§ 93-94. 
248 mj. ICESCR, čl. 12; CEDAW, čl. 12; CERD, čl. 12. 
249 ICESCR, čl. 15. 
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k předporodnímu testování. Vzhledem k tomu, jaké důsledky může mít pochybení v oblasti 

předporodní péče pro osobní život jedince, je možná interference s právem na soukromý 

a rodinný život dle názoru autorky nasnadě. Pokud tedy stát má k dispozici potřebné znalosti, 

kapacity a vybavení k provedení prenatálního testování, ale nepoužije je nebo je aplikuje 

nedbalostně, může se jednat o zásah do práva na soukromý a rodinný život. 

3.3.4 Domácí porody 

Prvním případem před ESLP týkajícím se domácích porodů byl Ternovszky proti 

Maďarsku.250 Stěžovatelka se ohradila vůči tomu, že jí byla odepřena možnost domácího 

porodu, jelikož porodní asistentky a zdravotnický personál jsou zákonem aktivně odrazováni 

od účasti na takových porodech. Poukazovala na to, že dle maďarského práva jim totiž hrozí 

trestněprávní odpovědnost a trestní stíhání související s výkonem této činnosti jsou v Maďarsku 

obvyklá. 

ESLP shledal v těchto okolnostech porušení článku 8, jelikož stěžovatelka se efektivně 

nemohla svobodně rozhodnout o tom, kde a za jakých podmínek chce rodit. Ačkoli stěžovatelce 

nebylo absolutně a fakticky znemožněno rodit v domácím prostředí, absence právní jistoty a to, 

že se o tom vlivem trestněprávní legislativy nemohla rozhodnout zcela svobodně, postačily 

k porušení práva na soukromý a rodinný život. Porušení pramenilo právě z trvalé hrozby 

trestněprávní sankce pro osoby, které by se domácího porodu účastnily, v kombinaci 

s absencí celistvé, komplexní právní regulace těchto porodů.251 

Odlišně Soud rozhodl v následujícím případě vedeném proti České republice, Dubská 

a Krejzová.252 Dvě stěžovatelky si přály porodit v domácím prostředí za přítomnosti porodní 

asistentky, což v souladu s právem nebylo možné. Tento zákaz ženy donutil k porodu 

v nemocnici, který pro ně obě představoval nepříjemnou zkušenost. 

V současné chvíli je totiž český systém nastaven tak, že ženám není zakázáno rodit 

v domácím prostředí a mají v této oblasti teoretické právo svobodné volby. Avšak zákon 

zakazuje přítomnost porodní asistentky u takového porodu.253 Žena tak má na výběr buď rodit 

doma úplně sama, nebo jít s porodní asistentkou do nemocnice, ačkoli je to proti její vůli 

 
250 Ternovszky proti Maďarsku. 
251 Ibid, §§ 22-27. 
252 Dubská a Krejzová proti České republice. 
253 Konkrétně kombinace těchto právních předpisů: již derogovaný zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči 

v nestátních zdravotnických zařízeních, zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování, zákon č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních a zákon č. 374/2011 

Sb., o zdravotnické záchranné službě. 
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a přání. Stát tak de facto vytváří nebezpečnější podmínky pro domácí porod, jelikož jeho 

provedení bez jakéhokoli personálu je bezpochyby riskantnější než s ním.  

ESLP neshledal porušení článku 8. V odůvodnění se opíral zejména o to, že neexistuje 

evropský konsenzus týkající se úprav domácích porodů a státy tak mají široký prostor 

pro uvážení regulace této oblasti.254 ESLP zhodnotil českou úpravu jako adekvátní a dostatečně 

vyvažující právo matky na respektování jejího soukromého a rodinného života na jedné straně 

a zájem státu na ochraně života a zdraví matky i dítěte během a po porodu na straně druhé.255 

Soud zhodnotil, že situace v českých porodnicích se postupně zlepšuje a ponoukl Českou 

republiku k dalšímu progresu zejména v oblasti revize legislativní úpravy domácích porodů tak, 

aby dostatečně reflektovala medicínský a vědecký pokrok.256 

Následoval případ Pojatina proti Chorvatsku,257 který se týkal souladu chorvatské 

úpravy neumožňující domácí porody s článkem 8 Úmluvy. Ani zde dle názoru Soudu 

článek 8 porušen nebyl. Soud stejně jako v situaci České republiky konstatoval balanc mezi 

právy rodičky a legitimními zájmy státu258 a aplikoval doktrínu širokého prostoru pro uvážení 

států v dané oblasti.259 Doporučil Chorvatsku sjednotit a ujasnit legislativu týkající se domácích 

porodů.260 

Nejnovějším případem je Kosaitė-Čypienė a Ostatní proti Litvě261 z roku 2019. 

Stěžovatelky, čtyři litevské ženy, neúspěšně žádaly ministerstvo zdravotnictví, 

aby novelizovalo odrazující legislativu zakazující přítomnost zdravotnického personálu 

při domácích porodech.  

ESLP konstatoval, že nedošlo k porušení článku 8 Úmluvy. Podobně jako v případě 

České republiky a Chorvatska Soud usoudil, že v daném právním rámci panuje rovnováha mezi 

právem na soukromý a rodinný život matek a zájmem státu na ochraně života a zdraví.262 

Poukázal i na to, že v Litvě navíc existuje možnost porodu ve speciálních porodnických 

zařízeních, jejichž cílem je poskytnout rodičkám podmínky co nejpodobnějším domácímu 

prostředí.263 

 
254 Dubská a Krejzová proti České republice, §§ 92-94, 101. 
255 Ibid, § 88. 
256 Ibid, § 100. 
257 Rozsudek ESLP ze dne 04.10.2018 ve věci Pojatina proti Chorvatsku, č. 18568/12. 
258 Ibid, §§ 77-82. 
259 Ibid, § 85. 
260 Ibid, § 72. 
261 Rozsudek ESLP ze dne 04.06.2019 ve věci Kosaitė-Čypienė a Ostatní proti Litvě, č. 69489/12. 
262 Ibid, § 101. 
263 Ibid, § 106. 



50 

 

3.3.4.1 Diskuze 

Dá se tedy shrnout, že v problematice domácích porodů se ESLP přiklání k použití 

doktríny širokého prostoru pro uvážení států. Argumentuje při tom neexistencí evropského 

konsenzu v dané problematice, a to jak odborného, tak právního. V dané oblasti často používá 

fair-balance test a skrz něj porovnává práva rodičky a legitimní zájem státu na ochraně zdraví 

a života osob ve své jurisdikci a dále tvrdí, že respektuje a bude respektovat graduální vývoj 

této oblasti.264 Zároveň se proti jakémukoli umožnění domácích porodů ve svých dodatečných 

názorech vymezili někteří soudci a soudkyně.265 

Stojí za to se zastavit nad argumentací Soudu konkrétně ve věci Dubská a Krejzová. 

Soud vyzval Českou republiku k tomu, aby systém porodnictví a domácí porody příslušně 

revidovala, dále zlepšovala a monitorovala.266 Tím implicitně uznal, že český systém revizi 

potřebuje a jsou v něm nedostatky. Přesto však neshledal porušení žádného práva z Úmluvy. 

Z toho plyne, že doktrína širokého prostoru pro uvážení a chybějícího evropského konsenzu 

převážily argument nepostačujícího stavu české právní úpravy. A to i přesto, že Soud vnímá 

potřebu tento stav změnit k lepšímu. Tímto postojem ESLP ponechal další progres v dané 

oblasti zcela na České republice samotné bez bližšího návodu nebo doporučení. Na tomto místě 

je však vhodné se ptát, zda by tak významná systémová a institucionální změna neproběhla 

rychleji a snáze za přispění závazného názoru tak silné instituce, jakou ESLP je.  

Závěrem je zajímavé porovnat, jak se ke stejné tématice postavil Výbor CEDAW. Ten 

se proti stavu českého porodnictví a české úpravy domácích porodů silně vymezil, shledal ji 

disproporční a stanovil v dané oblasti set konkrétních opatření, která by měla Česká republika 

implementovat.267 

3.3.5 Preventivní opatření na ochranu novorozence 

Zajímavým českým případem, který zanechal otisk i v našem vnitrostátním právu, byl 

Hanzelkovi proti České republice.268 Stěžovatelka absolvovala bezproblémový porod a jí 

i novorozeněti se dařilo dobře. Jejím přáním bylo opustit porodnici co nejdříve, k čemuž se také 

sama rozhodla a tentýž den s dítětem odešla domů, a to bez souhlasu zdravotnického personálu. 

 
264 Pojatina proti Chorvatsku, § 88. 
265 Dubská a Krejzová proti České republice, Odlišné stanovisko soudce Villigera; Odlišné stanovisko soudkyně 

Yudkivske. 
266 Dubská a Krejzová proti České republice, § 100. 
267 Výbor CEDAW. Concluding observations on the sixth periodic report of the Czech Republic, 

CEDAW/C/CZE/6, 23.02.2016, § 30-31. 
268 Rozsudek ESLP ze dne 11.12.2014 ve věci Hanzelkovi proti České republice, č. 43643/10. 
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Orgán sociálně-právní ochrany dítěte se spolu s personálem porodnice obrátil na soud, který 

tentýž den vydal předběžné opatření, kterým stěžovatelce nařídil vrátit se do porodnice 

i s potomkem. Oba tedy byli za přítomnosti sociálních pracovníků a policie zavedeni zpět 

do porodnice proti své vůli. Zde strávili dalších 50 hodin, kdy nepodstoupili žádné vyšetření. 

Stěžovatelka se následně domáhala náhrady újmy, ale dle českého práva šlo v té době 

požadovat po státu náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím pouze, pokud došlo 

ke zrušení daného rozhodnutí. V dané věci předběžné opatření zrušeno nebylo a stěžovatelka 

tak na náhradu neměla nárok. 

Soud na tomto základě dovodil porušení článku 8. Uvážil, že přesunutí zcela zdravého 

novorozence zpět do péče nemocnice bylo přesmíru donucovací, nešetrné opatření, zejména 

s přihlédnutím k tomu, jak krátká doba uběhla od porodu.269 Soud, který rozhodl o předběžném 

opatření, měl zkoumat možnost nápravy situace méně extrémním způsobem.270 Došel tedy 

k závěru, že opatření bylo neproporční. Ačkoli existuje potřeba přijmout preventivní opatření 

na ochranu dítěte, způsob, kterým v dané věci interferovala s právem na soukromý a rodinný 

život, nebyl nezbytný v demokratické společnosti.271 

Zároveň shledal porušení také článku 13, tedy práva na účinné opravné prostředky, 

ve vztahu k nutnosti zrušení nezákonného rozhodnutí pro nárok na náhrady škody jím 

způsobené.272 Reakcí na tento rozsudek byla novelizace občanského soudního řádu, do nějž 

bylo přidáno ustanovení § 220a, které v odst. 1 stanoví, že „odmítne-li odvolací soud odvolání 

z důvodu, že napadené usnesení o předběžném opatření pozbylo účinků, zaniklo [...], současně 

určí, že bylo nezákonné, byl-li by jinak dán důvod pro jeho zrušení.“273 

3.4 Sterilizace 

Lékařskou sterilizací, neboli chirurgickým umělým zbavením rozmnožovací schopnosti 

jedince, se ESLP zabýval vícekrát a v různých kontextech. Zvláštní pozornost zasluhují 

(i) nucené sterilizace romských žen, a (ii) povinnost sterilizace pro osoby procházející změnou 

pohlaví; ty budou představeny záhy po obecných případech. 

 
269 Ibid, §§ 72, 78. 
270 Ibid, §§ 76-77. 
271 Ibid, § 79. 
272 Ibid, §§ 24-26, 50-52. 
273 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. 
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Ve věci G.B. a R.B. proti Moldavsku274 byly stěžovatelce během porodu císařským 

řezem vyjmuty vaječníky a vejcovody bez jejího vědomí a souhlasu. Následně se domáhala 

náhrady újmy před národními soudy, kde obdržela kompenzaci ve výši 607 euro. 

ESLP přiznal porušení článku 8 v jeho procedurálním aspektu. Shledal, že výše náhrady 

újmy byla pod minimem toho, co bývá udělováno v případě porušení práva na rodinný 

a soukromý život.275 Vzhledem k závažným dopadům, které takový protiprávní zákrok měl, 

nízká kompenzace sama o sobě stačila k porušení článku 8. Soud přiznal stěžovatelce právo 

na náhradu újmy ve výši 14.000 euro. Samotným zákrokem a jeho povahou se nazbýval. 

K nutnosti dostatečné informovanosti pacientky se ESLP vyjádřil v Csoma proti 

Rumunsku.276 Lékařský personál diagnostikoval plodu těhotné stěžovatelky poruchu mozku 

neslučitelnou s přežitím a rozhodl za ni o ukončení těhotenství. Následkem interrupce nastaly 

komplikace, na něž se lékař rozhodl reagovat odebráním stěžovatelčiny dělohy. Stěžovatelka 

nedostala příležitost svobodně se rozhodnout o žádném z provedených zákroků. Následně 

se domáhala porušení svých práv před rumunskými soudy, které však kvůli nedostatečnému 

vyšetření věci neshledaly nikoho odpovědným z dané situace. 

ESLP ve věci zjistil porušení článku 8. K tomu došlo především tím, že stěžovatelka 

neměla možnost participace v procesu léčby a šanci rozhodnout se v rámci možností svobodně 

o zákrocích, které podstoupí. Stejně tak měla být řádně informována o rizicích spojených 

s jednotlivými zákroky.277 Jednalo se tedy o porušení substantivního aspektu článku 8. Soud 

však poznamenal, že pokud by stát napravil situaci efektivním vyšetřováním a sjednáním 

kompenzace, samo by to bývalo stačilo k nápravě situace.278 To neučinil a Rumunsko tak 

selhalo i v procedurální povinnosti plynoucí z článku 8.  

3.4.1 Nucené sterilizace romských žen 

Jedním z prvních případů nucené sterilizace romských žen před ESLP byl K.H. 

a Ostatní proti Slovensku,279 kdy osm žen romského původu zjistilo teprve po uplynutí určité 

doby od porodu císařským řezem, že již nemohou znovu otěhotnět. Stěžovatelky se snažily 

získat svou zdravotnickou dokumentaci od nemocnic, kde rodily, což jim nebylo umožněno. 

S podezřením na to, že byly bez souhlasu sterilizovány, žalovaly příslušné nemocnice. 

 
274 Rozsudek ESLP ze dne 18.12.2012 ve věci G.B. a R.B. proti Moldavsku, č. 16761/09. 
275 Ibid, §§ 32-34. 
276 Csoma proti Rumunsku. 
277 Ibid, §§ 42, 68. 
278 Ibid, § 43. 
279 K.H. a Ostatní proti Slovensku. 



53 

 

ESLP shledal, že došlo k porušení článku 8 a článku 6 odst. 1 Úmluvy. Tím, 

že byl stěžovatelkám odepřen náhled do zdravotnické dokumentace, bylo v první řadě porušeno 

jejich právo na soukromý život, do kterého spadá i právo na informace o svém zdravotním 

stavu.280 V druhé řadě došlo k porušení práva na spravedlivý proces, jelikož bez informací 

obsažených v takové dokumentaci se nemohly efektivně domáhat spravedlnosti před soudy.281 

Samotnou materiální podstatou nucených sterilizací se Soud zabýval v důležité 

věci V.C. proti Slovensku.282 Dvacetiletá stěžovatelka romského původu byla během porodu 

svého druhého dítěte sterilizována. Uprostřed porodu jí lékařský personál oznámil, že pokud by 

měla ještě další dítě, během třetího porodu by ona nebo dítě s jistotou zemřeli. Lékaři jí následně 

předali k podpisu dokument obsahující souhlas s touto procedurou, který v bolestech 

bez dostatečného pročtení a pochopení toho, co obsahuje, podepsala. Následkem takto vzniklé 

neplodnosti byla stěžovatelka ostrakizována z romské komunity. 

ESLP konstatoval v dané věci porušení článku 3, tedy zákazu mučení a nelidského 

zacházení, a článku 8. Uznal těžkosti, kterým stěžovatelka musela čelit, a poukázal na její 

dlouhodobé psychické i fyzické utrpení.283 Stanovil, že způsob, kterým byla stěžovatelka 

požádána o udělení souhlasu, byl neakceptovatelný. Ačkoli nebylo prokázáno, že lékařský 

personál chtěl skutečně stěžovatelku podrobit nelidskému zacházení, jednal s naprostým 

despektem k její vlastní autonomii a svobodě volby. Taková sterilizace tedy představovala 

nelidské zacházení ve smyslu článku 3.284 Zároveň stát selhal v tom, že dostatečně nezajistil 

ochranu reprodukčních práv stěžovatelky se zvláštním přihlédnutím k tomu, že jako romská 

žena může čelit zažívat vícenásobnou diskriminaci na základě etnické příslušnosti a pohlaví. 

Tím tedy nedodržel svůj pozitivní závazek z článku 8. 

Stejné skutkové okolnosti a porušení byly stanoveny také v dalších případech proti 

Slovensku N.B.285 nebo I.G., M.K. a R.H..286 Proti České republice byla v této oblasti také 

vznesena stížnost, R.K. proti České republice,287 kde však došlo ke smírnému narovnání 

se stěžovatelkou a řízení bylo zastaveno. 

 
280 Ibid, §§ 56-58. 
281 Ibid, §§ 67-68. 
282 V.C. proti Slovensku. 
283 Ibid, § 118. 
284 Ibid, §§ 116-120. 
285 Rozsudek ESLP ze dne 12.06.2012 ve věci N.B. proti Slovensku, č. 29518/10. 
286 I.G. a Ostatní proti Slovensku. 
287 Rozhodnutí ESLP ze dne 27.12.2012 ve věci R.K. proti České republice, č. 7883/08. 
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V České republice docházelo k nuceným sterilizacím romských žen od 1. července 1966 

do 31. března 2012.288 Na odškodnění těchto obětí tlačilo mezinárodní společenství řadu let. 

V době psaní této práce je v legislativním procesu, konkrétně v Poslanecké sněmovně 

Parlamentu ČR, návrh zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným 

v rozporu s právem, a to ve výši 300.000 Kč.289  

3.4.2 Povinnost sterilizace pro osoby procházející změnou pohlaví 

K Soudu se dostaly i nároky transgender osob ve vztahu ke změně pohlaví. V jednom 

z prvních případů, Y.Y. proti Turecku290 Soud vyřkl, že turecká právní úprava porušuje článek 

8 tím, že podmiňuje chirurgickou změny pohlaví prokázáním toho, že daná osoba již není 

schopna reprodukce.291 

Ve stěžejním případu A. P., Garçon a Nicot proti Francii292 si tři transgender 

stěžovatelky přály změnit svá jména a pohlaví na rodných listech, to jim však ze strany soudů 

nebylo umožněno. Francouzské soudy odkazovaly na prozatím nevykonanou chirurgickou 

změnu pohlaví nezvratného charakteru, kterou zákon vyžadoval pro změnu v oficiálních 

dokumentech. V praxi šlo o sterilizaci dané osoby. Stěžovatelky argumentovaly tím, že stát 

podmiňuje uznání jejich sexuální a genderové identity podstoupením takto invazivního 

zákroku. 

 Soud přelomově shledal porušení pozitivního závazku plynoucího z článku 8, a to 

(i) v nedostatečném uznání sexuální a genderové identifikace osob i bez fyzické změny pohlaví 

a (ii) v tom, že taková chirurgická změna musí být dle francouzského práva nezvratná.  

Soud rozhodnutí odůvodnil tím, že sterilizace zasahuje zásadní tělesné funkce a má 

četné implikace pro fyzické i psychické zdraví jedince a jeho celkovou pohodu a integritu. 

Ačkoliv sterilizace může být legitimně provedena na žádost osoby, například jako prostředek 

antikoncepce, situace se zcela obrací, pokud je vnucena osobě bez jejího souhlasu. Takový 

zákrok je dle Soudu zcela v rozporu s respektem k lidské důstojnosti a lidským právům.293 

Jelikož je v dané oblasti ohrožena fyzická i psychická integrita a identita jedince, stát má dle 

 
288 Návrh zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem, sněmovní 

tisk č. 603/0, § 2. 
289 Ibid, § 4 odst. 1. 
290 Rozsudek ESLP ze dne 10.03.2015 ve věci Y.Y. proti Turecku, č. 14793/08. 
291 Ibid, §§ 120-121. 
292 Rozsudek ESLP ze dne 04.04.2017 ve věci A. P., Garçon a Nicot proti Francii, č. 79885/12, 52471/13, 

52596/13. 
293 Ibid, § 128. 
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Soudu pouze omezený prostor pro uvážení regulace předmětné oblasti.294 Poznamenal, 

že v daném případě rovnováha mezi právy jednotlivce a zájmy státu nebyla dosažena.295 

Porušení Úmluvy však v této kauze nebylo shledáno ve vztahu k podmínce dokázání 

tzv. poruchy psychosexuální orientace při žádostech o změnu pohlaví nebo jména v osobních 

dokumentech a stejně tak k podmínce absolvovat zdravotní vyšetření pro účely takových 

žádostí. Naopak v těchto otázkách neexistuje evropský konsenzus a státy zde mohou aplikovat 

široký prostor pro své uvážení.296  

Tyto závěry byly potvrzeny i pozdější judikaturou v S.V. proti Itálii297 nebo X proti 

Makedonii.298 Všechny tyto rozsudky naznačují, že se v této oblasti ESLP snaží o pochopení 

životního příběhu transgender osob a o redukci stigmatu, kterému čelí. 

Tato tématika zasluhuje prostor zejména proto, že má zvláštní relevanci pro Českou 

republiku a autorka argumentuje, že se jedná o oblast, ve které Česká republika může porušovat 

Úmluvu. 

Ustanovení § 17 odst. 2, písm. d) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných 

číslech uvádí, že změna rodného čísla se provede, když došlo ke změně pohlaví. Nadto 

ustanovení § 29 občanského zákoníku stanoví, že: „změna pohlaví člověka nastává 

chirurgickým zákrokem při současném znemožnění reprodukční funkce a přeměně pohlavních 

orgánů.“ To dále upřesňuje a podmínku sterilizace potvrzuje i ustanovení § 21 zákona 

č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. 

Z toho vyplývá, že Česko jednak podmiňuje změnu určitých osobních údajů 

chirurgickou změnou pohlaví, jednak je inherentní součástí takového zákroku podmínka 

povinné sterilizace. Česká republika tím tedy staví transgender osoby, které si přejí, aby jejich 

identifikační údaje korespondovaly s jejich identitou, před dilema: buď chirurgickou změnu 

pohlaví neabsolvují a budou tak muset řešit každodenní problematické situace plynoucí 

z dichotomie mezi jejich identitou a tím, co říkají jejich osobní dokumenty, nebo i přes svůj 

nesouhlas podstoupí zákrok včetně nucené sterilizace. Tato legislativa České republiky je tak 

v rozporu s rozhodovací praxí ESLP a s největší pravděpodobností porušuje Úmluvu. 

 
294 Ibid, § 123. 
295 Ibid, §§ 126-135. 
296 Ibid, §§ 140, 153. 
297 Rozsudek ESLP ze dne 11.10.2018 ve věci S.V. proti Itálii, č. 55216/08. 
298 Rozsudek ESLP ze dne 17.01.2019 ve věci X proti Makedonii, č. 29683/16. 
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3.4.3 Diskuze 

Na tomto místě by se autorka ráda zamyslela nad tím, proč ESLP ve výše uvedených 

případech protiprávní sterilizace romských žen nebo transgender osob nedeklaroval také 

porušení zákazu diskriminace na základě etnicity nebo sexuální/genderové orientace. Soud 

se po konstatování porušení jiného článku Úmluvy již nezabýval porušením zásady rovného 

zacházení, i přes význam, který by jeho konstatování mohlo mít. 

V první řadě by mělo pozitivní vliv na samotné oběti, potažmo i celé skupiny, které 

ve společnosti zažívají diskriminaci. Takové uznání může obětem přinést potvrzení, úlevu 

a morální zadostiučinění.299  

V druhé řadě by takový postup Soudu pomohl odhalit kořeny sterilizačních praktik, jako 

jsou rasismus, homofobie, sexismus a související předsudky nebo stereotypy. Následně by pak 

bylo možné zavést opatření směřující na systémový charakter problému.300 To by napomohlo 

lepšímu pochopení nucených sterilizací jako diskriminační praktiky cílící na marginalizované 

skupiny osob.301  

Stejný názor zastává také soudkyně Ljiljana Mijovic ve svém disentujícím názoru 

k výše popsanému rozsudku V.C. proti Slovensku.302 V problematice nucených sterilizací 

romských žen totiž dle ní nešlo o selhání jednotlivce, nýbrž o systémové zacházení s romskou 

komunitou, resp. romskými ženami zavedené již během komunistického režimu.303  

Nakonec by takto holistický přístup spojený se zkoumáním porušení zákazu 

diskriminace a jeho deklarace mohl napomoci dřívějšímu ukončení těchto praktik. 

3.5 Závěrečná diskuze 

Pokud by se přístup ESLP k reprodukčním právům dal shrnout jedním slovem, bylo 

by to „zdrženlivý.“ Jak bylo řečeno na začátku této práce, reprodukční práva mohou být 

choulostivým tématem a je nesporné, že spolu se svým vývojem přinášejí nové etické otázky. 

Právě to se ukazuje také v postoji ESLP k těmto právům. Je však nutno ESLP také pochválit 

za to, že opravdu závažná porušení reprodukčních práv nezůstávají nepovšimnuta: Soud 

 
299 PATEL, Priti. Forced sterilization of women as discrimination. Public Health Reviews [online]. 2017, 38(1) 

[cit. 2020-04-04]. DOI: 10.1186/s40985-017-0060-9. ISSN 2107-6952, str. 8-9. Dostupné z: 

http://publichealthreviews.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40985-017-0060-9. 
300 Ibid, str. 8-9. 
301 Ibid, str. 7. 
302 V.C. proti Slovensku, Disentující stanovisko soudkyně Mijovic. 
303 Ibid. 
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se jasně zastal romských žen, které byly nuceně sterilizovány, transgender osob i obětí 

nelidského zacházení. 

Judikatura ESLP je důležitá zejména proto, že funkčně odráží témata, která se aktuálně 

řeší v evropském prostoru, a naznačuje jejich citlivá místa. Je jistě příznivé vidět, že ESLP, 

potažmo Evropa, se nezabývá určitými jevy, které se vyskytují v jiných částech světa, jako jsou 

třeba nucené sňatky nebo nucené interrupce. 

Současně s tím se nabízí zamyšlení nad tím, zda nemůže být opatrnost ESLP v některých 

případech na škodu. Bylo dokázáno, že rozsudky Soudu zajišťují legitimizaci společenské, 

odborné i právní změny. Současně se vydáním zásadních rozhodnutí zvyšuje pravděpodobnost, 

že na jejich základě bude transformována také národní praxe i v do té doby nepříliš vstřícných 

státech.304 Přesto, že je možno debatovat o pozitivech a negativech soudcovského aktivismu 

a o tom, zda by se lidskoprávní progres měl iniciovat tzv. „zdola“ či „shora,“ moc a význam 

rozhodnutí ESLP je neoddiskutovatelný.  

Navíc i pokud takový rozsudek k zásadní změně přímo nevede, může přinejmenším 

přinést posun ve vnímání řešené otázky, zajistit větší sensitivizaci orgánů veřejné moci, 

poskytnout argumentaci neziskovému sektoru a otevřít debatu ve veřejném prostoru.305 A právě 

reprodukčním právům, která jsou křehká, soustavně atakována a ohrožována, by mohla taková 

legitimizace ze strany mezinárodního soudu velmi pomoci a zajistit jim silnější pozici 

ve společnosti.  

Závěrem lze na základě analýzy výše zmíněných rozsudků ESLP dle názoru autorky 

dovodit několik obecných závěrů, společných principů, prolínajících se přístupů a také 

nedostatků v rozhodování Soudu, které brání uznání reprodukčních práv jako plnohodnotných 

lidských práv. Ty jsou následující: 

  

 
304 HELFER, Laurence R. a Erik VOETEN. International Courts as Agents of Legal Change: Evidence from 

LGBT Rights in Europe. International Organization. 2014, 68(1), 77-110, DOI: 

10.1017/S0020818313000398. ISSN 0020-8183, str. 104-105. Dostupné také z: 

https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S0020818313000398/type/journal_article 
305 DUFEK, Pavel a Hubert SMEKAL. Lidská práva v mezinárodní politice. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 

Lidská práva. ISBN 978-80-7478-720-1, str. 203 
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1) ESLP dává v oblasti reprodukčních práv státům k dispozici širší prostor 

pro uvážení. 

Dá se zobecnit, že v oblasti reprodukčních práv se Soud přiklání k názoru, že státy zde 

disponují širším prostorem pro uvážení.306 Nechává státům více suverenity v určitých oblastech 

a často při tom argumentuje nízkou úrovní evropského konsenzu. Zároveň může ovšem 

judikování širokého prostoru pro uvážení sloužit jako „pragmatická náhrada za promyšlený 

přístup k problému a řádný rozsah přezkumu.“307 Jeho nevýhodou je, že bez bližšího rozvedení 

neposkytuje vnitrostátním soudům bližší představu a vedení pro vlastní rozhodování 

a nezvyšuje úroveň právní jistoty.308 

Šíře tohoto prostoru však není a nemůže být bezmezná. I v některých tématech, 

ve kterých mají státy široký prostor pro uvážení, existují určité výseče, ve kterých se musí státy 

udržet pouze v úzkých mezích uvážení. Jinými slovy, ESLP dává státům svobodu týkající 

se zejména nových a rozvíjejících se témat a konceptů, ale stanovuje určité imperativní 

mantinely tohoto prostoru, které státy již překročit nemohou. Příkladem konkrétních oblastí, 

kde je prostor pro uvážení úzký, jsou například rodičovství a rodičovské vztahy309 nebo fyzická 

a psychická integrita a sexuální identita jedince.310  

2) ESLP v oblasti reprodukčních práv argumentuje nedostatkem evropského 

konsenzu. 

S širokým prostorem pro uvážení je pevně spjata doktrína evropského konsenzu. 

V předmětné oblasti se Soud vícekrát odvolal na jeho nedostatek, který užil jako podklad 

pro vyměření větší šíře prostoru uvážení.311 To koresponduje s vnímáním reprodukčních práv 

jako prozatím neustáleného konceptu, který v jednotlivých vnitrostátních právních řádech 

prozatím bývá opomíjen nebo negován.  

 
306 mj. Evans proti Spojenému království, Dickson proti Spojenému království, S.H. a Ostatní proti Rakousku, 

Parrillo proti Itálii, Dubská a Krejzová proti České republice, Pojatina proti Chorvatsku, Mennesson a 

Ostatní proti Francii, Labassee proti Francii, A. P., Garçon a Nicot proti Francii. 
307 S.H. a Ostatní proti Rakousku, Disentující stanovisko soudců Tulkens, Hirvelä, Lazarova, Trajkovska, 

Tsotsoria, § 11. 
308 CAYÓN DE LAS CUEVAS, Joaquín. La creciente ampliación del margen de apreciación nacional en el 

acceso a las técnicas de reproducción asistida: Análisis crítico y bases para su reducción. Revista jurídica 

Universidad Autónoma de Madrid [online]. Madrid, 2016, 35, 45-72 [cit. 2020-04-10]. DOI: 

10.35487/rius.v6i29.2012.62. ISSN 1575-720X, str. 65. Dostupné z: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6120968&orden=0&info=link 
309 Mennesson a Ostatní proti Francii, Labassee proti Francii. 
310 A. P., Garçon a Nicot proti Francii. 
311 mj. S.H. a Ostatní proti Rakousku, Parrillo proti Itálii, Dubská a Krejzová proti České republice, Mennesson 

a Ostatní proti Francii, Labassee proti Francii, A. P., Garçon a Nicot proti Francii. 
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Přesto, že neexistuje přesná definice evropského konsenzu, ani způsobu, jakým stanovit 

hranici uniformity, kterou by Soud považoval za dostatečnou,312 chybějící konsenzus evidentně 

vnímá Soud jako překážku pro judikování jednotného právního názoru ve věci. V tomto ohledu 

je pro krátké srovnání a zamyšlení zajímavé, že ne každý lidskoprávní orgán volí stejný přístup. 

Meziamerický soud pro lidská práva například vyřkl ve věci týkající se práv sexuálních minorit, 

že nedostatek společenského konsenzu a respektu k určitým právům nemůže být využit jako 

argument pro omezování lidských práv.313 K tomu i samotní soudci a soudkyně ESLP 

poznamenávají, že „tzv. ‘evropský konsenzus‘ v minulosti vedl k závažným nespravedlnostem 

napáchaným v Evropě i mimo ni,“314 a jeho případná existence tak není spásná a za každou 

cenu spravedlivá. 

3) ESLP při hodnocení zásahů do reprodukčních práv často využívá fair-

balance test. 

Fair-balance test spočívající v porovnávání jednotlivých subjektivních práv jednotlivce 

plynoucích z Úmluvy a legitimních zájmů států je v případech tykajících se reprodukčních práv 

používán často.315 Vážení soukromého a veřejného zájmu je tak často hlavní osou zkoumání 

daného problému a vybalancování těchto dvou stran způsobem, který je proporcionální 

a nezbytný, je stěžejní pro porozumění případu. 

4) ESLP v oblasti reprodukčních práv snáze konstatuje porušení procedurální 

povinnosti, než-li té substantivní. 

Co se týče článků, které obsahují substantivní a procedurální aspekt, v našich případech 

tedy články 3 a 8, ESLP častěji přistoupil k hodnocení a následnému konstatování porušení 

v části procedurální.316 V takovém případě poté téměř nikdy nepřikračuje k hodnocení části 

substantivní.  

To může mít více příčin. Hodnocení pouze procedurální stránky, tedy toho, zda stát 

možné porušení Úmluvy dostatečně vyšetřil, případně reparoval, může být o něco snazší než 

zkoumání toho, zda došlo k samotnému porušení substantivní části práva. Soud se několikrát 

 
312 CAYÓN DE LAS CUEVAS, str. 66. 
313 Rozsudek Meziamerického soudu pro lidská práva ze dne 24.02.2012 ve věci Atala Riffo a dcery proti Chile, 

č. 139/09, § 92. 
314 S.H. a Ostatní proti Rakousku, Separátní stanovisko soudce De Gaetano, § 4. 
315 mj. Dubská a Krejzová proti České republice, Dickson proti Spojenému království, Pojatina proti 

Chorvatsku, A. P., Garçon a Nicot proti Francii, Kosaitė-Čypienė a Ostatní proti Litvě. 
316 mj. A.K. proti Lotyšsku, Nedescu proti Rumunsku, G.B. a R.B. proti Moldavsku, K.H. a Ostatní proti 

Slovensku, Eryiğit proti Turecku. 
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vymezil vůči tomu, že není soudem „čtvrté instance,“317 tedy jakýmsi dalším odvolacím 

soudem, který by zkoumal otázky právní i skutkové, čemuž odpovídá úroveň, na které stížnosti 

přezkoumává. Častým důvodem takového způsobu hodnocení je také zmíněný nedostatek 

evropského konsenzu. Zároveň lze však argumentovat, že jde i o elegantní způsob, jak 

se vyhnout řešení materie určité sensitivní otázky, jejíž zodpovězení ještě není zcela zralé.  

5) ESLP uznává, že řada podtémat reprodukčních práv se dynamicky rozvíjí a spolu 

s jejich vývojem se může měnit i jeho názor. 

V řadě podtémat reprodukčních práv si je Soud vědom jejich rapidně rostoucí 

popularity, potřebnosti i posunu ve výzkumu. Proto často poukazuje na to, že se jedná 

o dynamická témata.318  Jednak tím vysvětluje svou aktuální zdrženlivost, jednak si nechává 

otevřený prostor pro budoucí vývoj judikatury v předmětném tématu. 

6) ESLP zřídka deklaruje porušení zákazu diskriminace ve výkonu reprodukčních 

práv a přístupu k nim. 

Ačkoli jsou případy, které se dostávají před Soud, mnohovrstevnaté, komplexní 

a obsahují otázky průřezem celé Úmluvy, Soud málokdy v dané oblasti deklaruje diskriminaci, 

jakkoli je namítána. Přitom je nediskriminační užívání přímo podstatou definice reprodukčních 

práv a je tak jisté, že otázky nerovného zacházení mají v této debatě místo.  

Bohužel, ESLP tuto debatu příliš často neotevírá. Soud se v řadě analyzovaných případů 

i při shledání jiného porušení rozhodl nepřistoupit k přezkumu článku 14, jelikož to považoval 

za redundantní. Přitom by právě potvrzení diskriminace mohlo plošně pomoci jak jednotlivým 

obětem diskriminace, tak dřívější a efektivní eliminaci škodlivých společenských systémových 

jevů, jakými jsou například nucené sterilizace nebo stereotypní předsudky 

ovlivňující rozhodovací praxi autorit. 

7) O reprodukčních právech většinově rozhodují soudci-muži. 

V neposlední řadě stojí za úvahu to, kdo vlastně vynáší rozhodnutí o otázkách, která 

ve většině zasahují ženy a jejich autonomii. Jak bylo zmíněno v začátku této práce, 

 
317 např. Rozsudek ESLP ze dne 22.02.2007 ve věci Perlala proti Řecku, č. 17721/04, § 25. 
318 mj. S.H. a Ostatní proti Rakousku, Pojatina proti Chorvatsku, Advisory opinion concerning the recognition in 

domestic law of a legal parent-child relationship between a child born through a gestational surrogacy 

arrangement abroad and the intended mother. 
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až do přelomu tisíciletí Soud prakticky neznal žádné soudkyně (do roku 1997 působily u ESLP 

pouze tři ženy319) a dnes má Soud průměrné 31% zastoupení soudkyní.320 

To však bohužel stále není proporční k zastoupení obou pohlaví v populaci a společně 

se silnými, osobními názory některých soudců vyjádřenými v některých disentujících 

stanoviscích321 to podporuje tezi, že často o reprodukčních právech jako tématu zasahujícím 

hlavně ženy rozhodují spíše muži.  

 
319 VOETEN, Erik. Gender and Judging: Evidence from the European Court of Human Rights, str. 14. 
320 Ibid, str. 15. 
321 např. S.H. a Ostatní proti Rakousku, Separátní stanovisko soudce De Gaetano; Paradiso a Campanelli proti 

Itálii, Odlišné stanovisko soudce Raimondi, Odlišné stanovisko soudce Dedova. 
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Závěr 

Předmětem zkoumání této diplomové práce byla reprodukční práva, a to se zaměřením 

na evropský prostor a judikaturu ESLP. Přesto, že jsou reprodukční práva důležitým 

a nepostradatelným nástrojem pro důstojný a naplněný život každého člověka v tak osobní 

a intimní oblasti, jakou je reprodukce, i v dnešní době čelí zpochybňování, napadání 

a restrikcím. Zároveň jde o oblast, která se rychle vyvíjí po medicínské a technologické stránce, 

což přináší nové možnosti, ale i výzvy a etické otázky. 

Vhodným způsobem pro zkoumání reprodukčních práv se jeví lidskoprávní přístup 

obohacený o přihlédnutí k rozdílu mezi výkonem těchto práv u žen a mužů a pochopení jejich 

specifických potřeb a práv v této oblasti lidských práv. Ten zvolila také autorka práce. 

Cílem této diplomové práce bylo kritickým způsobem zanalyzovat rozhodovací praxi 

ESLP v oblasti reprodukčních práv a zjistit, jak se Soud k ochraně těchto práv staví, a to 

prostřednictvím hledání určitých vzorců a styčných bodů mezi řešenými případy. V neposlední 

řadě bylo cílem práce poukázat na možná porušení Úmluvy Českou republikou. 

Práce ve třech částech představila nejprve obecný úvod do problematiky reprodukčních 

práv a jejich zakotvení, následně popsala právní základ, který umožňuje ESLP rozhodovat 

případy možného porušení reprodukčních práv. Nakonec byla postupně dle tematických okruhů 

představena a zhodnocena jednotlivá rozhodnutí Soudu společně s diskuzí a kritickým 

zamyšlením nad některými z nich. V této poslední části taky práce poukázala na řadu mezer 

nebo nedostatků v českém právním řádu, kterými může Česká republika potenciálně porušovat 

Úmluvu. 

V úvodu této práce si autorka stanovila výzkumnou otázku:  

Jaký postoj zastává ESLP ve vztahu k ochraně reprodukčních práv? 

Odpovědí a závěrem této práce je, že ESLP zastává v oblasti reprodukčních práv spíše 

rezervovaný přístup. 

Obecně dává v dané oblasti ESLP státům široký prostor pro uvážení. Jinými slovy je 

tedy nechává, aby si určitá témata regulovaly volně a svobodně dle znalosti poměrů v zemi. 

I při takové normotvorbě jsou však státy musí respektovat hranice, ve kterých je již názor Soudu 

striktnější a ve kterých musí dodržovat limity úzkého prostoru pro uvážení. Příkladem takové 

oblasti je náhradní mateřství. Na regulaci této techniky nepanuje mezi státy evropský 

konsenzus, proto mají široký prostor pro uvážení toho, jak v návaznosti na kontext své 
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společnosti otázku upraví. Avšak tato otázka má přímý přesah a dopad do oblasti rodičovství 

a rodičovských vztahů. Ty mají dle Soudu naprosto esenciální a výjimečný význam pro život 

každého jednotlivce, a proto v nich státy mají pouze úzký prostor pro uvážení vlastní úpravy. 

To tedy musí státy respektovat i při regulaci náhradního mateřství a stanovit právní rámec tak, 

aby se ve chvíli, kdy zasahuje do rodičovských vztahů, udržel v užších mezích uvážení. 

Široký prostor pro uvážení souvisí s tím, že ESLP soustavně poukazuje na to, 

že v oblasti reprodukčních práv neexistuje ustálený evropský konsenzus. Soud však poukazuje 

na to, že vzhledem k rostoucí popularitě například technik asistované reprodukce se tento stav 

může do budoucna změnit a názor Soudu spolu s ním. Nechává si tak otevřená vrátka 

pro budoucí vývoj judikatury v souladu s aktuálním společenským nastavením. 

Mezi další jevy vysledovatelné z judikatury patří to, že Soud snáze a častěji konstatuje 

porušení procedurální povinnosti plynoucí z Úmluvy, než-li té substantivní. To vede k tomu, 

že často chybí názor Soudu na samotné materiální jádro porušení. Dále se při hodnocení 

jednotlivých případů dotýkajících se reprodukčních práv často opírá o vážení veřejných zájmů 

státu a subjektivních nároků jednotlivce pomocí tzv. fair-balance testu, což je klasickým 

způsobem hledání rovnováhy mezi zájmy veřejné sféry a individuálními právy člověka.  

V neposlední řadě stojí za pozornost, že ačkoli mají některé skupiny osob přístup 

k výkonu reprodukčních práv ztížený nebo se dožadují jejich užívání ze zranitelnější pozice, 

ESLP téměř nehodnotí, zda došlo k porušení zákazu diskriminace. To je dle autorky práce 

nepostačující, jelikož to jednak brání uznání obětí a jejich zadostiučinění, jednak to znemožňuje 

rozeznat diskriminační vznik a charakter určitých praktik (např. sterilizací romských žen 

a transgender osob).  

Lze uzavřít, že ESLP si je vědom reakcí a kontroverzí, které témata reprodukce 

a sexuality probouzejí. Je opatrný v tom, aby veřejnou debatu směřoval či reguloval jakýmkoli 

směrem, obzvlášť v tématech obsahující etické otázky. Obecně se k samotnému charakteru 

reprodukčních práv příliš nevyjadřuje. Ovšem nutno podotknout, že v případech flagrantních 

porušení práv se jasně zastal obětí. 

Jak poznamenává sám Soud, jeho právní názor na otázky související s reprodukcí 

se může měnit v čase. Je tak otázkou, co přinese budoucí vědecký a společenský pokrok, jak 

na něj ESLP zareaguje a jaké budou mít tyto faktické a právní změny dopady na závěry 

formulované v této práci.  
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Úplným závěrem je dle autorky stěžejní, aby Soud reprodukčním právům věnoval 

dostatečnou pozornost, kterou zasluhují, a nebál se rozhodovat tak, aby bylo zcela zřejmé, 

že neoprávněné zásahy do práv spojených s reprodukcí jsou neakceptovatelné. Jen tak může 

být lidská důstojnost na všech úrovních lidské individuality naplňována plně a komplexně.
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Ochrana reprodukčních práv v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva 

Abstrakt 

Přesto, že je oblast reprodukce a sexuality velmi intimní záležitostí každého člověka, 

velmi často se setkává s restrikcemi, zpochybňováním a útoky. Jinak tomu není ani 

v evropském prostoru. Proto se tato diplomová práce zabývá tím, jak jsou reprodukční práva 

v Evropě chráněna, a to konkrétně jak se k jejich ochraně staví Evropský soud pro lidská práva. 

Cílem práce je zjistit, jakou pozici zastává ESLP k ochraně těchto práv. Proto si autorka 

práce pokládá výzkumnou otázku: Jaký postoj zastává ESLP ve vztahu k ochraně 

reprodukčních práv? Zároveň práce poukazuje na určité mezery a nedostatky v české právní 

úpravě, který by hypoteticky mohly vést k porušení Evropské úmluvy o ochraně lidských práv 

a základních svobod. 

Práce pomocí metody kritické analýzy rozebírá jednotlivá rozhodnutí ESLP a hodnotí 

význam těchto rozhodnutí. Vychází přitom pochopitelně zejména z judikatury ESLP za užití 

podpůrných zdrojů, jako jsou dokumenty mezinárodních organizací a odborné články. 

Reprodukční práva jsou zde zkoumána prostřednictvím lidskoprávního přístupu s důrazem 

na práva žen v této oblasti. 

Práce je rozdělena do tří částí. V první části práce představuje reprodukční práva, jejich 

definici a zakotvení v mezinárodním a evropském právu. Druhá část se zaměřuje na konkrétní 

právní základ v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, který Soudu 

umožňuje přezkoumávat nároky plynoucí z reprodukčních práv. Třetí část se věnuje 

jednotlivým rozhodnutím, a to dle tematických oblastí. Po představení skutkových okolností 

a rozhodnutí Soudu ve věci je nabídnuta diskuze ohledně řešení Soudu. Daná témata jsou pak 

také vztažena na situaci České republiku, je-li to relevantní. 

Závěrem práce dochází k tomu, že lze sledovat určité trendy a vzorce v názoru Soudu 

na tato témata. Proto jsou představeny některé principy a argumenty Soudu prolínající se řadou 

zkoumaných rozhodnutí a propojující je. Práce uzavírá s tím, že postoj ESLP k ochraně 

reprodukčních práv je spíše zdrženlivý, ačkoli v případě závažných porušení lidských práv 

se Soud jasně zastal obětí. 

Klíčová slova: reprodukční práva, ženská práva, Evropský soud pro lidská práva 

  



 

 

 

Protection of reproductive rights in the case law of European Court of Human Rights 

Abstract 

Irrespective of the fact that reproduction and sexuality are very intimate issue for each 

person, reproductive rights very often face restrictions, doubts, and attacks. This is also the case 

in Europe. Hence this paper deals with the topic of protection of reproductive rights in Europe, 

more specifically with the stance on the protection of these rights by the European Court of 

Human Rights. 

The aim of this paper is to explore the stance of ECHR on the protection of these rights. 

The author of the paper asks the research question: What is the position of ECHR regarding the 

protection of reproductive rights? At the same time, the paper points out to certain defects in 

the Czech legal regulation which could, arguably, lead to violation of the European Convention 

on Human Rights. 

The paper uses the method of critical analysis on the decisions of ECHR and evaluates 

the significance of these decisions. The paper uses the case law of ECHR as the primary source 

while drawing on subsidiary sources such as international organizations’ documents or 

academic articles. Reproductive rights are examined through the human-rights approach with 

the emphasis on the women’s rights in this area. 

This paper is divided into three parts. Firstly, it presents reproductive rights, their 

definition and ground in the international and European law. Secondly, it focuses on the legal 

base of the European Convention on Human Rights which allows ECHR to resolve claims 

related to reproductive rights. Thirdly, individual decisions are elaborated on. In thematic 

sections, circumstances of each case and the final judgment are described. Subsequently, the 

paper offers a discussion on the ECHR’s solutions. Also, certain topics are further related to the 

situation in the Czech Republic, if relevant. 

In its conclusions, the paper sums up that it is possible to track certain trends and patterns 

in the ECHR’s opinion on these topics. Thus, determined principles and ECHR’s argument 

connecting several of the examined decisions. The paper concludes that the position of ECHR 

towards reproductive rights is rather reserved, although in cases of grave violations of human 

rights, ECHR has clearly taken the side of victims. 

Key words: reproductive rights, women’s rights, European Court of Human Rights 


