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1. ÚVOD 

Na téma právní úpravy poskytování lékařské péče i zdravotnického práva jako takového 

bylo již napsáno mnoho studentských i odborných prací, a to jak z pohledu veřejnoprávního 

(včetně aspektů trestního práva), tak i soukromoprávního. Druhé z uvedených právních rovin 

jsem se rozhodla přidržet v této rigorózní práci, která si klade za cíl nejen zmapovat 

současnou legislativní situaci v této oblasti, ale i zhodnotit pozitiva a negativa tolik 

diskutované zdravotnické reformy, jež by se měla promítnout do platné právní úpravy. 

Z celé široké problematiky zdravotnického práva jsem se v této rigorózní práci rozhodla 

zaměřit zejména na tři konkrétní okruhy otázek, jimiž jsou interrupce, sterilizace a asistovaná 

reprodukce. Dále se v rámci soukromoprávních aspektů poskytování lékařské péče hodlám 

věnovat některým obecnějším otázkám, jež mají pro zvolenou materii nezanedbatelný 

význam, ale zasahují i do dalších lékařských oborů.  

Právě u nadstandardních lékařských zákroků, jakými bezesporu interrupce, sterilizace a 

asistovaná reprodukce jsou, je dle mého názoru rovnoprávnost a svobodná vůle pacienta 

obzvláště patrná. To je ostatně i důvod, proč jsem se rozhodla psát rigorózní práci na toto 

téma pod záštitou katedry občanského práva a pojmout celou problematiku převážně 

v soukromoprávní rovině.  

S postoji, které zdůrazňují rovnocenný vztah pacienta a lékaře, souvisí i kritika 

současného názvu pro konzumenta zdravotní péče. Odborná literatura a laická veřejnost 

hovoří v dnešní době o pacientovi, zákon o péči o zdraví lidu užívá pojem nemocný, zatímco 

soukromí poskytovatelé zdravotnických služeb a snad i blízká budoucnost směřují k tendenci 

nazývat již tuto osobu klientem. Právě posledně zmíněný pojem nejlépe vystihuje 

rovnoprávný vztah obou stran, což je typické pro chápání zdravotnického práva v rámci 

soukromoprávní roviny. 

Vzhledem k tomu, že pacient si dnes lékařskou péči platí (formou veřejného 

zdravotního pojištění, doplatků na léky, poplatků u lékaře a přímé úhrady za nadstandardní 

zákroky), lze ve vztahu pacienta a lékaře (resp. zdravotnického zařízení) spatřovat poměr 

obdobný smluvnímu vztahu, v němž si jednotlivé strany poskytují vzájemná plnění. Současně 

podotýkám, že jsem si vědoma kontroverznosti tohoto připodobnění, se kterým se zřejmě ne 

každý ztotožní. 

Přistupme však již ke konkrétním tématům. Interrupce neboli umělé přerušení (resp. 

ukončení) těhotenství, sterilizace neboli zabránění budoucímu otěhotnění (dodejme však, že i 

poté lze ale otěhotnět cestou umělého oplodnění) a asistovaná reprodukce coby moderní 
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metoda řešení neplodnosti. Tři zdánlivě rozdílné záležitosti, které přitom mají mnoho 

společného. Na první pohled zejména to, že jde o medicínské pojmy a že zde vždy hraje roli 

žena a její rozhodnutí mít či nemít dítě (děti). Z pohledu nás juristů jsou to ale především 

instituty, které se značnou měrou dotýkají ústavně zaručených základních práv a svobod, 

promítají se do nich aspekty práva rodinného, občanského, správního, trestního, pracovního i 

mezinárodního a je tedy nutné, aby podléhaly pokud možno jednoznačné, přesné, úplné a 

kvalitní právní úpravě.  

 Rozdílné názory na problematiku interrupcí, sterilizací i umělých oplodnění slýcháme 

a čteme téměř denně, neboť se jedná o v poslední době velmi diskutovanou oblast 

zdravotnického (konkrétněji gynekologického) práva. Setkáváme se tak se značně 

protichůdnými postoji, které k daným otázkám zaujímá právo, medicína, etika i náboženství. 

Přestože v každé z těchto oblastí nalezneme velmi poučná a za zvážení stojící stanoviska, 

v této práci se zaměřím především na právní pojetí předmětných institutů, neopomíjejíc však 

ani souvislosti praktické medicíny, která musí ve všech ohledech právní požadavky 

respektovat a svou činnost jim podřídit. Odpovědí na otázku, zda se jí v tomto ohledu daří, 

jsou pak některé více či méně mediálně známé soudní kauzy a další aktuální problémy, 

s nimiž se v současné době setkává lékař při své praxi.  

 Ačkoli se v případech, kterými se tato práce zabývá, jedná o velmi závažné zásahy do 

tělesné integrity fyzických osob, v současné době platná právní úprava je bohužel v mnoha 

ohledech zastaralá a nevyhovující. V důsledku toho se také dnešní lékař často potýká 

s dilematem, zda postupovat v souladu s téměř historickou právní normou, která je 

v některých svých částech v rozporu se zdravým rozumem a výsledky lékařské vědy, anebo 

naopak užít pro pacientku vhodnější postupy moderní medicíny, avšak za cenu toho, že bude 

s ohledem na porušení zákona posléze volán k odpovědnosti. Cesta k jednoznačnému vyřešení 

tohoto problému bude zřejmě ještě dlouhá, neboť praxe stále nabízí nejednotné výklady a ani 

soudní judikatura prozatím nepřinesla obecněji přijatelná východiska. 

Již desítky let se vedou diskuze nad novelizacemi či zcela novými předpisy, které by 

oblast medicínského práva v oboru gynekologie upravily adekvátně současným potřebám, 

teprve v minulém roce však bylo přistoupeno ke zcela konkrétním krokům, které zřejmě 

povedou k radikálním změnám celého systému zdravotnictví. Tehdejší ministr zdravotnictví 

Tomáš Julínek vypracoval a předložil vládě balík reformních zákonů, jejichž cílem bylo 

přizpůsobit zdravotnické předpisy současným společenským potřebám i mezinárodním 

závazkům České republiky. Dle této nové úpravy se pacient má stát zákazníkem, zdravotní 
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péče službou a vztah mezi pacientem a lékařem má být vybudován na obdobných principech 

jako vztahy, vznikající při poskytování jakýchkoli jiných služeb. 

Ačkoli se jedná o komplexní zdravotnickou reformu, která zahrnuje zákon o 

zdravotních službách, zákon o specifických zdravotních službách a zákon o zdravotnické 

záchranné službě, v této práci se zaměřím především na druhý ze jmenovaných předpisů. 

Cílem zákona o specifických zdravotních službách je především vymezení postupů při 

poskytování těchto služeb tak, aby byly v co možná nejvyšší míře respektovány a chráněny 

zájmy pacienta, neboť tyto výkony mohou podstatným způsobem ovlivnit jeho život a zdraví 

a citelně zasáhnout do jeho práv. Pokud jde o mezinárodní závazky České republiky, snaží se 

zákon zohlednit především ustanovení mezinárodní Úmluvy na ochranu lidských práv 

a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských 

právech a biomedicíně (sdělení MZ ČR č. 96/2001 Sb. m. s.) a dodatkového  protokolu 

k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně o zákazu klonování lidských bytostí (sdělení MZ 

ČR č. 97/2001 Sb. m. s.). 

Zákon o specifických zdravotních službách aspiruje na komplexní úpravu právních 

aspektů asistované reprodukce, sterilizace, umělého ukončení těhotenství a dalších zákroků, 

nově navíc stanoví také kontrolní mechanismy a sankce za porušení povinností souvisejících 

s poskytováním těchto zdravotních výkonů, které dosud v právní úpravě chyběly.  

V jednotlivých kapitolách této práce se budu snažit provést výklad platného právního 

stavu vždy s poukazem na související ustanovení obsažená v návrhu zákona o specifických 

zdravotních službách, a to zejména na ta, která oproti aktuálně platným předpisům přinášejí 

změny. Návrh tohoto nového zákona byl v listopadu roku 2008 schválen vládou a 23. 

prosince 2008 doručen Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, v blízké době lze 

tedy očekávat jeho projednání (spolu s dalšími zdravotnickými zákony). Přestože prozatím 

není jisté, zda budou ony nové předpisy vůbec schváleny, osobně se domnívám, že 

nejdůležitější krok na cestě ke zdravotnické reformě již byl učiněn. Nová právní úprava je 

totiž připravena a je jen otázkou času, která z příštích vlád se reformy ujme a uvede ji v život, 

ať už ve stávající či upravené podobě.  
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2. ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 

2.1.  Pojem zdravotnického práva 

Než se začnu podrobněji věnovat jednotlivým institutům, které tvoří hlavní předměty 

této práce, ráda bych se stručně zmínila o komplexním oboru, jenž je zaštiťuje. Tímto oborem 

je zdravotnické (nebo též zdravotní, lékařské, medicínské) právo.  

Zdravotnické právo není samostatným právním odvětvím, nýbrž obsáhlým kompilátem 

norem práva občanského, správního, trestního, pracovního i mezinárodního. V zásadě 

můžeme sledovat dva převažující přístupy v nazírání na něj. První z nich považuje 

zdravotnické právo za součást práva správního a poukazuje na tradici poskytování léčebné 

péče z veřejných prostředků a ve veřejných zdravotnických zařízeních. S ním souvisí i 

typický paternalistický vztah pacienta a lékaře, který v dnešní době ustupuje do pozadí. Druhé 

pojetí zdůrazňuje příbuznost medicínského práva s právem občanským. Jeho výrazem je 

ostatně probíhající privatizace zdravotnictví, důraz na odpovědnost občana za své vlastní 

zdraví a více rovnoprávnosti ve vztahu mezi lékařem a pacientem, než tomu bylo dříve. Klade 

se větší váha na posílení práv pacientů, upřednostňuje se svobodná vůle jednotlivce, a proto 

sám konzument zdravotní péče určuje, jakou léčbu či konkrétní zákrok podstoupí, případně 

zda vůbec chce býti léčen.  

Nabídnout přesnou a vyčerpávající definici lékařského práva není snadné, přestože se 

jich v odborné literatuře vyskytuje dosti. Za všechny uveďme alespoň jednu z nich, která dle 

mého názoru zahrnuje oba dva výše uvedené přístupy a tím nazírá na celou problematiku 

komplexně. Lékařské právo podle ní představuje soubor právem upravených vztahů, které 

vznikají mezi lékařem, pacientem a společností bez ohledu na to, zda je lékařská praxe 

vykonávána ve státních či nestátních zdravotnických zařízeních.1 Dodejme, že obsahem 

těchto vztahů jsou vzájemná práva a povinnosti, přičemž právním řádem uznaná práva 

pacientů nacházejí svůj odraz v právních povinnostech lékařů. 

Přestože je lékařský stav nadán velkou mírou autonomie a přísluší mu právo na 

samosprávu, nezapomínejme, že jsou lékaři při své činnosti podřízeni právnímu řádu. Proto 

může vzbuzovat pochybnosti i samotný výraz lex artis, který vyvolává dojem, že si příslušníci 

této skupiny vytvářejí vlastní normativní systém, jakési partikulární právo, které vychází 

z jiných hodnot a obsahuje odlišná pravidla. Tak tomu přirozeně není. Přestože určitá část 

                                                 
1 CÍSAŘOVÁ, D., SOVOVÁ, O. Trestní právo a zdravotnictví. 2. upr. a dopl. vyd. Praha : Orac, 2004. ISBN 80-
86199-75-4. 
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autonomní novotvorby je tomuto samosprávnému společenství svěřena, musí být v každém 

ohledu dodržovány obecné právní předpisy, které se na výkon lékařské profese vztahují. Na 

tomto místě ale také dodejme, že dosáhnout důkladné znalosti všech těchto norem, opatření a 

standardů není pro lékaře a další zdravotnické pracovníky lehký úkol. Medicína je jednou 

z těch oblastí, v níž probíhá neustálý vědecký pokrok, soudobé poznatky se přežívají daleko 

rychleji, než tomu bylo před dvaceti lety, a tudíž dnešní standard může být zítra chybou, která 

bude znamenat uplatnění náhrady škody vůči lékaři na základě právní odpovědnosti.  

Lze tedy shrnout, že současné zdravotnické právo vychází z těchto aspektů: 

1. Především je to důraz na větší komunikaci s pacientem, na právo pacienta být náležitě 

informován o všem, co se jeho zdravotního stavu i uvažované péče týká.  

2. Je nutno přísně respektovat zásadu, podle níž se péče poskytuje se souhlasem pacienta. 

Výjimky jsou možné jen tam, kde tak výslovně stanoví zákon. Ne každý formální 

souhlas je však postačující. Dnes je nutné, aby souhlas byl dán opravdu se znalostí 

věci, aby se pacient orientoval ve své situaci, v možných variantách postupu. Jen tzv. 

informovaný souhlas se tedy bere jako souhlas právně platný.  

3. Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků je uznávána dlouhou dobu etikou i 

právem a dodržování povinné mlčenlivosti bylo tradičně výslovně ukládáno všem 

zdravotnickým pracovníkům jako zákonná povinnost. Dnes je požadavek na ochranu 

osobních údajů zdůrazňován obecně, byl přijat zákon o ochraně osobních údajů č. 

101/2000 Sb. v platném znění, který platí pro každého, kdo shromažďuje nebo jinak 

zpracovává osobní údaje. Pro údaje o zdravotním stavu (tzv. citlivé údaje) platí zvláště 

přísné požadavky. Zachovávání mlčenlivosti zdravotnickými pracovníky bylo kromě 

toho ponecháno jako jedna ze základních zákonných povinností těchto pracovníků.2 

 

2.2. Postup lege artis 

Požadavek postupovat při poskytování lékařské péče lege artis představuje stěžejní pilíř 

lékařského povolání. Jednáním lege artis je označován způsob léčení, prevence a diagnostiky, 

který je v souladu s nejvyšším stupněm vědeckého poznání a praxe. 

Samotný pojem lege artis pochází z dob, kdy medicína byla spíše uměním než vědou, 

jak ji chápeme dnes. Doslovný překlad tohoto latinského sousloví znamená podle pravidel 

umění, přičemž je samozřejmě myšleno umění lékařské.  
                                                 

2 STOLÍNOVÁ, J. Právní aspekty antikoncepce, sterilizace a interrupce [online]. 2000 [cit. 2008-12-05]. 
Dostupný z WWW: <http://www.levret.cz/texty/casopisy/mb/2004_4/stolinova.htm>. 
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Budeme-li se snažit hledat definici pojmu lege artis v platném právu, nalezneme ji 

s největší pravděpodobností v § 11 odst. 1 zákona č. 20/1966, o péči o zdraví lidu. Zde je 

stanoveno následující: „Zdravotní péči poskytují zdravotnická zařízení státu, obcí, fyzických a 

právnických osob v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy.“ To 

přirozeně neznamená, že by každé zdravotnické zařízení bylo povinno poskytovat péči na 

nejvyšší úrovni poznatků světové lékařské vědy. Za optimálně využitelný standard by měly 

být pokládány ty poznatky lékařské vědy, které jsou zdravotnickému zařízení dostupné, které 

jsou při dané diagnóze považovány za obvyklé a jejichž použití představuje odborně správný 

postup, avšak s přihlédnutím ke konkrétním možnostem včetně ekonomických podmínek.3    

Nutno uvést, že pravidla lege artis nejsou právními normami. Jsou spíše výrazem toho, 

co je v lékařské profesi považováno za správný postup. Ačkoli v naprosté většině případů 

bude platit, že lékař postupující lege artis jedná po právu, zatímco lékař jednající non lege 

artis jedná současně protiprávně, mohou se vyskytovat i rozporné situace, v nichž oblast 

právních norem a oblast lege artis jdou proti sobě. Jako příklad uveďme sdělení milosrdné lži 

smrtelně nemocnému pacientovi, což je považováno za postup lege artis, na druhé straně tím 

ovšem takovému pacientovi upíráme jeho právo znát skutečné informace o svém zdravotním 

stavu.  

Důkazem toho, že se právní normy a pravidla lege artis mohou dostat do kolize, je i 

ustanovení oddílu 1 čl. 3 Etického kodexu České lékařské komory, který stanoví: „Lékař má 

znát zákony a závazné předpisy platné pro výkon povolání a tyto dodržovat. S vědomím 

osobního rizika se nemusí cítit býti jimi vázán, pokud svým obsahem nebo ve svých 

důsledcích narušují lékařskou etiku či ohrožují základní lidská práva.“ Současně však 

podotkněme, že toto ustanovení někteří právní odborníci považují za právně nicotné, neboť 

Etický kodex ČLK je podzákonným právním předpisem, jenž nemůže derogovat zákony. 

Rozdíl mezi právní normou a pravidlem lege artis můžeme zřetelně pozorovat i na 

úrovni práva procesního. Soudní postih lékaře totiž přichází v úvahu pouze tehdy, jednal-li 

v rozporu s právním předpisem, nikoli tehdy, nedodržel-li principy lege artis.4 

 

                                                 
3  MACH, J. et al. Zdravotnictví a právo, komentované předpisy. Praha : Orac, 2003. ISBN 80-86199-50-9. 
4 CÍSAŘOVÁ, D., SOVOVÁ, O. Trestní právo a zdravotnictví. 2. upr. a dopl. vyd. Praha : Orac, 2004. ISBN 
80-86199-75-4. 
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2.3.  Soukromoprávní aspekty zdravotnického práva 

Pokud jde o zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), z něj budou pro 

zdravotnictví neopominutelná zejména ustanovení o odpovědnosti za škodu, o nichž je 

pojednáno v samostatné kapitole, dále oblast ochrany osobnosti (neboť zdraví a tělesná 

integrita spadají do okruhu chráněných hodnot, lze se tedy na základě těchto ustanovení 

domáhat přiměřeného zadostiučinění), a v neposlední řadě i institut ochrany pověsti a dobrého 

jména podle § 11 a § 19b OZ, jež mohou být naopak využitelné pro lékaře a zdravotnická 

zařízení.  

Zaměříme-li se na ochranu osobnosti, ta v současné době představuje hmotněprávní 

základ, o nějž se často opírají žaloby pacientů vůči lékařům a zdravotnickým zařízením. Dle § 

11 OZ má totiž fyzická osoba právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, 

občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. 

Dodejme, že právo na osobní čest a lidskou důstojnost se týká i lékaře (chráněna je tedy i 

profesní čest), pokud byl například pacientem pomluven či jinak difamován.5 

§ 13 odst. 1 OZ stanoví takto poškozené osobě možnost domáhat se, aby bylo upuštěno 

od neoprávněných zásahů do práva na ochranu její osobnosti, aby byly odstraněny následky 

těchto zásahů a aby jí bylo dáno přiměřené zadostiučinění. Odstavec 2 pak uvádí též právo 

této osoby na náhradu nemajetkové újmy v penězích, pokud by se nejevilo postačujícím 

zadostiučinění výše uvedenými způsoby, a to zejména z důvodů, že byla ve značné míře 

snížena důstojnost fyzické osoby nebo její vážnost ve společnosti. Výši náhrady určuje soud, 

přihlíží při tom zejména k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k porušení práva 

došlo. 

   § 16 OZ určuje, že kdo neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti 

způsobí škodu, odpovídá za ni podle ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti za škodu (k 

odpovědnosti lékaře za škodu viz kapitola 6). 

Pokud jde o právnické osoby (konkrétně např. zdravotnická zařízení dotčená pomluvou 

nespokojeného pacienta), ty z povahy věci nemají právo na ochranu osobnosti jako fyzická 

osoba, mohou se však dle § 19b odst. 2 a 3 OZ domáhat ochrany své dobré pověsti. V rámci 

toho mohou žádat zejména přiměřené zadostiučinění (satisfakci), a to i v penězích.  

Nezapomínejme také, že všechny úkony, které pacient v rámci své léčby učiní a které 

právo spojuje s určitými účinky (žádosti, souhlasy, reversy apod.), jsou právními úkony, tudíž 

se na ně vztahují ustanovení § 34–42 OZ. 
                                                 

5 KNAPP, V., et al. Občanské právo hmotné. Svazek I., 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha : ASPI, 2002. ISBN 80-
86395-28-6. 
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Souhlas pacienta je nepochybně právním úkonem, jak jej má na mysli ustanovení § 34 

a násl. OZ. Máme-li chápat souhlas jako právní úkon – tedy projev vůle jednající osoby 

směřující zejména ke vzniku, změně nebo zániku těch práv a povinností, které právní předpisy 

s takovým projevem spojují, musí se jednat o projev vůle skutečný, o projev, který se v realitě 

fyzicky odehrál. Nejde tedy o souhlas, jejž by bylo možné presumovat. V tomto ohledu je 

poněkud zavádějící ustanovení § 23 odst. 2 zákona o péči o zdraví lidu, které váže přípustnost 

vyšetřovacích a léčebných výkonů na souhlas, nebo na situace, kdy lze tento souhlas 

předpokládat. Z hlediska výše uvedených postulátů by byl výklad směřující k tomu, že 

ustanovení § 23 odst. 2 zákona o péči o zdraví lidu zakládá právní domněnku souhlasu, 

nepřijatelný. Jistě, v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 OZ může být skutečný souhlas dán 

výslovně (písemně či ústně), či konkludentně (projev učiněný konáním či opomenutím). 

Konkludentním projevem vůle je tedy jakýkoliv reálně se odehrávající projev vůle, který sice 

není výslovný, ale který přesto nevzbuzuje pochybnosti o tom, co jím chtěl účastník právního 

vztahu vyjádřit. Předpokládaný (presumovaný) úkon je takový úkon, o němž není jisté, že 

v realitě nastal, ale právo svou umělou konstrukcí vytváří na základě stanovení podmínek 

domněnku, že se udál.6  

Pacient musí být rovněž náležitě informován, proč má být zákrok proveden, tedy co je 

vlastně podstatou jeho nemoci, protože pacient je zpravidla laik, a nedokáže proto zjistit 

podstatu svých potíží a navrhnout účinnou terapii. Tato informace je conditio sine qua non 

rozhodnutí pacienta. Pokud lékař některou z těchto informací nepodá, nebo ji podá v míře 

podstatně nepravdivé či neúplné, pacient svůj souhlas může v takovém případě udělovat 

v právně relevantním omylu (§ 49a OZ), který je s to přivodit neplatnost právního úkonu, tedy 

neplatnost souhlasu se zákrokem, a tím i protiprávnost celého zákroku.7 

Ustanovením, které se týká každodenní činnosti lékařů, je § 415 OZ, jenž ukládá 

každému povinnost počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na 

přírodě a životním prostředí. Zdravotnický pracovník musí tedy dodržet tři podmínky, aby 

nezpůsobil škodu, za kterou by on (respektive zdravotnické zařízení) odpovídalo. Jsou jimi: 

1) Povinnost postupovat lege artis, tedy nejen vybrat vhodný postup, ale 

postupovat celkově "svědomitě, poctivě, s hlubokým lidských vztahem k 

                                                 
6 V tomto smyslu je tedy třeba vykládat ustanovení § 23 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu o 
„předpokládaném“ souhlasu jako vyjádření toho, že souhlas pacienta může být i konkludentní, tj. projeven 
faktickým konáním či opomenutím. 
7 MOTEJL, O. Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv ve věci sterilizací prováděných v rozporu s 
právem a návrhy opatření k nápravě [online]. 2005 [cit. 2008-12-05]. Dostupný z WWW: 
<http://www.ochrance.cz/dokumenty/dokument.php?back=/cinnost/stanoviska.php&doc=329>. 
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občanům a s vědomím odpovědnosti ke společnosti", jak to vyžauje § 55 

zákona o péči o zdraví lidu. 

2) Povinnost postupovat v souladu se zákonem a ostatními obecně závaznými 

předpisy, avšak s vědomím jejich zastarávání. Neznamená to tedy, že by měl 

zdravotnický pracovník zákon porušovat, ale měl by kriticky přistupovat k 

takovým ustanovením, která by měla za následek porušení povinnosti 

postupovat lege artis. 

3) Následovat (až na výjimky) vůli pacienta a jeho přání ve smyslu zásady non 

salus, sed voluntas aegroti suprema lex8. 

 

                                                 
8 V překladu: Nikoli zdraví, ale vůle pacienta je nejvyšším zákonem. 
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3. INTERRUPCE 

3.1. Obecné výklady 

Málokterým tématům se dostává takové celospolečenské diskuze, jako je tomu u 

interrupcí, jež odrážejí střet práva na život a práva na svobodné rozhodnutí těhotné ženy. Již 

tradičně se veřejnost rozděluje na zastánce a odpůrce potratů. Málokdo je k této otázce 

lhostejný, neboť média, náboženství, zdravotnictví i politika každého z nás donutili učinit si 

na tento fenomén svůj názor.  

Odpůrci interrupcí9 poukazují na právo nenarozeného dítěte na život a volají po 

zákonném zákazu interrupcí. Zdůrazňují, že na adopci se čeká dlouhé měsíce, a přitom denně 

vraždíme desítky dětí, které by se mohly dostat do milující rodiny. Upozorňují též na problém 

snižující se porodnosti, který by zákazem interrupcí mohl být vyřešen. Za zmínku stojí, že v 

roce 1979 obdržela Nobelovou cenu míru Matka Tereza z Kalkaty, která hodnotila potrat jako 

největší nebezpečí pro mír, protože je to válka vedená proti dítěti. I mezi odpůrci interrupcí 

však panují rozdíly, projevující se například v nejednotných odpovědích na otázky typu: „Je 

potrat přípustný u ženy, která dítě počala při znásilnění či incestu?“ nebo „Měla by dítě 

donosit žena, u níž je těhotenství spojeno se závažnými zdravotními riziky včetně rizika 

smrtelného?“ či „Je možno přistoupit k potratu, pokud se má narodit dítě tělesně či duševně 

postižené?“ apod. 

Naopak zastánci interrupcí, spokojení se současným právním stavem, který interrupce 

povoluje, zdůrazňují nezadatelné právo ženy rozhodovat o svém zdraví, soukromí a rodinném 

životě. Poukazují na fakt, že zákonný zákaz interrupcí by přinesl pouze nárůst kriminality 

z ilegálně provedených zákroků, znamenal by rovněž poškození zdraví žen (zánětlivá 

onemocnění, sterilita a neplodnost) a sekundárně by tak vedl k výraznému snížení porodnosti. 

Důsledkem těchto komplikací by byl především značný nárůst finančních prostředků 

vynaložených na jejich léčbu.10 

                                                 
9 Nezapomínejme, že odpůrce interrupcí nalezneme i mezi samotnými gynekology. Lékaři (nebo zdravotnická 
zařízení), neuznávající právo ženy svobodně rozhodovat o svém těhotenství a mateřství, mají právo výhrady 
svědomí, na základě čehož mohou těhotné ženě provedení interrupce odmítnout. Při tom jsou však povinni ji 
informovat o lékařích (zdravotnických zařízeních), kteří právo ženy na svobodné rozhodnutí o svém těhotenství 
a mateřství uznávají, aby se na ně se svou žádostí o interrupci obrátila.  
10 Ministerstvo zdravotnictví České republiky : Důvodová zpráva k zákonu o specifických zdravotních službách 
[online]. 2008 [cit. 2008-12-05]. Dostupný z WWW: <http://www.mzcr.cz/Odbornik/Pages/722-duvodova-
zprava-k-zakonu-o-specifickych-zdravotnich-sluzbach.html>. 
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Měli bychom hned v úvodu ozřejmit také vzájemný vztah tří pojmů, které jsou v této 

souvislosti často užívány jako synonyma, přestože můžeme spatřovat v jejich významu jisté 

rozdíly. Výraz interrupce, z latinského interruptio – přerušení, v podstatě koresponduje 

s českým souslovím umělé přerušení těhotenství. Naproti tomu pojem potrat chápeme v širším 

smyslu, zahrnujícím i případy samovolných potratů. Pro úplnost dodejme, že v současné době 

platné předpisy z oboru zdravotnického práva užívají převážně pojmu umělé přerušení 

těhotenství. Mezi neprávníky je naopak zažit spíše výraz interrupce (užívaný i samotnými 

lékaři) a potrat (užívaný např. v náboženských kruzích). 

Na mnoha místech v literatuře se již delší dobu setkáváme s výtkami k zákonnému 

názvosloví, neboť obrat umělé přerušení těhotenství, ač je výsledkem překladu z „moudré“ 

latiny, odporuje povaze samotného zákroku. Přerušení je totiž zásahem, který způsobuje 

dočasné zastavení něčeho, co po odpadnutí překážky opět pokračuje. Ovšem interrupčním 

zákrokem se těhotenství nepřerušuje, nýbrž ukončuje. Z tohoto důvodu také návrh zákona o 

specifických zdravotních službách již operuje s pojmem umělé ukončení těhotenství. 

Ačkoli výrazu „potrat“ právní předpisy příliš neužívají, v jednom z nich jeho legální 

definici přesto najdeme. Je jím vyhláška Ministerstva zdravotnictví České socialistické 

republiky č. 11/1988 Sb., o povinném hlášení ukončení těhotenství, úmrtí dítěte a úmrtí matky 

(vydaná na základě § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu).  

Interrupce jsou u nás legalizovány od roku 1958. V minulých dobách platilo, že 

s narůstajícím počtem potratů se snižoval počet narozených dětí a naopak. Od devadesátých 

let však můžeme sledovat jiný trend, kdy klesají jak počty potratů, tak počty porodů. Za 

přelomové období lze považovat roky 1992 a 1993, kdy počet interrupcí klesl až o třetinu, o 

což se zasloužilo hned několik příčin. Mezi nimi lze uvést širší využívání antikoncepce, růst 

uvědomění žen, zvyšující se počet ambulantních gynekologů a v neposlední řadě i fakt, že 

byly tyto zákroky zpoplatněny. Od roku 2000 u nás dochází k potěšujícímu trendu, jímž je 

mírný růst porodnosti, přičemž počet interrupcí je stále klesající. Výjimkou je pouze loňský 

rok 2008, kdy u nás v celostátním měřítku došlo k mírnému nárůstu provedených interrupcí 

oproti předchozím obdobím. 

Lze konstatovat, že česká veřejnost se k otázce interrupcí staví relativně liberálně. Dle 

průzkumů veřejného mínění většina z nás potrat za vraždu nepokládá. Níže uvedená tabulka11 

ukazuje názor populace na přípustnost jednotlivých důvodů pro umělé přerušení těhotenství. 

 

                                                 
11 Interrupce [online]. 3.5.2000 [cit. 2008-12-05]. Dostupný z WWW: 
<http://www7.yo.cz/pages/differentlife/potraty03.htm>. 



 

12 
 

Průzkum veřejného mínění o souhlasu s interrupcí 

Důvody       Souhlasí 

Život a zdraví matky  90% 

Znásilnění nebo incest  75% 

Postižení plodu  65% 

Ekonomické důvody  40% 

Příliš mnoho dětí v rodině  40% 

Citové napětí  35% 

Dokončení studií  28% 

Svobodná matka  25% 

Jako metoda regulace porodnosti  16% 

Volba pohlaví dítěte  2% 

 

Tabulka 1 - Průzkum veřejného mínění o souhlasu s interrupcí 

 

V poslední době lze vypozorovat, že nejčastější žadatelkou o interrupci je 27-30 letá 

vdaná žena, většinou matka 1-2 dětí, která se k tomuto kroku rozhodla po zralé úvaze a 

většinou po poradě s manželem. Vidíme tedy, že laická představa veřejnosti o tom, že 

interrupce jsou výsadou nezletilých nezodpovědných dívek, je lichá.  

 

3.2. Historické aspekty 

 Dalo by se říci, že otázka interrupcí, v historické terminologii „vyhnání plodu", 

provází lidstvo od nejstarších dob. U Řeků a Římanů byly potraty povoleny, zatímco u Židů 

platily za těžké provinění.12 Platón a Aristoteles byli pro „omezování plození, pokud se má 

zachovat určitý počet dětí. Pokud přece jen nějaká žena otěhotní, pak se musí plod z jejího 

těla vyhnat".  

                                                 
12 EFFENBERGER, K. O rodině – přerušení těhotenství. Právní rádce. 1998, č. 3. 
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 Hippokrates na jedné straně hovoří, že pokud chce těhotná žena potratit, má se věnovat 

násilnému fyzickému cvičení, tedy sama způsobit smrt plodu, na druhé straně však odmítá 

zákrok lékaře vedoucí k přerušení těhotenství, a to v tzv. Hippokratově přísaze ze 4. stol. př. 

n. l.  

 Pokud jde o Bibli, zákaz usmrcení počatého nenarozeného života nalezneme ve 

Starém zákoně (Ex 23). V dobách, kdy ve světě sílil vliv církve a lidé se začali obracet k víře, 

bylo umělé přerušení těhotenství odsuzováno, a ženě, která by se k němu přesto rozhodla 

přistoupit, hrozilo společenské zavržení. Důsledkem toho bylo zvýšení počtu tragických 

případů sebevražd žen s nechtěným těhotenstvím nebo těhotných žen, zemřelých po 

primitivním a riskantním odstranění plodu z dělohy. 

Známé je rovněž učení Tomáše Akvinského o opožděné animaci, z něhož až do 19. 

století vycházela katolická církev a které přisuzuje lidskou duši zárodku až několik měsíců po 

početí. Vypuzení zárodku bez lidského ducha nebylo považováno za trestné. 

V 19. století plně převzala otázku přerušení těhotenství do svých rukou katolická církev, 

která se výrokem papeže Pia IX. vzdala tezí Tomáše Akvinského a stanovila, že v lidském 

zárodku je duch přítomen již od okamžiku oplodnění. Tím se také „vyhnání plodu" stalo 

trestným.  

S určitým uvolněním mravů v období válek se zvyšují počty nechtěných těhotenství. 

Případy, kdy z různých důvodů žena přivolí k souloži, se zvyšují o počty znásilňovaných nebo 

zneužívaných žen, které jsou někomu podřízeny (ius primae noctis). Ani v těchto případech 

není umělé ukončení těhotenství tolerováno, což na jedné straně vede k porodu s vědomím 

možnosti odložit dítě v každém kostele nebo klášteře, na druhé straně k tragickým koncům po 

užívání potrat vyvolávajících látek, nebo k vykrvácení po provedeném potratu.13  

První ustanovení o protiprávnosti přerušení těhotenství jsou zakotvena v anglickém 

trestním zákoně z roku 1803 a v napoleonském zákoně z roku 1805.  

Právní úprava rakouského trestního řádu č. 117/1852, která ovlivňovala jak historické 

české země v rámci Rakouska - Uherska, tak i Československo, a to až do roku 1950, 

vymezovala problematiku „vyhnání plodu" v hlavě 16., přičemž rozlišovala vyhnání plodu 

vlastního a cizího. Žena, která úmyslně podnikne jakékoliv jednání, jímž způsobí vyhnání 

svého plodu, anebo jímž si přivodí takový porod, že dítě na svět nepřijde, dopustí se zločinu. 

Trestného činu vyhnání cizího plodu se dopustí ten, kdo z jakéhokoliv úmyslu matce proti její 

                                                 
13 ZEMAN, Z. Několik úvah na okraj umělých početí dětí. Zdravotnictví a právo. 2005, č. 11. 
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vůli a bez jejího vědomí způsobí vyhnání plodu, nebo se o něj pokusí. Byly to však zákony 

neúčinné, které postihly jen velmi malý zlomek skutečně spáchaných skutků.14 

Způsobů, jak nechtěné těhotenství ukončit, vymýšleli lidé v minulosti bezpočet. 

Těhotné ženy užívaly kromě různých bylin například kůru stromů, listí či nezralé banány, pily 

vodu z pramenů obsahujících síru, šněrovaly se do korzetů nebo skákaly z výšek. Později 

v tomto ohledu zaznamenalo přelom červené víno a vroucí lázeň (postupy neškodné, které 

však nepomohou) a pletací jehlice (nástroj, jímž se těhotenství v děloze zahubilo, tj. postup 

účinný, ale pro zdraví těhotné ženy nebezpečný). 

Rakouský předpis byl nahrazen zákonem č. 86/1950 Sb., který legislativu přerušení 

těhotenství liberalizoval zavedením zdravotních a genetických důvodů k provedení potratu a 

snížil trestní sazbu za vyhnání vlastního plodu těhotnou ženou na 1 rok, zato však zvýšil 

sazbu až na 10 let pro toho, kdo ženě zákrok provede, nejedná-li se o lékaře. Uvádí se, že 

počet prováděných potratů se v této době pohyboval okolo 100 000 ročně, stíháno však bylo 

pouhé 1% případů.   

Časy andělíčkářek a pochybných lékařů, kteří v té době ženám od nechtěného 

těhotenství nezákonně odpomáhali, skončily v lednu 1958, kdy vstoupil v platnost zákon č. 

68/1957 Sb., o umělém přerušení těhotenství. Vynutil si jej stoupající počet ilegálně 

prováděných potratů, jejichž vinou u nás zemřelo každoročně asi 250 žen. Zákon mimo jiné 

připustil socioekonomické důvody k provedení interrupce, povolení k umělému přerušení 

těhotenství rozšířil kromě zdravotních důvodů i na důvody „zvláštního zřetele hodné"15 a 

rozhodování o osudu žen a nechtěných plodů svěřil takzvaným interrupčním komisím. 

Jednalo se o správní komise okresních národních výborů, jejichž předsedou byl poslanec 

příslušného národního výboru, dalším členem někdo z řad pracovníků, kteří působili v oblasti 

péče o rodinu a mládež, a třetí post zastával lékař – vedoucí ženského oddělení nemocnice 

s poliklinikou nebo polikliniky. Obdobně se zřizovala při krajském národním výboru krajská 

interrupční komise, která byla rovněž tříčlenná a rozhodovala o odvolání proti rozhodnutí 

okresních interrupčních komisí. Praxe byla taková, že 95 % žádostí bylo vyřízeno kladně. 

Existence komisí, které se scházely zhruba 1x za 2 týdny, však postupně bránila rozšíření 

nových metod, tzv. miniinterrupcí, které vyžadují, aby časový interval od početí do provedení 

zákroku byl co nejkratší16. Komise byly proto k 1. lednu 1987 zrušeny. Toto datum 

                                                 
14 EFFENBERGER, K. O rodině – přerušení těhotenství. Právní rádce. 1998, č. 3. 
15 JAKEŠOVÁ, P. Vybrané problémy právní úpravy umělého přerušení těhotenství. Zdravotnictví a právo. 2005, 
č. 6. 
16 BAHOUNEK, T.J., et al. Čtyři pohledy na interrupci. Ostrava : KEY Publishing, 2007. ISBN 978-80-87071-
09-0. 
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znamenalo současně i přelom, pokud jde o počty prováděných interrupcí. Po zrušení 

difamujících komisí, před které musely dříve ženy předstupovat a být jimi vyslýchány, totiž 

výrazně narostl počet registrovaných umělých přerušení těhotenství. Nárůst však ve 

skutečnosti tolik citelný nebyl, neboť v době existence komisí byla řada interrupcí lékaři 

prováděna pod falešnou diagnózou spontánního potratu, čímž se ženy snažily vyhnout 

ponižující proceduře před komisí. 

 

3.3. Současná právní úprava 

Možnost ukončit nechtěné těhotenství, ať už z jakýchkoli důvodů, je za splnění 

zákonných podmínek právem těhotné ženy, která o takový zákrok požádá. Česká republika se 

tak se svou právní úpravou interrupcí řadí mezi nejliberálnější státy, respektující strategii „pro 

choice“, tedy pro volbu ženy. 

3.3.1. Listina základních práv a svobod 

Na úrovni norem nejvyšší právní síly stojí v našem právním řádu ústavní zákon č. 

1/1993 Sb. (dále jen „Ústava“) a Listina základních práv a svobod, vyhlášená ústavním 

zákonem č. 2/1993 Sb. (dále jen „Listina“). Zatímco Ústavu můžeme pro potřeby této práce 

ponechat stranou, Listina je v souvislosti s problematikou interrupcí neopominutelná.  

Umělé přerušení těhotenství má vždy za následek, že lidský plod je zbaven života. 

Zdánlivě tak dochází k rozporu s formulací Listiny, která ve svém článku 6 odst. 1 větě druhé 

stanoví, že „Lidský plod je hoden ochrany již před narozením“17. Neurčitost formulace však 

svědčí o tom, že se jedná spíše o jakousi morální proklamaci než o klasickou právní normu. 

Už v roce 1992 při přípravě Listiny patřilo znění článku 6 k těm nejspornějším otázkám 

a nutno podotknout, že diskuze vyvolává dodnes. Článek 6, obsahující především právo 

každého na život (odst. 1), formulaci, že nikdo nesmí být zbaven života (odst. 2) a zákaz 

trestu smrti (odst. 3), však také ve svém čtvrtém odstavci stanoví ústavní meze tohoto práva, 

když připouští, aby byl někdo zbaven života v souvislosti s jednáním, které podle zákona není 

trestné. A právě sem bychom kromě typických okolností vylučujících protiprávnost zařadili i 

umělé přerušení těhotenství podle zákona ČNR č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení 

těhotenství, a prováděcí vyhlášky MZ ČSR č. 75/1986 Sb., to vše samozřejmě za 

předpokladu, že je zákrok proveden v souladu s těmito předpisy. Na to navazují § 227 až 229 

                                                 
17 Česká úprava je v tomto směru unikátní, neboť v právních řádech jiných států takové ustanovení nenajdeme. 
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zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, kterými se ukládají trestní sankce pro případy přerušení 

těhotenství jinak než způsobem stanoveným v zákoně o umělém přerušení těhotenství.18 Proto 

je nutno na formulaci „každý má právo na život“ nahlížet i ve světle dalších odstavců článku 

6, jakož i zákonných a podzákonných předpisů.  

Pojem „každý" se navíc dle převažujícího názoru v našem právním řádu vztahuje pouze 

na již narozenou fyzickou osobu nadanou právní subjektivitou.  

3.3.2. Úmluva o biomedicíně 

Neopominutelným pramenem celého zdravotnického práva je Úmluva na ochranu 

lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny, která 

byla přijata na půdě Rady Evropy 4. dubna 1997, pro ČR je závazná od 1. 10. 2001, vyhlášena 

byla pod č. 96/2001 Sb. m. s. (dále jen „Úmluva“). Navazuje inter alia na Všeobecnou 

deklaraci lidských práv, Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod a zakotvuje 

katalog lidských práv při poskytování zdravotní péče. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

mezinárodní úmluvu podle čl. 10 Ústavy, pravidla v ní obsažená přímo zakládají práva a 

povinnosti subjektům vnitrostátního práva, je tedy přímo aplikovatelná a má přednost před 

zákonem. Proto je třeba řídit se především pravidly Úmluvy, a to i když odporují ustanovením 

vnitrostátních zákonů (a dodejme, že tak tomu v případě některých ustanovení skutečně je). 

Z přímé aplikovatelnosti Úmluvy rovněž vyplývá, že k jejímu provedení není třeba dalšího 

zákona a v případě soudního sporu se lze dovolávat přímo znění Úmluvy. 

Nejen pro oblast interrupcí, ale i pro otázky sterilizace a asistované reprodukce, jež 

budou vyloženy níže, má kardinální význam článek 5 Úmluvy. Ten uvádí, že jakýkoli zákrok 

v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba 

poskytla svobodný a informovaný souhlas. Tato osoba musí být předem řádně informována19 

o účelu a povaze zákroku, jakož i o jeho důsledcích a rizicích. Dotčená osoba může kdykoli 

svobodně svůj souhlas odvolat.  

K tomuto pravidlu existují výjimky, popsané v následujících článcích Úmluvy, jež se 

týkají především osob, které nemají způsobilost k právním úkonům, a dále situací, v nichž 

hrozí bezprostřední riziko.20  

                                                 
18 ČERNJAK, J. Komentář pro aplikační praxi k čl. 6 Listiny základních práv a svobod. Praha : ASPI, 2007.  
19 Mnohá česká zdravotnická zařízení se však s touto koncepcí dosud neztotožnila a poukazují na fakt, že jejich 
běžný chod by byl plným provedením požadavku poučení pacienta zahlcen neúnosnou administrativou. 
20 Tyto výjimky z valné části odpovídají situacím, kdy je možno provést zákrok bez souhlasu podle § 23 zákona 
č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. 
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Ze znění první věty Úmluvy plyne, že každý lékařský zákrok provedený bez souhlasu 

pacienta je protiprávním zásahem do tělesné integrity a jeho provedení může zakládat 

trestněprávní nebo občanskoprávní odpovědnost. O trestný čin se zpravidla jednat nebude, 

neboť takové jednání by ve většině případů postrádalo společenskou nebezpečnost. Vznik 

občanskoprávní odpovědnosti závisí zejména na tom, zda zákrokem provedeným bez 

souhlasu vznikla škoda. Není přitom rozhodné, zda byl proveden v souladu se všemi pravidly 

lékařské vědy, tedy lege artis. Pokud zákrok nebyl krytý souhlasem, jeho správné provedení 

nezbavuje lékaře odpovědnosti. Předmětem ochrany totiž není v tomto případě zdraví 

pacienta, ale jeho právo na svobodné rozhodování. 

Dalším neopominutelným pravidlem je, že souhlas musí být dán předem. Tato 

podmínka není splněna například tehdy, když je pacient poučen a dotázán na souhlas těsně 

před zákrokem, zejména pokud již je pod vlivem léků. Souhlas není platný ani tehdy, pokud 

se pacient domnívá, že v daný moment je již zákrok neodvratný.  

Jak praví druhá věta článku 5 Úmluvy, pacient musí být poučen o povaze a důsledcích 

zákroku a o rizicích s ním spojených. Prvním velkým problémem je podrobnost poučení. 

Teorie se shoduje, že lékař nemusí pacientovi výslovně sdělovat evidentní skutečnosti, ani jej 

informovat o technických podrobnostech zákroku. Není tedy nutné pacienta poučovat o 

naprosto zřejmých faktech a o odborných detailech. Pokud však k některé složce zákroku 

existuje alternativa, která je spojena s jiným typem důsledků a rizik, které by pacient mohl 

preferovat, je to opět argument pro poučení.  

Zajímavé problémy vyvstávají v souvislosti s otázkou, jaké riziko je třeba zmínit a jaké 

je již natolik nepravděpodobné, že uvedeno být nemusí. Zahraniční judikatura vytvořila různá 

kritéria (například riziko nižší než 1% se již zmiňovat nemusí), žádné z těchto kritérií však 

nelze uplatnit všeobecně. Například procentuálně vyšší riziko zanedbatelných komplikací 

zmíněno být nemusí, zatímco zcela nízké riziko smrti ano. 

Vzhledem k tomu, že pacient musí být řádně informován, než udělí souhlas se 

zákrokem, není pro právní posouzení existence souhlasu rozhodné, zda lékař informace 

vyslal, ale zda je pacient přijal a zpracoval. To klade nemalé nároky na komunikační 

schopnosti lékaře. Je logické, že jiným způsobem bude vypadat poučení pacientky, která je 

vzděláním také lékařka, a jinak poučení pacientky s velmi nízkou inteligencí. 

Okrajově můžeme v souvislosti s interrupcemi zmínit také čl. 1 Úmluvy, jenž stanoví, 

že smluvní strany budou chránit důstojnost a svébytnost všech lidských bytostí a každému bez 

rozdílu zaručí úctu k integritě jeho bytosti a ostatní práva a základní svobody při aplikaci 

biologie a medicíny. Úmluva tedy v tomto článku stanoví práva každé lidské bytosti bez 
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rozdílu, bohužel však nedefinuje pojem lidská bytost, tedy konkrétně okamžik, od kterého lze 

o lidské bytosti hovořit. Přesto se však můžeme domnívat, že Úmluva poskytuje ochranu 

lidské bytosti od okamžiku započetí života člověka, tedy již před narozením.21 To však 

neznamená, že by současně stanovovala zákaz umělého přerušení těhotenství. V tomto směru 

je poskytnuta volnost smluvním stranám co do možnosti upravit si danou oblast vlastním 

způsobem. 

3.3.3. Zákon o péči o zdraví lidu 

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu (ZPZL), zahrnuje interrupce pod kategorii 

tzv. jiných výkonů a zmiňuje se o nich pouze v jediném ustanovení, podle kterého umělé 

přerušení těhotenství upravuje zvláštní zákon (§ 27a odst. 3). 

Na problematiku interrupcí jsou však samozřejmě aplikovatelná i některá obecná 

ustanovení zákona o péči o zdraví lidu, zejména § 55 odst. 2 písm. d), upravující povinnou 

mlčenlivost zdravotnických pracovníků, nebo § 23, týkající se poučení a souhlasu 

nemocného. Jak už ale bylo uvedeno, přednost má v tomto směru úprava obsažená v Úmluvě 

o biomedicíně, která některé aspekty upravuje odlišně.  

§ 23 odst. 1 ZPZL stanoví povinnost lékaře poučit vhodným způsobem nemocného, 

popřípadě členy jeho rodiny, o povaze onemocnění a o potřebných výkonech tak, aby se 

mohli stát aktivními spolupracovníky při poskytování léčebně preventivní péče. Toto 

ustanovení je očividně v rozporu s Úmluvou o biomedicíně i zákonem o ochraně osobních 

údajů, neboť naráží na princip povinné mlčenlivosti, který by měl být zásadně aplikován i ve 

vztahu ke členům rodiny pacienta, pokud ten neurčí jinak. Konkrétně interrupci lze považovat 

za natolik citlivý zákrok, že si žena nemusí přát, aby se o něm členové rodiny dozvěděli. 

Informování členů rodiny tedy ve světle Úmluvy o biomedicíně přichází v úvahu pouze za 

předpokladu, že s tím pacient vyslovil souhlas. 

V § 23 odst. 2 ZPZL pak nalézáme další poněkud sporné ustanovení, totiž že 

vyšetřovací a léčebné výkony se provádějí se souhlasem nemocného, nebo lze-li tento souhlas 

předpokládat. Zejména předpokládání souhlasu může vést k negativním důsledkům a mělo by 

s ním být nakládáno velmi opatrně.  

                                                 
21 MACH, J., et al. Zdravotnictví a právo. Praha : Orac, 2003. ISBN 80-86199-50-9. 
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3.3.4. Zákon o umělém přerušení těhotenství 

Klíčovým právním předpisem, který v současné době upravuje oblast interrupcí, je 

zákon ČNR č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství, jenž nabyl účinnosti 1. 1. 1987. 

Jedná se o normu stručnou a dalo by se říci výstižnou, bohužel však také obsahující některá 

ustanovení, jež v dnešní době vyznívají poněkud kuriózně a upozorňují tak na nutnost 

přikročit k aktualizaci právní úpravy. V této kapitole na ně bude poukázáno. 

 

Účel zákona 

Zákon si klade za cíl upravit umělé přerušení těhotenství a se zřetelem na ochranu 

života a zdraví ženy a v zájmu plánovaného a odpovědného rodičovství stanovit podmínky 

pro jeho provádění. Proklamativně stanoví, jak předcházet nežádoucímu těhotenství. Mělo by 

se tak dít především výchovou k plánovanému a odpovědnému rodičovství v rodině, ve škole 

a zdravotnických zařízeních, výchovným působením v oblasti sociální a kulturní a 

využíváním prostředků k zabránění těhotenství. Tím se dostáváme k první kuriozitě zákona, 

obsažené v § 3, který stanoví, že prostředky k zabránění těhotenství, které jsou na lékařský 

předpis (jinými slovy antikoncepce), jakož i lékařské vyšetření a kontrola s tím související, se 

poskytují ženě bezplatně. Toto je samozřejmě v současné době již nemyslitelné, neboť 

antikoncepční prostředky si dnes hradí pacientky v plné výši a bezplatnost lékařských 

vyšetření je v důsledku zavedení regulačních poplatků ve zdravotnictví již minulostí. 

 

Návrh zákona o specifických zdravotních službách o antikoncepci v žádném ze svých 

ustanovení nehovoří. Interrupcím je věnován 2. díl zákona, nazvaný nově již „umělé ukončení 

těhotenství“, přičemž celá problematika je soustředěna do pouhých tří paragrafů (§ 11 až 

13). Pokud jde o definici umělého ukončení těhotenství, zvolil zákonodárce poměrně 

nešťastnou definici kruhem, neboť umělým ukončením těhotenství se podle tohoto zákona 

rozumí postupy ukončující těhotenství. 

 

Podmínky pro provedení interrupce 

Podmínky pro umělé přerušení těhotenství upravují § 4 až 6 zákona o péči o zdraví lidu. 

Rozlišit zde můžeme dva základní okruhy případů: 

a) Na písemnou žádost těhotné ženy lze zákrok provést i bez udání důvodu, pokud 

těhotenství nepřesahuje 12 týdnů a nebrání tomu zdravotní důvody. Výkon musí být 

proveden neprodleně, aby nedošlo k překročení zákonné 12 - týdenní lhůty. 
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 Připomeňme, že v tomto případě, který zákon nazývá umělým přerušením těhotenství 

„na žádost“, si žena zákrok sama hradí22, přičemž v dnešní době se cena interrupce 

pohybuje okolo 2000 až 5000 Kč. 

b) Pokud se však jedná o umělé přerušení těhotenství ze zdravotních důvodů, neplatí žádná 

omezující lhůta. Jde o případy, kdy je ohrožen život nebo zdraví ženy či zdravý vývoj 

plodu nebo jde o geneticky vadný vývoj plodu. Zákon stanoví, že za těchto podmínek 

lze přerušení provést „se souhlasem těhotné ženy nebo z jejího podnětu“. Platí zde 

omezující lhůta, kterou je 24. týden, pokud jde o postižený plod, vyšší těhotenství lze 

ukončit pouze z důvodu ohrožení života či zdraví ženy. 

Úhrada výkonu je v tomto případě kryta prostředky veřejného zdravotního pojištění. 

 

Taktéž návrh zákona o specifických zdravotních službách vyžaduje v případě umělého 

ukončení těhotenství z jiných než zdravotních důvodů písemnou žádost ženy, zatímco u 

ukončení těhotenství ze zdravotních důvodů je nutný pouze písemný souhlas pacientky. 

 

V souvislosti se lhůtami pro provedení interrupce můžeme zmínit také lékaři i laickou 

veřejností užívané dělení interrupcí, a to na miniinterrupce (zákon ani vyhláška tento pojem 

neznají), jež se provádějí do ukončeného 8. týdne těhotenství, a klasické interrupce, 

prováděné po 8. týdnu do ukončeného 12. týdne. Přitom dále platí, že miniinterrupci u ženy 

dosud nerodivší lze provést, jestliže délka těhotenství nepřesahuje 45 dnů, u ženy, která již 

rodila, do 55 dnů. Vzhledem k tomu, že umělé přerušení těhotenství je tím bezpečnější, čím je 

těhotenství kratší, považujeme za velmi potěšující fakt, že 80% interrupcí se dnes provádí 

jako miniinterrupce.23 

Co se týká zákonem stanovených lhůt, v nichž je možno na žádost ženy bez udání 

důvodu interrupci provést, nečiní lékařům potíže těchto ustanovení se přidržovat. Přesto se 

však lékař při své praxi setkává s případy, kdy se na interrupci dostaví žena, jejíž těhotenství 

trvá 12 týdnů + 1 nebo 2 dny, a prosí lékaře o provedení zákroku. Přestože dle výslovného 

znění zákona lze interrupci provést jen tehdy, nepřesahuje-li těhotenství 12 týdnů, lékaři ve 

většině takových situací ženě vyhoví. Dle striktního právního výkladu tím došlo k porušení 

zákona. Ovšem spolu s logickým postojem lékaře bychom mohli namítat: Jak markantní 

rozdíl je mezi plodem v 84. a v 85. dni těhotenství? Neměli bychom zákonnou hranici 

                                                 
22 Dle zákonné terminologie „uhradí žena zdravotnickému zařízení příplatek“ (§ 12). 
23 BAHOUNEK, T.J., et al. Čtyři pohledy na interrupci. Ostrava : KEY Publishing, 2007. ISBN 978-80-87071-
09-0. 
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vykládat s ohledem na obecnější význam, který jí byl sledován, než jen otrocky se držet 

přesné matematiky? Právě toto téma je jedním z těch, o nichž by lékař s právníkem mohli 

polemizovat.  

 

Návrh zákona o specifických zdravotních službách jde prakticky stejnou cestou, neboť 

stanoví, že umělé ukončení těhotenství lze provést ze zdravotních důvodů nebo z jiných než 

zdravotních důvodů. Zdravotními důvody se zde rozumí takové nemoci24, které mohou vážně 

ohrozit zdraví nebo život pacientky, zdravý vývoj plodu nebo zdraví nebo život budoucího 

dítěte, nebo pokud existuje vysoká míra pravděpodobnosti, že by k tomuto ohrožení mohlo 

dojít. Mezi třinácti připomínkami, které vznesla Česká lékařská komora k návrhu zákona o 

specifických zdravotních službách, se objevila také výtka k vágní formulaci zdravotních 

důvodů pro umělé přerušení těhotenství. Tato formulace je ve svých důsledcích pro lékaře 

velmi nebezpečná, neboť posoudit, zda v konkrétním případě je či není tato dikce naplněna, je 

velmi složité a názory odborníků i soudců na tento problém mohou být značně rozdílné. Lékař 

se tak může velmi snadno dostat do situace, kdy bude nařčen, že provedl interrupční výkon, 

aniž k tomu byly splněny zákonné předpoklady.25 

Pokud jde o podmínky provedení interrupce z jiných než zdravotních důvodů, je zde 

stejně jako dnes stanovena hranice 12 týdnů a absence závažných zdravotních důvodů, které 

by provedení zákroku bránily. 

Současně zákon stanoví, že ukončení těhotenství po uplynutí lhůty 12 týdnů jeho trvání 

zakládá odpovědnost za správní delikt, přičemž poskytovateli zdravotních služeb, který se 

tohoto jednání dopustí, lze uložit pokutu do výše 500 000 Kč. 

 

Mimořádný důraz je nutno klást na požadavek souhlasu ženy, který je pro provádění 

interrupce zásadní. Platný zákon však neřeší některé sporné situace. Přesto lze dospět 

k následujícím závěrům: Jde-li o ženu zbavenou způsobilosti k právním úkonům, jedná za ni 

jejím jménem soudem ustanovený opatrovník. Jde-li o ženu omezenou ve způsobilosti k 

právním úkonům, bude třeba její souhlas vyžadovat, protože stěží si lze představit, že by 

                                                 
24  K tomuto ustanovení vznesl zásadní námitky Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče, který navrhl 
změnit slovo „nemoci“ na „změny zdravotního stavu“, a dále doporučil doplnit ustanovení, že zdravotním 
důvodem je i velmi nízký věk matky. Důvodem ukončení těhotenství totiž dle jejich názoru nemusí být pouze 
„nemoci“, může jít také o zvýšené riziko ještě neprojevené nemoci, změny organismu, které nejsou nemocí, 
popřípadě extrémně nízký věk matky sám o sobě bez přidružených změn zdravotního stavu.  
25 MACH, J., KUBEK, M. Zásadní chyby a hrubé nedostatky – Připomínky ČLK k návrhům tří nových 
zdravotnických zákonů. Tempus Medicorum. 2008, č. 7 - 8. 
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omezení ve způsobilosti k právním úkonům mohlo zahrnovat i výslovné omezení způsobilosti 

udělovat souhlas k interrupci a zbavovalo by tak ženu jejího přirozeného práva rozhodovat o 

jejím mateřství. U ženy trpící duševní poruchou, ale nezbavené způsobilosti k právním 

úkonům, nevyplývá z platné právní úpravy nic jiného, než že i zde je třeba získat její souhlas, 

jakkoli může být problematické hodnocení jeho právní relevance.26 

 

Dle nového zákona bude možno pacientce zbavené způsobilosti k právním úkonům, 

pacientce s omezenou způsobilostí k právním úkonům tak, že není způsobilá posoudit 

poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí, a nezletilé pacientce, ze 

zdravotních důvodů uměle ukončit těhotenství s písemným souhlasem zákonného zástupce. 

Zde si však dovoluji tvrdit, že toto ustanovení by se mohlo dostat do rozporu s Úmluvou 

o biomedicíně, neboť zcela opomnělo požadovat také souhlas samotné pacientky. Domnívám 

se, že ukončovat těhotenství proti vůli matky je přinejmenším neetické. I v případě matek 

nezpůsobilých a nezletilých je totiž nezbytné v souladu s principy Úmluvy o biomedicíně 

respektovat jejich názor. Z hlediska poměřování jednotlivých chráněných hodnot by bylo 

možné od této maximy upustit pouze v případě, že by byl ohrožen život matky.  

V připomínkovém řízení vzneslo Ministerstvo práce a sociálních věcí navíc námitku, že v 

případě žen zbavených způsobilosti k právním úkonům je pouze souhlas zákonného zástupce 

nedostatečný a mělo by být postupováno stejným způsobem jako například v případě 

sterilizací, kdy je vyžadováno stanovisko odborné komise a souhlas soudu. Tento postup je v 

souladu s usnesením vlády ČR ze dne 21. listopadu 2007 č. 1302 k podnětu Rady vlády České 

republiky pro lidská práva ve věci používání opatření omezujících pohyb osob při poskytování 

sociálních služeb a k návrhu změn zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a zákona č. 

99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Uvedeným usnesením vláda 

ČR uložila příslušným ministrům zavést podmínku souhlasu soudů v případech výkonu 

nevratných lékařských zákroků. Ačkoli interrupce takovým zákrokem bezesporu je, výše 

uvedená připomínka Ministerstva práce a sociálních věcí nebyla přijata, neboť z 

medicínského hlediska se v případě umělého ukončení těhotenství jedná o zákrok, kdy 

rozhodují dny, a není tedy možno několik týdnů čekat na soudní rozhodnutí. 

 

Mezi lékaři je také často diskutováno (ale bohužel současně i porušováno) pravidlo 

stanovené v § 6 zákona o umělém přerušení těhotenství. Dotýká se odpovědi na spornou 

                                                 
26 STOLÍNOVÁ, J. Právní aspekty antikoncepce, sterilizace a interrupce [online]. 2004 [cit. 2009-05-12]. 
Dostupný z WWW: <http://www.levret.cz/texty/casopisy/mb/2004_4/stolinova.htm>. 
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otázku, zda má větší váhu lékařské tajemství anebo naopak ochrana nezletilé osoby, o jejíchž 

záležitostech by měl rozhodovat její zákonný zástupce. Zákon v této souvislosti rozlišuje dvě 

základní kategorie nezletilých pacientek a stanoví podmínky pro provedení interrupce v té 

které skupině: 

a) Ženě, která nedovršila 16 let, lze interrupci provést pouze se souhlasem zákonného 

zástupce27, popřípadě toho, jemuž byla svěřena do výchovy => tj. předchozí souhlas. 

b) O interrupci provedené ženě ve věku od 16 do 18 let je zdravotnické zařízení 

povinno vyrozumět jejího zákonného zástupce28 => tj. následné vyrozumění29. Zde 

je patrná absurdita současné legislativy. Těhotné dívce ve věku od 16 do 18 let může 

být sice interrupce provedena bez souhlasu rodičů (stačí jen následné vyrozumění), 

avšak zákonný zástupce musí za nezletilou mladší 18 let podepsat 3 informované 

souhlasy - s přijetím do zdravotnického zařízení, s operačním výkonem a s celkovou 

anestezií (narkózou). Bez těchto kroků přitom nelze interrupční výkon provést.  

Oznamovací povinnost ve vztahu k zákonnému zástupci se týká pouze interrupce na 

žádost. Není však vyloučeno rodiče informovat i při interrupci ze zdravotních 

důvodů. Pokud si to však pacientka nepřeje, je třeba respektovat její stanovisko.  

 

Dle návrhu zákona o specifických zdravotních službách lze pacientce starší 16 let 

ukončit těhotenství na základě její písemné žádosti, zatímco pacientce mladší 16 let nebo 

pacientce zbavené způsobilosti k právním úkonům na základě písemné žádosti zákonného 

zástupce. Písemná žádost je vždy součástí zdravotnické dokumentace vedené o pacientce. 

Zde opět poukazuji na svůj výše uvedený názor, že by měl být kromě souhlasu 

zákonného zástupce požadován i souhlas samotné pacientky. 

Provádění umělého ukončení těhotenství lze pak zahájit, jestliže pacientka nebo její 

zákonný zástupce před jeho započetím vyslovili souhlas. Vyslovení souhlasu zaznamená do 

zdravotnické dokumentace vedené o pacientce ošetřující lékař, který záznam podepíše; 

záznam rovněž podepíše pacientka nebo zákonný zástupce. 

 

 
                                                 

27 Dle § 5 odst. 2 vyhlášky MZ ČSR č. 75/1986 Sb., kterou se provádí zákon ČNR č. 66/1986 Sb., o umělém 
přerušení těhotenství, se takový souhlas zákonného zástupce zaznamená do zdravotnické dokumentace ženy. 
Diskuze může vyvolávat otázka, jak postupovat, pokud jeden z rodičů udělí souhlas, druhý však vyjádří 
nesouhlas. V takovém případě by zřejmě musel rozhodovat soud. 
28 Jde tedy o lex specialis ve vztahu k ustanovením zákona o ochraně osobních údajů a zákona o péči o zdraví 
lidu, které stanoví povinnost mlčenlivosti. 
29 Informace má být podána neprodleně po provedení výkonu vhodným způsobem ústně nebo písemným 
oznámením do vlastních rukou. Lze vyvozovat, že postačí vyrozumět jednoho z rodičů. 
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Postup při projednání umělého přerušení těhotenství 

Postup při projednání umělého přerušení těhotenství je upraven v § 7 až 9 zákona, 

přičemž je stanoveno, že se na něj nevztahují obecné předpisy o správním řízení. O provedení 

interrupce těhotná žena žádá ženského lékaře zdravotnického zařízení příslušného podle místa 

jejího trvalého pobytu nebo místa pracoviště nebo školy. Toto ustanovení je však dávno 

překonané, neboť systém rajonizace se již nepoužívá a ženy se dnes s žádostí o interrupci 

obrací na své ošetřující lékaře, které si zvolily. 

Zákon dále stanoví, že lékař je povinen poučit pacientku o možných zdravotních 

důsledcích umělého přerušení těhotenství i o způsobech používání antikoncepčních metod a 

prostředků.  

 

Navrhovaný zákon o specifických zdravotních službách konkretizuje oproti stávající 

právní úpravě také náležitosti poučení pacientky. V § 13 odst. 2 je uvedeno, že před 

provedením umělého ukončení těhotenství je ošetřující lékař povinen podat pacientce 

informaci o povaze zdravotního výkonu, jeho trvalých následcích a možných rizicích, o 

alternativních možnostech řešení a o možnostech prevence otěhotnění v budoucnosti. 

Informace musí být podána před svědkem, kterým je zdravotnický pracovník. Pacientka může 

požadovat, aby při podání informace byl přítomen další svědek podle jejího výběru. Záznam o 

podání informace podepíše informující lékař, svědek, popřípadě svědci, a pacientka; záznam 

je součástí zdravotnické dokumentace vedené o pacientce.  

Pokud poskytovatel nepodá informace výše uvedeným způsobem, dopouští se správního 

deliktu, za nějž lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč.  

 

Co se týká náležitostí poučení ženy, která odmítá dát souhlas k interrupci, k jejímuž 

provedení dalo podnět zdravotnické zařízení, je třeba, aby byl od takové ženy vyžádán 

negativní revers, tj. písemné prohlášení nejen o tom, že odmítá interrupci, ale především o 

tom, že byla seznámena se všemi riziky, která jí z gravidity mohou plynout.  

 

Toto ustanovení bohužel navrhovaný zákon o specifických zdravotních službách 

nepřevzal a neřeší tak ani případ, kdy pacientka odmítá potřebnou péči, ani poměrně běžné 

situace, kdy odmítá provedení výkonu a současně není ochotna o tom podepsat prohlášení. 

 

Jestliže žena na umělém přerušení těhotenství trvá a dojde-li lékař k závěru, že jsou 

splněny podmínky pro jeho výkon, určí zdravotnické zařízení, kde se výkon provede.  
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Na další kuriozitu narážíme u § 8, který se týká postupu pro případ, že lékař neshledal 

podmínky pro umělé přerušení těhotenství. Ženě je zde dána možnost, aby do tří dnů písemně 

požádala o přezkoumání lékařova závěru okresního odborníka pro obor gynekologie a 

porodnictví, přičemž k přezkoumání jeho závěrů určuje zákon dále krajského odborníka pro 

obor gynekologie a porodnictví. Vzhledem k tomu, že institut okresních i krajských 

odborníků byl dávno zrušen, celý § 8 se tak stává v praxi neaplikovatelným. Domnívám se 

však, že pro těhotnou ženu faktická absence tohoto přezkumného postupu žádné negativní 

důsledky nepřináší, neboť případy, kdy by lékař odmítal provést pacientce požadovaný 

zákrok, jsou zcela výjimečné. Pokud by k nim v praxi přeci jen došlo, je velmi snadné 

navštívit jiného gynekologa, který interrupci provede. 

 

Umělé přerušení těhotenství cizinkám 

V pořadí již třetí rozpaky vzbuzující ustanovení nacházíme v § 10 zákona, který se 

dotýká známého fenoménu „potratové turistiky“. Dle tohoto ustanovení se umělé přerušení 

těhotenství neprovede cizinkám, které se v České socialistické republice zdržují pouze 

přechodně. Z úst některých lékařů zaznívá poněkud úsměvný výklad tohoto zákazu, totiž že 

Česká socialistická republika zanikla a tím tedy pominulo i zmíněné omezení. Z uvedeného 

ustanovení pomocí argumentu a contrario dovodíme, že umělé přerušení těhotenství lze tedy 

provést cizince, která se u nás zdržuje trvale (např. zde studuje či pracuje).  

 

Právě otázka potratové turistiky se stala jedním z nejdiskutovanějších bodů návrhu 

zákona o specifických zdravotních službách. Vzhledem k tomu, že připravovaný zákon otázku 

umělého ukončení cizinkám neřeší, podporuje tak ve svých důsledcích potratovou turistiku. 

Tvůrci zákona argumentují tvrzením, že rozdílný přístup k interrupcím pro ženy s trvalým 

pobytem a přechodným pobytem je v rozporu s předpisy Evropské unie a občané EU by měli 

mít v daném členském státě k dispozici stejné služby jako místní. Proti tomu se však důrazně 

postavili poslanci KDU-ČSL, pro něž je taková úprava z etických důvodů nepřijatelná, a 

taktéž Česká lékařská komora, která v námitkách k navrhovanému zákonu poukázala na 

nebezpečí, že se Česká republika stane výjezdovou zemí, kam budou cizinky ze států, v nichž je 

umělé ukončení těhotenství nepřípustné, jezdit pouze za účelem interrupcí. Zde se však nabízí 

zamyšlení nad důvody, proč křesťanským demokratům potratová turistika tolik vadí. Pokud se 

dokázali smířit s faktem, že Češkám jsou tyto zákroky prováděny legálně, neměli by stejná 

práva přiznat cizinkám? Vždyť před Bohem jsme si všichni rovni. Proč tedy rozdělovat ženy 

do dvou kategorií, z nichž pro každou budou platit odlišná pravidla? 
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3.3.5. Vyhláška, kterou se provádí zákon o umělém přerušení těhotenství 

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 75/1986 Sb., účinná od 1. 1. 1987, je 

sekundárním právním předpisem, vydaným na základě zmocnění obsaženém v § 12 zákona č. 

66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství. Co do rozsahu zhruba odpovídá zákonu, který 

konkretizuje, navíc však zahrnuje obsáhlou přílohu, jež stanoví seznam nemocí, syndromů a 

stavů, které jsou zdravotními důvody k umělému přerušení těhotenství. 

 

Kontraindikace k provedení interrupce 

§ 1 vyhlášky, týkající se podmínek pro umělé přerušení těhotenství, pojednává o 

kontraindikacích k provedení interrupce. Takovými zdravotními důvody, pro které nelze na 

žádost ženy uměle přerušit její těhotenství, jsou 

a) zdravotní stav ženy, kterým se podstatně zvyšuje zdravotní riziko spojené s umělým 

přerušením těhotenství 

b) umělé přerušení těhotenství, od něhož neuplynulo šest měsíců, s výjimkou případů, kdy 

• žena alespoň dvakrát rodila nebo 

• žena dovršila 35 let věku nebo 

• je důvodné podezření, že žena otěhotněla v důsledku trestné činnosti, která 

vůči ní byla spáchána (pro příklad můžeme uvést trestný čin znásilnění dle § 

241 nebo pohlavního zneužívání dle § 242, 243 trestního zákona) 

Uvedená šestiměsíční hranice se však již dávno nedodržuje a od doby, kdy si pacientky 

zákrok hradí, se interrupce provádějí v libovolném počtu a bez ohledu na to, kolik jich žena 

předtím prodělala. Nástrojem, který ženám brání používat umělé přerušení těhotenství jako 

antikoncepční metodu, je tak dnes místo uvedených omezení právě vysoký poplatek za 

zákrok. 

Vyhláška dále konkretizuje případy, v nichž je možno ženě provést umělé přerušení 

těhotenství i po uplynutí zákonem stanovené 12 týdenní lhůty. Jedná se dle § 2 odst. 1 o 

takové situace, kdy je ohrožen život ženy, prokázáno těžké poškození plodu anebo je zjištěno, 

že plod je neschopen života. Další prolomení 12 týdenní hranice nacházíme ve druhém 

odstavci, jenž dovoluje provést zákrok nejpozději do dosažení 24 týdnů těhotenství, svědčí-li 

pro umělé přerušení těhotenství genetické důvody. 

Dodejme však, že délka těhotenství se nepočítá ode dne početí, nýbrž od prvního dne 

poslední menstruace (§ 4 odst. 1 vyhlášky). Údaj o datu poslední menstruace je však v praxi 
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druhotný, neboť zásadní význam má určení délky těhotenství podle velikosti plodu stanovené 

ultrazvukem. Pro úplnost dodejme, že výkon v 8. – 12. týdnu těhotenství je obvykle dražší než 

tzv. miniinterrupce, prováděná do 8. týdne těhotenství. 

 

Interrupční indikace, informovaný souhlas 

Co se týká zdravotních důvodů pro umělé přerušení těhotenství, stanoví vyhláška, že 

k jejich posouzení je oprávněn vedoucí oddělení zdravotnického zařízení, do jehož oboru 

onemocnění patří, nebo jím pověřený zástupce (§ 3 odst. 2). Zde je namístě zdůraznit, že 

zákrok nelze v žádném případě provést proti vůli těhotné ženy, a to i kdyby se jednalo o 

kteroukoli z interrupčních indikací. Souhlas ženy k umělému přerušení těhotenství ze 

zdravotních důvodů je nutný, ať už jde o zákrok prováděný z podnětu zdravotnického zařízení 

nebo z podnětu samotné pacientky. Pokud však vzešel podnět k provedení interrupce od 

zdravotnického zařízení a žena k němu odmítá dát souhlas, musí o tom daná žena učinit 

písemné prohlášení (revers). Ten také slouží zdravotnickému zařízení jako potenciální obrana 

proti případným stížnostem či žalobám ze strany pacientky, která by se chtěla domáhat 

náhrady škody, resp. újmy na zdraví, kterou utrpěla v souvislosti s těhotenstvím či porodem. 

 

Postup při projednání zákroku a místo jeho provedení 

Podrobný postup při projednání zákroku je upraven v § 4 a 5 vyhlášky, jenž stanoví 

lékaři další úkoly nad rámec povinností uložených mu v § 7 zákona o umělém přerušení 

těhotenství. Ženský lékař zdravotnického zařízení příslušného podle místa trvalého pobytu 

ženy nebo místa jejího pracoviště nebo školy, kterého žena písemně požádala30 o umělé 

přerušení těhotenství, ji vyšetří, určí délku těhotenství, zjistí, zda umělému přerušení 

těhotenství nebrání kontraindikace a učiní závěr. Žena zdravotnickému zařízení písemně 

potvrdí, že ji lékař seznámil se svým závěrem a že ji poučil o možných zdravotních 

důsledcích umělého přerušení těhotenství, jakož i o způsobech použití antikoncepčních metod 

a prostředků. Dle § 4 odst. 3 může žena až do začátku výkonu umělého přerušení těhotenství 

vzít svou žádost nebo souhlas zpět. Tuto skutečnost uvede lékař v její zdravotnické 

dokumentaci.  

 Místo výkonu umělého přerušení těhotenství upravuje § 6 vyhlášky. Dle tohoto 

ustanovení lékař určí pro výkon umělého přerušení těhotenství spádové zdravotnické zařízení 

ústavní péče. Na přání ženy může určit i jiné zdravotnické zařízení ústavní péče, pokud s tím 

                                                 
30 Současná situace je taková, že žádost sepisuje s pacientkou její gynekolog, a to na předepsaném tiskopise, 

přičemž za sepsání žádosti si jednotliví lékaři účtují zhruba 300 až 1500 Kč. 
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toto zařízení bude souhlasit. Dnešní praxe je však taková, že zdravotnické zařízení, v němž se 

zákrok provede, neurčuje nikdy lékař, ale vybírá si jej sama pacientka. 

Ze znění tohoto paragrafu dále vyplývá, že interrupci lze provést pouze v zařízení 

ústavní péče (nikoli tedy v ambulantním zařízení). V posledních letech se vedly diskuze na 

téma, zda do okruhu zařízení ústavní péče spadají také denní stacionáře. Toto dilema vyřešil 

výbor České gynekologické a porodnické společnosti při České lékařské společnosti Jana 

Evangelisty Purkyně, který ve svém vyjádření uvedl, že denní stacionáře jsou lůžkovým 

zařízením ve smyslu vyhlášky č. 75/1986 Sb.31  

 Zdravotnickému zařízení je vyhláškou uložena povinnost provést výkon neprodleně a 

o době jeho provedení uvědomit ženu již při předložení její žádosti se závěrem lékaře. 

 

Povinnost mlčenlivosti 

Důležité pravidlo je obsaženo v § 8 vyhlášky, totiž že všichni zúčastnění pracovníci jsou 

povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dověděli v souvislosti s umělým 

přerušením těhotenství, a šetřit oprávněné zájmy ženy. Takto zvláště uložená povinnost se 

může zdáti nadbytečnou vzhledem k ustanovení § 55 odst. 2 písm. d) zákona o péči o zdraví 

lidu, který obsahuje významově stejné pravidlo. Mezi dikcí zákona a zněním interrupční 

vyhlášky si však lze přeci jen všimnout drobné odlišnosti. Zda byla či nebyla záměrem 

zákonodárce, není zcela jisté, každopádně však můžeme konstatovat rozšíření zákonné 

povinnosti mlčenlivosti zmíněnou vyhláškou. Dle vyhlášky totiž podléhají této povinnosti 

nejen zdravotničtí pracovníci, ale obecně všichni zúčastnění pracovníci, tedy i 

„nezdravotničtí". 

 

Umělé přerušení těhotenství cizinkám 

V závěru vyhlášky nalézáme ustanovení, týkající se umělého přerušení těhotenství 

cizinkám (§ 10). Podle něj se za přechodný pobyt nepovažuje pobyt cizinek, které pracují v 

orgánech a organizacích se sídlem v České socialistické republice, popřípadě členek rodin 

pracovníků těchto orgánů a organizací, pobyt studujících a jiných cizinek, které mají povolení 

k pobytu pro cizince podle zvláštních předpisů, popřípadě mezistátních dohod. Zdravotnické 

zařízení má povinnost požadovat předložení příslušného dokladu.  

 

 

                                                 
31 BAHOUNEK, T.J., et al. Čtyři pohledy na interrupci. Ostrava : KEY Publishing, 2007. ISBN 978-80-87071-
09-0. 
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Zdravotní důvody k provedení interrupce 

Vyhláška dále obsahuje pro praxi důležitou přílohu, v níž je uveden seznam nemocí, 

syndromů a stavů, které jsou zdravotními důvody k umělému přerušení těhotenství. Jsou 

rozčleněny do celkem 14 skupin, z nichž některé se dále rozvětvují do podskupin. Příkladmo 

uveďme alespoň některé kategorie nemocí a stavů: interní, onkologické, neurologické, 

psychiatrické, gynekologické a porodnické, genetické. Co se týká gynekologických a 

porodnických stavů, zde bych ráda zmínila alespoň některé příklady, jež vyhláška uvádí: 

• dva předchozí porody císařským řezem  

• početí mezi příbuznými v pokolení přímém nebo se sourozenci 

• početí do dokonaného 15. roku věku 

• početí po 40. roce věku 

3.3.6. Vyhláška o předávání údajů do NZIS 

Národní registr potratů, coby databázi provedených interrupcí v ČR, je upravuje 

vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 552/2004 Sb., o předávání osobních a dalších údajů do 

Národního zdravotnického informačního systému pro potřeby vedení národních zdravotních 

registrů. Vyhláška stanoví zdravotnickým zařízením povinnost každý měsíc předávat 

příslušné údaje do Národního zdravotnického informačního systému, a to primárně 

v elektronické podobě, přičemž pouze ve výjimečných případech po dohodě se správcem 

Národního zdravotnického informačního systému lze údaje předávat v podobě listinné.  

Vyhláška stanoví okruh zdravotnických zařízení, která předávají údaje do národního 

registru potratů. Tuto povinnost má každé zdravotnické zařízení, ve kterém byl potrat 

proveden, nebo ve kterém byla ženě v souvislosti s potratem poskytnuta zdravotní péče. 

3.3.7. Trestní zákon 

 Vzhledem k tomu, že trestněprávní rovina není podstatou této práce, omezím se pouze 

na nejdůležitější aspekty. Listinou základních práv a svobod stanovený požadavek ochrany 

lidského života již před narozením je naplněn zejména ustanoveními § 227 a 228 zákona č. 

140/1961 Sb., trestní zákon (TZ), v nichž je upraven trestný čin nedovoleného přerušení 

těhotenství. Ustanovení § 227 TZ sankcionuje pachatele, který těhotné ženě pomáhá nebo ji 

svede k tomu, aby své těhotenství sama uměle přerušila, nebo jiného požádala nebo jinému 

dovolila, aby jí bylo těhotenství uměle přerušeno jinak než způsobem přípustným dle 
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zákonných předpisů o umělém přerušení těhotenství. Následující ustanovení pak trestá toho, 

kdo se souhlasem těhotné ženy uměle přeruší její těhotenství jinak než způsobem přípustným 

dle zákonných předpisů o umělém přerušení těhotenství.32  

Vyvolání potratu nebo usmrcení plodu je považováno za trestný čin ublížení na zdraví 

formou těžké újmy způsobené těhotné ženě (§ 89 odst. 7 písm. g) TZ).  

Ze shora uvedeného tedy vyplývá, že nedovolené přerušení těhotenství je trestným 

činem, ať už je provedeno se souhlasem, nebo bez souhlasu těhotné ženy. Pouze samotná 

těhotná žena je v případě, že své těhotenství sama uměle přeruší, exkulpována, trestní 

odpovědnosti tedy nepodléhá (§ 229 TZ) 

 Gynekology hojně diskutovanou otázkou je, jak postupovat, dostaví-li se k interrupci 

těhotná dívka mladší 15 let. V tomto případě tedy došlo k trestnému činu pohlavního 

zneužívání. Měl by lékař tuto skutečnost ohlásit anebo naopak zachovat povinnou 

mlčenlivost? Odpověď nalezneme v § 168 TZ, kde je upraven trestný čin neoznámení 

trestného činu. Vzhledem k tomu, že pohlavní zneužívání není uvedeno ve výčtu trestných 

činů, jejichž neoznámení by zakládalo skutkovou podstatu neoznámení trestného činu, lékař 

nejen že takový čin hlásit nemusí, ale dokonce ani nesmí, neboť by tím porušil zákonem 

stanovenou povinnost mlčenlivosti. 

Opačná by byla situace, se kterou se gynekologové ve svých ordinacích také setkávají, a 

to když se k nim dostaví dívka mladší 15 let, která žádá předepsání antikoncepce, neboť již 

začíná žít sexuálním životem. V tomto případě, doví-li se lékař hodnověrným způsobem, že je 

čin pohlavního zneužívání připravován, je povinen ho překazit, neboť pohlavní zneužívání je 

mezi jinými zmíněno v § 167 TZ, jenž definuje skutkovou podstatu nepřekažení trestného 

činu. 

3.4. Judikatura 

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 5. 9. 2002, uveřejněn v Přehledu 

rozsudků ESLP (ASPI, a.s.) pod č. 255/2003 - Boso proti Itálii  

Tímto rozhodnutím zaujal Evropský soud pro lidská práva jasný postoj k otázce, zda má 

manžel těhotné ženy právo zasahovat do jejího rozhodnutí podstoupit interrupci.  

Stěžovatel, pan G. Boso, byl italský státní příslušník, jehož manželka v roce 1984 

otěhotněla a rozhodla se podstoupit umělé přerušení těhotenství, a to i přes mužův nesouhlas. 

Stěžovatel proto podal na svou manželku žalobu, kterou se domáhal odškodnění za zásah do 

                                                 
32  Nutno však dodat, že výskyt tohoto trestného činu je u nás (díky liberální právní úpravě interrupcí) minimální. 
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svého práva potenciálního otce a do práva na život dítěte, které se mělo narodit. Vznesl 

přitom otázku ústavnosti italského zákona z roku 1978, který upravuje umělé přerušení 

těhotenství, a tvrdil, že tento zákon porušuje zásadu rovnosti mezi manžely, neboť ponechává 

rozhodnutí o přerušení těhotenství výhradně na matce. Italský ústavní soud prohlásil námitku 

za zjevně neopodstatněnou s tím, že zmíněný zákon spočívá na politické volbě a přiznává 

veškerou odpovědnost za přerušení těhotenství matce, což je logické s ohledem na to, že ta 

nese psychické i fyzické důsledky těhotenství. Na základě tohoto rozhodnutí byla žaloba 

stěžovatele soudem prvního stupně zamítnuta.  

Poté, co bylo odmítnuto odvolání i dovolání stěžovatele, obrátil se pan Boso na 

Evropský soud pro lidská práva. Ve své stížnosti tvrdil, že italská legislativa, umožňující 

umělé přerušení těhotenství bez ohledu na nesouhlas otce, porušuje čl. 2 (právo každého na 

život), čl. 8 (právo na respektování soukromého a rodinného života) a čl. 12 (právo uzavřít 

manželství a založit rodinu v souladu s vnitrostátními zákony) Úmluvy o ochraně lidských 

práv a základních svobod. 

Evropský soud pro lidská práva, stejně jako italské justiční orgány, však neshledal 

v jednání manželky stěžovatele porušení žádného z tvrzených článků Úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod a vyloučil, že by bylo možné vykládat právo potenciálního 

otce na respektování jeho soukromého a rodinného života tak široce, aby zahrnovalo i právo 

být "konzultován" či právo podat žalobu v souvislosti s umělým přerušením těhotenství, 

kterému se jeho manželka hodlá podrobit. 

 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 6.9.1991, sp.zn. 6 Tz 116/91, uveřejněn ve 

Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek NS pod č. 50/1992 – Úplata lékaři za předstírané 

přerušení těhotenství  

Druhý z „interrupčních judikátů“, ačkoli spadá spíše do oblasti trestního práva, jsem 

vybrala z důvodu, že nám umožní nahlédnout do již historické praxe nezákonného provádění 

umělých přerušení těhotenství.  

Rozsudkem Okresního soudu v Jihlavě z 28. 3. 1951 byl obviněný MUDr. A. F. uznán 

vinným trestným činem usmrcení lidského plodu podle § 218 odst. 2, 3 písm. a) tehdejšího 

trestního zákona (zák. č. 86/1950 Sb.). Podkladem odsuzujícího výroku bylo zjištění 

okresního soudu, že obviněný ve své ordinaci v průběhu let 1948 až 1950 přivodil umělý 
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potrat celkem pěti ženám, a to za úplatu ve výši 4 500 až 10 000 Kčs33. Odvolání obviněného 

bývalý Krajský soud v Jihlavě 22. 6. 1951 zamítl. 

Po smrti obviněného podal generální prokurátor ČR 15. 8. 1991 ve prospěch 

obviněného MUDr. A. F. stížnost pro porušení zákona proti usnesení bývalého krajského 

soudu. Ve stížnosti prokurátor mj. uvedl, že jednání obviněného vůči jedné z žen nemělo být 

považováno za součást trestného činu usmrcení lidského plodu podle § 218 odst. 2, 3 písm. a) 

tr. zák. (zák. č. 86/1950 Sb.), protože podle výsledků provedeného dokazování nebyla těhotná. 

Tuto skutečnost potvrdil ostatně již v původním procesu MUDr. K. Ř., soudní znalec z oboru 

ženského lékařství. Jednání obviněného spočívalo v tom, že si od této ženy nechal vyplatit   

10 000 Kčs za okolností, kdy byla přesvědčena, že je těhotná a že jeho zákrok (tzv. výškrab) 

směřuje k umělému potratu. Obviněný tedy využil omylu této ženy k tomu, aby se k její škodě 

obohatil. Jeho jednání tak vykazovalo znaky trestného činu podvodu podle § 249 odst. 1 písm. 

b) tr. zák. (zák. č. 86/1950 Sb.). 

Soud se vypořádal i s hypotézou, jak by mělo být rozhodnuto za situace, bylo-li by 

prokázáno, že ve skutečnosti nebyla těhotná žádná z žen, a obviněný na nich prováděl 

předstírané potraty za účelem obohacení vlastní osoby. V takovém případě by nepřicházelo v 

úvahu, aby byl skutek posouzen jako trestný čin usmrcení lidského plodu podle § 218 odst. 2, 

3 písm. a) tr. zák. (zák. č. 86/1950 Sb.) ani jako spoluvina či účastenství na zločinu vyhnání 

plodu podle § 5, § 144 zák. č. 117/1852 ř. z. 

Nejvyšší soud shledal rozsudek okresního soudu vadným také v tom směru, že okresní 

soud za součást trestného činu usmrcení lidského plodu považoval jednání obviněného 

MUDr. A. F. vůči P. H., spočívající v tom, že u P. H. zjistil těhotenství a že jí sdělil, že za 

umělý potrat, pro který byla P. H. sama již předem rozhodnuta, požaduje částku 10 000 Kčs. 

P.H. se však posléze obrátila na jiného lékaře, který umělý potrat provedl. Soud tedy 

konstatoval, že v takovém jednání obviněného nebyly obsaženy znaky trestného činu 

usmrcení lidského plodu podle § 218 odst. 2 tr. zák. (zák. č. 86/1950 Sb.) a obviněný tak 

neměl být v tomto směru uznán vinným. 

Závěrem dodejme, že stížnost generálního prokurátora ČR Nejvyšší soud zamítl 

z jiných důvodů. 

 

                                                 
33 Zde si můžeme povšimnout, že v padesátých letech byly interrupční zákroky téměř dvakrát dražší než dnes 
(přirozeně z důvodu, že se jednalo o činnost nezákonnou). 
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3.5. Interrupce z hlediska náboženského 

Náboženské hledisko zdůrazňuje především fakt, že potrat rovná se vražda. Usmrcení 

plodu coby nevinného je tedy za všech okolností mravně nepřípustné a nenarozenému dítěti 

by naopak měla být poskytována státní ochrana, neboť úkolem státu je přece chránit slabé a 

ohrožené jedince.  

Podle učení Církve přitom vzniká subjekt lidských práv již okamžikem početí a právo 

na život nenarozeného dítěte má větší váhu než svoboda rozhodování těhotné ženy.34 

Argumentace věřících vychází také z postulátu, že právo je minimum morálky, avšak pokud 

nechrání jednu ze základních hodnot tak, jak je minimálně nutné, narušuje tím systém právní 

ochrany dalších a stává se nespravedlností.35 

Co se týká nazírání náboženství na lékaře, který takový zákrok provádí, přímá 

spolupráce při potratu je podle křesťanské nauky těžkým hříchem a Církev trestá tento zločin 

proti lidskému životu kanonickým trestem exkomunikace (vyobcování). Nutno na tomto místě 

připomenout, že lékař má v dnešní době právo odmítnout spolupráci při provádění umělého 

přerušení těhotenství ze sociálních důvodů a nesmí za to být žádným způsobem postižen. 

V souvislosti s připravovaným zákonem o specifických zdravotních službách můžeme  

na tomto místě zmínit prohlášení, které dne 26. 1. 2009 vydala Česká biskupská konference. 

V tomto prohlášení mimo jiné uvádí, že považuje za nezbytné, aby již v zákoně 

o specifických zdravotnických službách bylo výslovně deklarováno právo zdravotnického 

pracovníka odmítnout spoluúčast na provádění umělého ukončení těhotenství pro výhradu 

svědomí, a to bez rizika postihu. Současný právní stav umožňuje diskriminaci těch, kteří 

provádění umělých potratů považují za neslučitelné se svým svědomím a přesvědčením.36  

 Pokud jsem dosud hovořila o náboženství, měla jsem na mysli katolicismus coby 

převažující náboženský směr v České republice. V rámci komplexního zkoumání však 

můžeme zmínit i postoje jiných filozoficko-náboženských proudů k této otázce. Ve stručnosti 

lze shrnout, že protestantismus interrupce povoluje, muslimové je akceptují do pátého měsíce 

těhotenství a hinduismus, taoismus a buddhismus přerušení těhotenství nezakazují ani 

později.37 

                                                 
34 V dnešní moderní medicíně se již prakticky nevyskytují případy, v nichž by byl těhotenstvím či porodem 
ohrožen život matky a jedinou cestou k její záchraně by bylo usmrcení plodu. Lékařská technika v současné 
době zná metody, jak zachránit život matky i dítěte, a tak by jistě v dané situaci postupoval každý lékař. 
35 Hnutí pro život ČR, o.s. [online]. [cit. 2008-12-05]. Dostupný z WWW: <http://prolife.cz/potrat/?id=594>. 
36 Res Claritatis : Prohlášení ČBK k vládnímu návrhu zákona o specifických zdravotních službách [online]. 
26.1.2009 [cit. 2009-2-20]. Dostupný z WWW: <http://res.claritatis.cz/?id=2963>. 
37 JAKEŠOVÁ, P. Vybrané problémy právní úpravy umělého přerušení těhotenství. Zdravotnictví a právo. 2005, 
č. 6. 
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3.6. Interrupce v mezinárodních souvislostech 

Při porovnání právní úpravy evropských států, pokud se týká problematiky interrupcí, 

bychom jen stěží našli dvě země, které přistupují k těmto otázkám stejným způsobem.  

Mezi státy, které interrupce zakazují, patří již tradičně Irsko38, kde platí zákaz umělého 

přerušení těhotenství již od roku 1861. Dle zdejších zákonů těhotná žena i kdokoli další 

mohou být za potrat odsouzeni až k doživotnímu vězení. Zákon připouští jedinou výjimku - 

pokud pokus o záchranu života těhotné matky vyústí v neúmyslný potrat (takový čin v 

souladu s katolickým učením není trestný, neboť zde chybí úmysl potrat provést). V roce 

1983 zákaz interrupcí v Irsku potvrdilo referendum, na jehož základě byl převzat i do ústavy. 

Pro českého pozorovatele těžko pochopitelný souhlas Irů s takto pojatým zákonem (pouze 

jedna třetina hlasujících v referendu byla proti) souvisí s rolí katolické církve v zemi, kde se 

více než 90% obyvatel pokládá za římské katolíky a 86% navštěvuje pravidelně nedělní 

bohoslužby (nejvíce na světě).39 Přesto se lze domnívat, že v Irsku je každým rokem 

provedeno několik desítek nezákonných interrupcí, při nichž není ženám, které je podstupují, 

poskytnuta taková zdravotní péče, jaké by se jim dostalo při legalizaci tohoto zákroku. 

Další evropskou zemí, která se řadí mezi radikální odpůrce interrupcí, je Polsko. Zákon, 

který označuje interrupce za trestný čin, zde vstoupil v platnost v březnu roku 1993. Polky 

řeší tuto situaci tím, že cestují do zemí, kde je interrupce povolena. Čeští lékaři však, jak už 

bylo uvedeno, nemají oprávnění provádět potraty cizinkám, které nemají v naší zemi trvalý 

pobyt. Druhou možností je tzv. „potratová loď“. Tu si najímá organizace Žena na vlnách a 

tvrdí, že nabízí pouze rady o antikoncepci a lékařské ošetření. Ve skutečnosti však tato loď 

vozí Polky na výlety do mezinárodních vod, kde neplatí polský zákon zakazující potraty, a 

tam jim podávají pilulku RU-486 vyvolávající potrat.40 V České republice prozatím tato 

pilulka registrována není. Její zavedení do praxe má však u nás již nyní své příznivce i 

odpůrce. Na jedné straně by usnadnila proces při nechtěném těhotenství, patrně by ale také 

znemožnila řádnou evidenci interrupcí a proniknutím na černý trh by byla obcházena i 

zdravotnická zařízení.41  

                                                 
38 Odstrašujícím důsledkem irského protipotratového zákona byl případ 14 - leté dívky, která přišla do jiného 
stavu po znásilnění. V Irsku jí potrat zamítli, proto utekla do Velké Británie, kde jí však vzhledem k tehdejším 
vztahům se sousední zemí taktéž nevyhověli. Pomoc přišla až ve chvíli, kdy dívka prohlásila, že se raději sama 
zabije. Tehdy byla situace ohodnocena jako přímé ohrožení života ženy a lékaři v Británii potrat provedli.  
39 KÜHN, Z. Současná právní regulace umělých potratů ve světě. Všehrd. 1994, č. 10. 
40 JELÍNKOVÁ, E. Zákaz interrupce, informační studie. 2004 [cit. 2008-12-05]. Dostupný z WWW: 
<st.vse.cz/~XJELE02/xjele02.doc >. 
41 Osobní sdělení: MUDr. Miloš Vysloužil, primář porodnicko-gynekologického oddělení Nemocnice Šumperk. 
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K mimoevropským zemím, v nichž je interrupce zakázána, patří některé státy Latinské 

Ameriky, asi polovina afrických států a většina muslimských zemí. 

Na druhé straně existují země (a v Evropě je jich převaha), které interrupce povolují. 

Snad nejliberálnější právní úpravu z evropských států má v tomto ohledu Nizozemí, které již 

tradičně vykazuje nejnižší počet interrupcí v poměru k počtu narozených dětí. Zde je možné 

provést interrupci až do 24. týdne těhotenství a navíc je tento zákrok zdravotními 

pojišťovnami proplácen.42 Nízký počet interrupcí v Nizozemí je však způsoben také tím, že se 

zde provádí tzv. „regulace menstruace“, tj. odsátí děložní sliznice při nedostavení se 

menstruace. Jistě tak občas dojde i k odsátí počínající gravidity, které však není registrováno 

jako umělé přerušení těhotenství a tudíž se nezahrnuje do statistik. 

Jak již bylo uvedeno výše, Česká republika se řadí mezi státy s liberální právní úpravou 

interrupcí, zastávající stanovisko, že o plodu rozhoduje žena, analogicky jako o svém zdraví. 

Toto pravidlo uznává v celosvětovém měřítku asi 55 států s cca 41 % světové populace (USA, 

Dánsko, Rusko, Francie, Itálie, Rakousko, Turecko, skandinávské státy atd.). Ve většině 

těchto zemí je možnost přerušit těhotenství časově omezena 12. nebo 14. týdnem těhotenství, 

v USA je dokonce možné těhotenství přerušit až do dosažení životaschopnosti plodu.43   

Nabízí se otázka, jaký postoj k interrupcím zaujímají evropské instituce ochrany 

lidských práv, když každý z evropských států nahlíží na problematiku potratů a ochrany 

nenarozeného dítěte jinak. Na jedné straně se tyto instituce vyjádřily zdrženlivě k pojetí práva 

na život již od početí (Paton v. Spojené království, 1981), jak jej zdůrazňují odpůrci 

interrupcí, na druhé straně v regulaci a restrikci interrupcí neviděly odepření základních práv 

(svoboda, soukromí, zdraví) těhotné ženy, čímž se postavily skepticky také k opačnému 

proudu. Evropské státy tedy mohou volit v podstatě jakýkoli přístup k interrupcím od  

liberálního, přes různou měrou restriktivní, až po prohibitivní. K interrupcím se Evropský 

soud pro lidská práva nepřímo vyjádřil také tehdy, když označil postih irské soukromé 

organizace kvůli šíření informací o možnostech interrupce v zahraničí za porušení svobody 

projevu dle čl. 10 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (Open Door 

counselling, Dublin Well Woman Centre Ltd v. Irsko, 1991).44   

Pokud jde o počty provedených interrupcí, možnost mezinárodního srovnání 

potratovosti je komplikována odlišným nazíráním na obsah tohoto pojmu v jednotlivých 

státech. V důsledku toho jsou statistiky pocházející z různých zemí obtížně srovnatelné, neboť 

                                                 
42 BAYEROVÁ, M. Článek první Úmluvy o právech dítěte. Právní rozhledy. 2000, č. 6.  
43 KOVÁŘ, P., KARHAN, J. Stav a vývoj zákonodárství umělého přerušení těhotenství ve světě a u nás. 
Pardubice : Sborník, 2003.  
44 KŘEPELKA, F. Evropský standard lidských práv a zdravotnictví. Zdravotnictví a právo. 2002, č. 7 - 8. 
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definice potratu a interrupce se zde různí a tudíž i okruh případů do statistik spadajících je 

rozdílný.  

Tento problém způsobují mimo jiné zákroky, které se laicky nazývají miniinterrupce. 

Mnohé státy je považují za regulaci menstruace a nikoli za umělé přerušení těhotenství, 

naopak Česká republika je do statistik potratovosti zahrnuje, což ji v mezinárodním srovnání 

staví do pozice země s vysokou potratovostí. I proto je velmi potěšujícím fakt, že přes to 

všechno vykazuje náš stát vůbec nejnižší potratovost ze všech postkomunistických zemí, ve 

kterých jsou interrupce dovoleny.  

Dále musíme zmínit, že některé země zahrnují do statistik jen ta umělá přerušení 

těhotenství, která byla provedena ve státních zdravotnických zařízeních, přestože skutečný 

počet interrupcí může být několikanásobně vyšší.  

Abnormální situaci pak představují Polsko a Irsko, kde jsou interrupce, jak už bylo 

uvedeno, zákonem zakázány. Irsko tak uvádí ve svých statistikách v rubrice „legal abortions“ 

nulu a Polsko, kde jsou ve zcela výjimečných případech potraty povolovány, zmiňuje velmi 

nízký počet případů. 

Z  mezinárodního srovnání dle mého soudu plyne, že zákonný zákaz interrupcí žádný 

problém neřeší. Jeho výsledkem je pouze růst počtu nelegálně prováděných zákroků, jejichž 

nebezpečnost pro zdraví žen ukazují následující čísla: V současnosti zemře na světě ročně asi 

78 000 žen v důsledku nelegálně provedeného potratu. Na 1 000 nelegálně provedených 

potratů připadají přibližně 4 případy úmrtí. Riziko úmrtí po nelegálně provedeném potratu je 

asi sedmsetkrát vyšší než u potratu legálního. Počet žen, které si odnesou trvalé poškození 

zdraví následkem kriminálního potratu, se odhaduje na statisíce.45 

                                                 
45 KŘEPELKA, F. Evropský standard lidských práv a zdravotnictví. Zdravotnictví a právo. 2002, č. 7 - 8. 
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4. STERILIZACE 

4.1. Obecné výklady 

Pojem sterilizace definuje § 1 směrnice Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 1/1972 Sb. 

jako „lékařský výkon, který zabraňuje plodnosti, aniž jsou odstraněny nebo poškozeny 

pohlavní žlázy“. V této práci se budu zabývat pouze sterilizací žen, opomenu tedy související 

problematiku sterilizací mužů a kastrací. Cum grano salis by se dalo říci, že sterilizace je 

vlastně jakousi permanentní formou antikoncepce.  

Statistiky uvádějí, že ročně v České republice podstoupí sterilizaci téměř 4000 žen. 

Maxima bylo dosaženo v roce 1999, kdy bylo sterilizováno 4380 žen.46 Dodejme však, že ve 

statistikách nejsou zahrnuty jiné typy operací (např. odstranění dělohy, vejcovodů, vaječníků), 

které mají taktéž za následek zbavení plodnosti. Přitom počty takovýchto operací a zákroků 

nepochybně převyšují počet evidovaných sterilizací.  

Z medicínského hlediska uveďme alespoň stručně, že v současné době se tento zákrok 

provádí nejčastěji laparoskopickou operací - elektrokoagulací vejcovodů na několika místech, 

čímž dojde k jejich neprůchodnosti a tím i nemožnosti, aby vajíčko z vaječníků doputovalo do 

dělohy. Místo elektrokoagulace byly vyvinuty i klipy, které se na vejcovod nasadí s možností 

jejich odstranění. Vejcovody však po několika měsících v místě klipu srostly, takže 

refertilizační výkony (obnovující plodnost) byly neúspěšné. Další častou technikou je podvaz 

vejcovodu šicím materiálem při císařském řezu (většinou opakovaném).  

Jak již bylo zmíněno, sterilizace je zákrokem, který definitivně zbavuje ženu možnosti 

otěhotnět, a jedná se tak o velmi razantní zásah do její integrity, který značně ovlivní budoucí 

rodinný život. Spolu s mnoha odborníky na zdravotnickou problematiku se tedy domnívám, 

že takto závažnou otázku by bylo vhodné upravit právní normou, jež poskytne dostatečnou 

ochranu nejen sterilizované ženě, ale i lékaři, který tento zákrok provede. Současná právní 

úprava je bohužel velmi zastaralá a v aktuálních podmínkách nedostačující. 

 

4.2. Historické aspekty 

Přestože nemá sterilizace tak pestrou minulost jako interrupce, její počátky lze rovněž 

klást do dávných historických dob. Ačkoli byla plodnost ženy odjakživa pozitivním jevem, 

                                                 
46 Demografie [online].  2004 [cit. 2008-12-05]. Dostupný z WWW:  <http://www.demografie.info/>. 
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objevovaly se i případy, kdy matky s více dětmi hledaly způsoby, jak již dalšímu případnému 

těhotenství zabránit. K tomu je nutila nejčastěji nepříznivá ekonomická situace rodiny, 

neexistence fungujících antikoncepčních prostředků, jaké známe dnes, a v neposlední řadě i 

snaha vyhnout se opakovaným potratům. Mezi prostředky, jakými se ženy snažily zbavovat 

plodnosti, ať už dočasně či trvale, patřily různé lektvary, předměty zaváděné do pochvy, ale i 

primitivní operační zákroky, prováděné tehdejšími pochybnými lékaři a šarlatány. 

Z ne tak dávné minulosti jsou rovněž dobře známé odstrašující tendence využívat 

metodu sterilizace k zabránění rozmnožování osob, jež byly v té které historické době 

nějakým způsobem společensky nepohodlné. Ve snaze o domnělé zušlechtění lidstva byla 

z eugenických důvodů prováděna sterilizace osob fyzicky, mentálně, sociálně nebo rasově 

méněcenných. Tradovalo se, že největší eugenické riziko představují slabomyslní a 

choromyslní, protože méněcenní plodí méněcenné potomstvo a mají také průměrně méně 

schopností o své potomstvo se řádně postarat a vychovat jej. Argumentem eugenické 

sterilizace byla též finanční zátěž v podobě ústavní péče, jejíž snížení by přineslo hospodářské 

ulehčení zdravým rodinám.47  

V USA se kontroverzní případ, který přitáhl pozornost a způsobil zásadní změny, stal v 

roce 1973 ve státě Alabama. Sestry Relfovy (afroamerického původu) byly sterilizovány ve 

věku 12 a 14 let svým lékařem, který je považoval za slabomyslné. Jejich matka byla 

negramotná, proto nebylo obtížné ji lstí přesvědčit, aby své "x" napsala na formulář se 

souhlasem ke sterilizaci dcer. Případ se následně dostal k soudu a na státní i federální úrovni 

byla přijata přísná opatření, jak v budoucnu podobnému zneužití zabránit. Výsledkem bylo 

zavedení 72 - hodinové čekací lhůty, která musela být dodržena mezi udělením souhlasu a 

provedením zákroku. Tato opatření byla postupem času nadále zpřísňována, čekací doba 

prodloužena na 30 dní a stanovena povinnost předchozího poučení o jiných formách 

antikoncepce v jazyce, kterému žena rozumí. Na území města New York vzniklo dokonce 

pravidlo, že ošetřující lékař nesmí navrhnout sterilizaci jako první.48 

Za pozornost stojí i ustanovení § 31 odst. 4 a § 35 dnes již zrušené vyhlášky č. 152/1988 

Sb., která umožňovala poskytnout v souvislosti s podstoupením lékařského zákroku „v zájmu 

zdravé populace“, tedy sterilizace, sociální dávku až do výše 10.000,- Kčs. 

                                                 
47 VOJTKO, T. Sterilizace prismatem československého eugenického hnutí. 2004 [cit. 2008-12-05]. Dostupný z 
WWW: <http://www.planovanirodiny.cz/view.php?cisloclanku=2006010614>. 
48 TOMISOVÁ, M. Právní aspekty nedobrovolné sterilizace žen. Právní fórum. 2005, č. 2. 



 

39 
 

4.3. Současná právní úprava  

Právní rámec pro provádění sterilizačních zákroků je dán zákonem č. 20/1966 Sb., o 

péči o zdraví lidu, prováděcím předpisem v podobě tzv. sterilizační směrnice z roku 1971 a od 

1. 10. 2001 také Úmluvou o biomedicíně, která již byla podrobněji rozebrána výše. To vše 

samozřejmě za současného respektování dalších relevantních dokumentů, mezi něž patří 

Listina základních práv a svobod (čl. 7 a 8), Evropská úmluva o ochraně lidských práv a 

základních svobod (čl. 3 a 8), Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (čl. 7 a 

17) a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (čl. 12).49  

4.3.1. Zákon o péči o zdraví lidu 

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, obsahuje jediné ustanovení týkající se 

sterilizací. Nalezneme jej v § 27, jenž upravuje tzv. jiné výkony. Je zde řečeno, že sterilizace 

se smí provést jen se souhlasem nebo na vlastní žádost osoby, u níž má být provedena, a to za 

podmínek stanovených Ministerstvem zdravotnictví. Tyto podmínky jsou stanoveny níže 

vyloženou směrnicí. 

Problematiky sterilizací se samozřejmě týkají také ustanovení zákona o povinné 

mlčenlivosti a informovaném souhlasu, která již byla podrobněji popsána výše. 

4.3.2. Směrnice o provádění sterilizace 

V současné době je klíčovým předpisem, týkajícím se sterilizací, směrnice Ministerstva 

zdravotnictví ČSR č. 01/1972 ze dne 17. 12. 1971. Některá ustanovení směrnice jsou však 

velmi bizarní a bohužel díky své zastaralosti nutí lékaře k jejich soustavnému obcházení. 

Nutno zdůraznit, že sterilizace je dnes hrazena z prostředků veřejného zdravotního 

pojištění, přičemž ženě není umožněno podstoupit zákrok, pokud není dána indikace, a to ani 

kdyby si jej chtěla sama zaplatit.50 Je veřejným tajemstvím, že lékař je tak nepřímo nucen 

v daném případě simulovat u ženy existenci zdravotních důvodů, které jsou dle směrnice 

indikací k provedení sterilizace. Dodejme, že indikace zde není okolností vylučující 

protiprávnost sterilizace, ale jednou z podmínek legality zákroku, ke které musí přistoupit 

podmínka generální, a to svobodný a informovaný souhlas.51  

                                                 
49 TOMISOVÁ, M. Právní aspekty nedobrovolné sterilizace žen. Právní fórum. 2005, č. 2. 
50 Pokud by však po provedení sterilizace žádala o refertilizační operaci (tj. navrácení plodnosti), případně 
provedení některé z metod asistované reprodukce, hradila by i náklady spojené s těmito výkony.  
51 TOMISOVÁ, M. Právní aspekty nedobrovolné sterilizace žen. Právní fórum. 2005, č. 2. 
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V posledních letech se objevily úvahy o změně sterilizačních předpisů s cílem umožnit 

využití sterilizace též jako prostředku plánovaného rodičovství, tj. i když u žadatelky nejsou 

dány stanovené indikace. Dle těchto návrhů by o provedení sterilizace mohla požádat i mladá 

zdravá žena, a to bez udání důvodů. V takovém případě by si logicky žadatelka hradila zákrok 

z vlastních prostředků. Podobnou cestou se vydal i připravovaný zákon o specifických 

zdravotních službách. 

 

Legální definice a podmínky zákroku 

Definici pojmu sterilizace nalezneme v § 1 citované směrnice, jenž popisuje sterilizaci 

jako lékařský výkon, který zabraňuje plodnosti, aniž jsou odstraněny nebo poškozeny 

pohlavní žlázy. V § 2 jsou pak stanoveny podmínky přípustnosti tohoto zákroku, který musí 

být proveden ve zdravotnickém zařízení, na vlastní žádost nebo se souhlasem osoby, u níž má 

být proveden, a v neposlední řadě za splnění alespoň jedné z podmínek, stanovených pod 

písmeny a) až g). Zajímavým je zejména fakt, že pokud splňuje indikaci muž, může být 

sterilizována žena, a naopak. Důležité je písm. g), jenž stanoví přípustnost provedení 

sterilizace ženě, která trvale splňuje podmínky pro umělé přerušení těhotenství. Mezi 

indikacemi pro umělé přerušení těhotenství je přitom uveden např. věk ženy nad 40 let, což 

bude právě často užívaným důvodem sterilizace. 

Paradoxem je, že provedení ostatních operací fakticky ukončujících plodnost 

(odstranění dělohy, vaječníků, vejcovodů) nevyžaduje splnění žádných zvláštních podmínek, 

(samozřejmě kromě podepsání informovaného souhlasu, který se uplatňuje u všech 

zdravotnických zákroků).52  

 

Návrh zákona o specifických zdravotních službách upravuje sterilizace v dílu třetím -  

§ 14 až 16, přičemž kromě důrazu na povinnost písemného53 souhlasu stanoví, že sterilizaci 

lze provést ze zdravotních důvodů nebo nově i z jiných než zdravotních důvodů. Pokud jde o 

zdravotní důvody, těmi se zde rozumí takové nemoci, které mohou vážně ohrozit zdraví nebo 

život pacientky, zdravý vývoj plodu nebo zdraví nebo život budoucího dítěte, nebo pokud 

existuje vysoká míra pravděpodobnosti, že by k tomuto ohrožení mohlo dojít. Dodejme, že pro 

sterilizaci ze zdravotních důvodů neobsahuje zákon žádná věková omezení, což lze považovat 

za rozumné vzhledem k tomu, že pacientka může trpět např. zhoubným nádorem, kdy jeho 

                                                 
52 Osobní sdělení: MUDr. Miloš Vysloužil, primář porodnicko-gynekologického oddělení Nemocnice Šumperk. 
53 Písemnost je zde skutečně nutná, neboť sterilizace je natolik převratným krokem z hlediska následku pro 
pacientku, že je třeba bezpečně stvrdit, že o takovou změnu stojí. 
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odstraněním dojde ke sterilizaci a vzhledem k záchraně života nebo zdraví pacientky není 

možno čekat až do jejích 18 let, kdy bude zletilá.54  

Naproti tomu sterilizaci z jiných než zdravotních důvodů lze podle navrhované úpravy 

provést pouze osobě starší 18 let, a to jen tehdy, nebrání-li jejímu provedení závažné 

zdravotní důvody. Podmínkou zákroku je písemná žádost pacientky, která je posléze součástí 

její zdravotnické dokumentace. 

 

V § 4 směrnice je stanoveno, že sterilizaci nelze povolit, jsou-li proti jejímu provedení 

zdravotní důvody – kontraindikace. Těmi jsou přitom všechny chorobné stavy, které 

nepřipouštějí chirurgický zákrok. Proto je nutné provést před samotnou operací celkové 

interní vyšetření.  

 

Sterilizační komise 

Kdo je kompetentní osobou k rozhodnutí, že je sterilizace indikována, upravuje § 5 

vyhlášky. Ve většině případů rozhoduje o této otázce lékařská komise k tomu účelu ustavená 

(tzv. sterilizační komise). Zřizuje ji ředitel okresního ústavu národního zdraví při nemocnici 

s poliklinikou, přičemž předsedou komise je ředitel nemocnice, členy komise pak vedoucí 

lékař nemocničního ženského oddělení, kde se žena léčí, a lékař, z jehož oboru je indikace, 

popř. kontraindikace. Zvláštní povinnosti jsou stanoveny pro sterilizační komisi, jež posuzuje 

sterilizaci z důvodů genetických. 

Pro zajímavost uveďme, že v praxi je existence sterilizační komise naprosto formální 

záležitostí. Tiskopis sepsaný přijímajícím lékařem je pouze zaslán k podpisu všem členům 

komise.55 

 

S odbornými komisemi počítá i návrh zákona o specifických zdravotních službách, dle 

nějž členy odborné komise musí být nejméně tři lékaři se způsobilostí v oboru gynekologie a 

porodnictví, klinický psycholog a osoba, která získala vysokoškolské vzdělání v magisterském 

studijním programu v oboru právo. Stanovisko odborné komise je součástí zdravotnické 

dokumentace vedené o pacientce. Nově je také stanoveno, že ošetřující lékař pacientky, který 

provedení zdravotního výkonu doporučil, nesmí být členem odborné komise, může však být 

k jejímu jednání přizván.  

                                                 
54 Ministerstvo zdravotnictví České republiky : Věcný záměr zákona o specifických zdravotních službách 
[online]. 2008 [cit. 2008-12-05]. Dostupný z WWW: <http://www.mzcr.cz/Odbornik/Pages/273-vecny-zamer-
zakona-o-specifickych-zdravotnich-sluzbach.html>.  
55 Osobní sdělení: MUDr. Miloš Vysloužil, primář porodnicko-gynekologického oddělení Nemocnice Šumperk. 



 

42 
 

Pokud dojde k ustavení odborné komise, jejíž složení nebo vztah jejího člena 

k poskytovateli je v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona, dopustí se poskytovatel 

správního deliktu, za nějž lze uložit pokutu do výše 300 000 Kč. 

 

Žádost o provedení sterilizace 

Směrnice dále upravuje okolnosti žádosti o provedení sterilizace, kterou podává osoba, 

u níž má být sterilizace provedena, nebo s jejím souhlasem ošetřující lékař, předsedovi 

sterilizační komise příslušné podle místa trvalého pobytu, popřípadě sídla pracoviště nebo 

školy. Žádost musí být písemná a odůvodněná (§ 6). Zde opět poukazuji na již zrušený systém 

rajonizace. 

Případy, kdy má sterilizaci podstoupit osoba nezletilá či osoba, jejíž způsobilost k 

právním úkonům je omezena nebo která jí byla zbavena, upravuje § 7 směrnice. K žádosti o 

provedení sterilizace u nezletilých osob a u osob s omezenou způsobilostí k právním úkonům 

se vyžaduje souhlas jejich zákonného zástupce. Za osobu zcela zbavenou způsobilosti k 

právním úkonům podává žádost její zákonný zástupce. V případech, kdy má být sterilizace 

provedena z důvodů duševní nemoci a nejde o osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům 

či s omezenou způsobilostí k nim, vyžaduje se souhlas opatrovníka zvlášť pro tento účel 

ustanoveného soudem podle § 29 OZ. 

 

Návrh zákona o specifických zdravotních službách obsahuje v tomto směru přelomová 

ustanovení, dle nichž lze nezletilé pacientce a pacientce zbavené způsobilosti k právním 

úkonům provést pouze sterilizaci ze zdravotních důvodů, a to na základě 

a) písemného souhlasu jejího zákonného zástupce, 

b) kladného stanoviska odborné komise, a 

c) souhlasu soudu.  

Nezletilá pacientka nebo pacientka zbavená způsobilosti k právním úkonům je přizvána 

k jednání odborné komise, jestliže je schopna porozumět povaze zdravotního výkonu. 

Odborná komise jí podá informaci o povaze zdravotního výkonu, jeho trvalých následcích 

a jeho možných rizicích. Záznam o podání informace podepíší členové odborné komise 

a pacientka; záznam je součástí její zdravotnické dokumentace. 

Nově je upravena povinnost, aby o provedení sterilizace v těchto případech rozhodoval 

soud. Návrh na vyslovení souhlasu s provedením sterilizace podává soudu poskytovatel 

zdravotních služeb, který k návrhu připojí písemný souhlas zákonného zástupce, popřípadě též 

vyjádření pacientky zbavené způsobilosti k právním úkonům, a stanovisko odborné komise.  
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Provedení sterilizace těmto osobám z jiných důvodů, než které stanoví zákon, zakládá 

odpovědnost za správní delikt, za nějž lze poskytovateli uložit pokutu do výše 500 000 Kč. 

Stejnou sankcí je stíhán správní delikt, spočívající v provedení sterilizace bez písemného 

souhlasu zákonného zástupce, kladného stanoviska odborné komise nebo souhlasu soudu. 

 

Osoba, u níž má být sterilizace provedena, následně podstupuje potřebná odborná 

vyšetření, přičemž posudky musí mít předseda komise k dispozici do 3 týdnů od obdržení 

žádosti (§ 8 směrnice). Zjistí-li komise, že sterilizace je indikována, povolí její provedení (§ 

9) a žadatelka je s doporučením poslána na příslušné nemocniční oddělení (§ 11). Naopak je-li 

žádost zamítnuta, pak dle § 12 sdělí předseda výsledek s odůvodněním žadatelce, popřípadě 

zákonnému zástupci (opatrovníkovi), a poučí ji o možnosti přezkoumání tohoto rozhodnutí 

podle ustanovení § 77 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. 

 

Informovaný souhlas 

Jedním z nejdůležitějších ustanovení směrnice je § 11, resp. jeho 3. věta, stanovící, že 

před výkonem podepíše osoba, u níž má být sterilizace provedena, popřípadě její zákonný 

zástupce (opatrovník), prohlášení, že s provedením sterilizace souhlasí a že bere na vědomí 

písemné poučení o tom, do jaké míry je sterilizační zákrok reparabilní. Je zde tedy opět 

zdůrazněn aspekt informovaného souhlasu, zakotveného v Úmluvě o biomedicíně a v zákoně 

o péči o zdraví lidu, navíc s důrazem na jeho písemnou formu56.  

 

Podobně dle navrhovaného zákona o specifických zdravotních službách provádění 

sterilizace lze započít, jestliže pacientka před jejím započetím vyslovila souhlas. Vyslovení 

souhlasu zaznamená do zdravotnické dokumentace vedené o pacientce ošetřující lékař, který 

spolu s ní záznam podepíše. 

 

Informace, které pacientka před zákrokem obdrží, musí být především pravdivé a 

poskytnuté zodpovědným profesionálním zdravotnickým pracovníkem. Samozřejmostí by 

měla být i povinnost poučit pacientku o jiných možnostech léčby, o důvodech, proč je / není 

sterilizace právě pro ni vhodným řešením, jaké jsou jiné možnosti zabránění početí, jaká jsou 

rizika, včetně faktické nemožnosti počít v budoucnu dítě. Také následky, které může mít 

sterilizace na její zdraví, nesmí být opomenuty. 

                                                 
56 Prakticky zde tedy nelze využít obecné zásady, kterou uvádí § 23 odst. 2 zákona o péči o zdraví lidu, totiž že 
péče se poskytuje se souhlasem pacienta nebo lze-li tento souhlas předpokládat. 
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Z praxe jsou nechvalně známé i případy, kdy teprve při vlastním chirurgickém zákroku 

se lékař rozhodl, že v zájmu pacientky bude provedení sterilizace, aniž měl k tomu její 

souhlas. Takový postup by snad bylo možno akceptovat při ohrožení života s argumentací 

krajní nouze. V méně vyhrocených situacích by však byl snadno napadnutelný, jak se ostatně 

potvrdilo i v soudních kauzách, kdy (nejen romské) pacientky žalovaly lékaře za provedení 

sterilizace, kterou si ve skutečnosti nepřály (viz kapitola 4.5.).  

 

V návrhu zákona o specifických zdravotních službách jsou požadavky na poučení 

pacientky stanoveny obsáhleji, než je tomu v současné úpravě. Před provedením sterilizace 

bude ošetřující lékař povinen podat pacientce informaci o povaze výkonu, jeho trvalých 

následcích a možných rizicích. Informace musí být (stejně jako bylo vyloženo u interrupcí) 

podána před svědkem, kterým je zdravotnický pracovník. Pacientka může požadovat, aby při 

podání informace byl přítomen další svědek podle jejího výběru. Záznam o podání informace 

podepíše informující lékař, svědek, popřípadě svědci, a pacientka; záznam je součástí 

zdravotnické dokumentace vedené o pacientce. 

Pokud poskytovatel nepodá informace výše uvedeným způsobem, dopustí se správního 

deliktu, za nějž lze uložit pokutu do výše 300 000 Kč. 

 

Sterilizační turistika 

Za účelem zabránění tzv. sterilizační turistice stanoví § 13 směrnice, že sterilizaci lze 

povolit jen těm cizím státním příslušníkům, kteří v ČSSR dlouhodobě pobývají.  

 

Indikace k provedení sterilizace 

Přílohou směrnice je seznam indikací, jež mohou být důvodem k provedení sterilizace. 

Jednotlivé indikace jsou rozřazeny do celkem patnácti skupin. Jen příkladmo uvedu nemoci 

srdce a cévního systému, nemoci nervové soustavy, nemoci duševní, nemoci oční či nemoci 

sluchu. Podrobněji bych se zaměřila na skupinu, nazvanou indikace porodnicko-

gynekologické, která zahrnuje tři konkrétní případy: a) opakovaný císařský řez, b) opakované 

komplikace těhotenství, porodu a šestinedělí, c) při více dětech, a to do 35. roku po čtyřech 

dětech, u žen po 35. roku věku po třech dětech. Posledním okruhem ve výčtu patnácti skupin 

indikací jsou indikace genetické, které uvádějí jako jeden z důvodů pro sterilizaci skutečnost, 

že určitý rodičovský pár již zplodil geneticky vadné dítě. 

Co se konkrétních indikací týče, lze mít u některých z nich jisté výtky k jejich 

smysluplnosti a odůvodněnosti. Tak například mezi indikacemi, týkajícími se opakované 
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komplikace těhotenství, porodu a šestinedělí, je příkladmo uvedena placenta accreta (laicky 

řečeno přirostlé lůžko, které se neodloučí po porodu plodu). Žádný současný lékař si však 

nedokáže představit zachovalou plodnost po dvou graviditách, komplikovaných placentou 

accretou57. Lékaři také často srovnávají dva krajní případy, kdy sterilizaci lze provést ženě, 

která absolvovala dva císařské řezy (tato indikace přitom může být dána i u ženy 20leté), 

zatímco pacientka ve věku 39 let se dvěma dětmi zákrok legálně podstoupit nemůže. Z toho 

tedy vyplývá, že oblast indikací je jednou z těch, která by v nové právní úpravě měla být 

koncipována odlišně.  

 

4.4. Judikatura 

Usnesení Ústavního soudu ze dne 24. 7. 2007, č.j.: III. ÚS 231/07-1, pramen: Původní 

nebo upravené texty pro ASPI, ASPI ID: JUD135321CZ 

Otázkou provádění sterilizací se poměrně nedávno zabýval Ústavní soud, k němuž 

stěžovatelka R. K. podala ústavní stížnost, v níž se domáhala zrušení usnesení státního 

zástupce Okresního státního zastupitelství v Mostě a usnesení Policie ČR, Správy 

Severočeského kraje, služby kriminální policie a vyšetřování Ústí nad Labem, neboť podle 

jejího názoru došlo k porušení ústavně zaručených práv zakotvených Listinou základních práv 

a svobod, Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, a porušen byl podle 

stěžovatelky rovněž čl. 1 Ústavy České republiky. 

V ústavní stížnosti stěžovatelka vyslovila přesvědčení, že sterilizace, kterou podstoupila 

dne 3. 11. 2003 na gynekologicko-porodnickém oddělení Nemocnice s poliklinikou v Mostě, 

byla provedena v rozporu s relevantními právními předpisy. Přesto orgány činné v trestním 

řízení trestní oznámení podané v její věci veřejným ochráncem práv odložily (resp. zamítly 

stížnost proti tomuto rozhodnutí podanou), a to aniž by provedly účinné vyšetřování 

předmětného zákroku. Uvedeným postupem bylo podle stěžovatelky porušeno její právo na 

spravedlivý proces a zásada rovnosti zbraní. Stěžovatelka též namítala, že došlo k porušení 

práva na respektování soukromého a rodinného života, neboť sterilizace zapříčinila rozpad 

jejího manželství a "snížení společenského statusu v romské komunitě". 

Ve vyjádření k ústavní stížnosti příslušná státní zástupkyně uvedla, že stěžovatelčiny 

námitky mají občansko-právní charakter z hlediska perfektnosti předchozího souhlasu s 

                                                 
57 ČEPICKÝ, P., LÍBALOVÁ, Z. Vybrané právní normy pro ambulantní gynekology. Praha : Levret, 2005. 
ISBN 80-903183-8-X.  
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provedením sterilizace, nejsou však rozhodné pro posouzení trestní odpovědnosti lékaře. Z 

výsledků prověřování a vyjádření stěžovatelky totiž vyplynulo, že s výkonem souhlasila a 

jeho důsledky znala. Za těchto okolností podle státní zástupkyně nelze jednání lékaře posoudit 

jako úmyslné způsobení těžké újmy na zdraví. 

Ústavní soud konstatoval, že není orgánem činným v trestním řízení a nemůže ani tyto 

orgány nahrazovat. Pokud tyto orgány postupují v souladu s obsahem hlavy páté Listiny (což 

bylo v daném případě splněno), nemůže na sebe Ústavní soud atrahovat právo přezkumného 

dohledu nad jejich činností (čl. 83 Ústavy). Stěžovatelce jsou k dispozici jiné účinné procesní 

prostředky ochrany (občanskoprávní), jmenovitě podle ustanovení § 11 a násl. (ochrana 

osobnosti), případně podle § 420 a násl. (náhrada škody) OZ, včetně kontradiktorního procesu 

se zárukami ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny. Proto Ústavní soud dne 24. 7. 2007 stížnost 

stěžovatelky odmítl jako zjevně neopodstatněnou. 

 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 4. 2007, sp. zn.: 30 Cdo 1419/2007, pramen: 

Původní nebo upravené texty pro ASPI, ASPI ID: JUD39099CZ – OZ: Ochrana osobnosti (§ 

11 a §13) 

Z poměrně nedávné doby pochází i rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, jež 

se spíše než sterilizace týká institutu informovaného souhlasu. Přesto jej zmiňuji v této 

souvislosti, neboť důsledky provedeného lékařského zákroku byly v daném případě prakticky 

sterilizační.   

Žalobkyně E. J. se žalobou na ochranu osobnosti domáhala z titulu náhrady 

nemajetkové újmy v penězích ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 OZ, aby jí žalovaná V. f. n. v 

P. zaplatila částku 100.000,- Kč. Návrh odůvodnila tím, že žalovaná neoprávněně zasáhla do 

její osobnostní sféry, když při gynekologické operaci, které se žalobkyně podrobila, jí bez 

jejího souhlasu vyoperovali též oba vaječníky a vejcovody. 

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 5. 4. 2006 žalobu zamítl, neboť na základě 

provedených důkazů dospěl k závěru, že lékaři žalované postupovali lege artis. Taktéž Vrchní 

soud v Praze k odvolání žalobkyně rozsudek soudu prvního stupně potvrdil. Odvolací soud 

uvedl, že provedením předmětného zákroku žalovaná neporušila Úmluvu o lidských právech 

a biomedicíně, ani § 27c zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, a v řízení nebylo 

prokázáno, že by její postup byl se zřetelem na uvedené nálezy na vaječnících non lege artis. 

Protože v řízení nebyla prokázána existence neoprávněného zásahu do osobnostních práv 

žalobkyně, soud neshledal existenci odpovědnosti žalované podle § 13 OZ. 
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Rozsudek Vrchního soudu v Praze žalobkyně napadla dne 3. 1. 2007 dovoláním, v němž 

poukázala na to, že rozhodnutí soudů obou stupňů spočívají na nesprávném právním 

posouzení věci. Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí uvedl, že dovolání neobsahuje 

argumentaci, která by fakticky byla způsobilá zpochybnit správnost úvah odvolacího soudu 

při aplikaci ustanovení § 11 a násl. OZ. Jestliže s přihlédnutím ke konkrétně zjištěnému 

skutkovému stavu soudy obou stupňů dospěly k závěru, že ve smyslu ustanovení § 11 a násl. 

OZ nedošlo popsaným způsobem k zásahu do osobnostních práv žalobkyně, pak jde o závěr 

přiléhavý, neboť nebyla-li seznána neoprávněnost zásahu, který je předmětem tohoto sporu, 

není - jak správně konstatoval odvolací soud - odůvodněné přisoudit požadovanou satisfakci 

podle ustanovení § 13 odst. 2 OZ. Jestliže tak nebyl naplněn žádný z předpokladů přípustnosti 

dovolání, Nejvyššímu soudu České republiky jako soudu dovolacímu nezbylo, než toto 

dovolání jako nepřípustné odmítnout. 

 

4.5. Problematika sterilizací romských žen v České republice 

 Jen zřídkakdy se České republice podaří dostat se do povědomí zahraniční veřejnosti 

takovým způsobem, aby čistě vnitrostátní kauzy byly projednávány na mezinárodní úrovni, 

dokonce na půdě těch nejvýznamnějších mezinárodních organizací. O takovou (dodejme 

však, že nechvalnou) popularitu našeho státu ve světě se v minulosti postaraly právě 

sterilizace, prováděné u nás na romských ženách.  

V českých médiích se opakovaně objevily zprávy o kauzách, kdy romské ženy žalovaly 

lékaře za to, že jim byla provedena sterilizace, ačkoli si to ve skutečnosti nepřály58. Zpravidla 

se tak jednalo o případy porušení ustanovení o povinnosti lékaře poskytnout pacientce před 

zákrokem řádné poučení. Tato problematika tak vyvolala naléhavou potřebu důsledněji 

respektovat předpisy týkající se informovaného souhlasu.  

Dne 9. září 2004 veřejný ochránce práv obdržel prostřednictvím občanského sdružení 

IQ Roma servis podání deseti žen - Romek, které namítaly, že podstoupily bez náležitého 
                                                 

58 České soudy již měly možnost řešit i paradoxně přesně opačný případ, kdy žena, která dobrovolně podstoupila 
sterilizaci (měla již tři děti a z důvodu špatné finanční situace si další nepřála), několik měsíců po provedení 
zákroku otěhotněla a porodila zdravé dítě. Na nemocnici proto podala žalobu na ochranu osobnosti a soud byl 
nucen se při určení výše odškodnění vypořádat s otázkou, jakou cenu má nechtěné dítě, jež by nepřišlo na svět 
bez údajně špatného zákroku lékařů. Ve světě jsou podobné případy známy již delší dobu a hovoří se o nich jako 
o institutu „wrongful birth“. V soudních sporech pak žalobkyně žádají náhradu újmy způsobené těhotenstvím a 
porodem a náhradu nákladů na výchovu, resp. výživu nechtěného dítěte. Judikatura dlouhou dobu zastávala 
názor, že narození dítěte je požehnáním a není tedy možné ženu z tohoto důvodu odškodnit. Postupem času se 
však začal klást důraz na svobodu rozhodování o vlastním rodičovství a koncepce wrongful birth je dnes soudy 
všeobecně přijímána. Nepřipouští se ani námitka žalovaného, že žalobkyně mohla jít na interrupci, neboť 
podstoupení interrupce není právní povinností, jejíž opomenutí by zakládalo spoluzavinění poškozeného. 
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souhlasu sterilizaci. Souhlas se zákrokem nedaly podle svého tvrzení buď vůbec, nebo sice 

připustily, že nějaké dokumenty podepisovaly, podle svého vyjádření se však nacházely 

v takovém rozpoložení, kdy nebyly schopny posoudit, a to i vzhledem k absenci informací 

ošetřujících lékařů, jaký zákrok mají podstoupit. 

Následně obdržel veřejný ochránce práv podnět muže, který v zastoupení své manželky 

(rovněž Romky) napadal skutečnost, že byla sterilizována, ač jako negramotná a hluchoněmá 

nemohla být schopna se sterilizací vyjádřit kvalifikovaným způsobem souhlas.  

Při vědomí toho, že na možné problematické sterilizace romských žen se poukazuje s 

větší či menší intenzitou již více než 15 let, se veřejný ochránce práv rozhodl oznámením o 

nedobrovolných sterilizacích věnovat maximální pozornost.  

Během několikaletého šetření Evropského centra pro práva Romů a českých 

neziskových organizací bylo zjištěno, že mezi romskými ženami, které v minulých letech byly 

v České republice nuceně sterilizovány, jsou tyto případy: 

a) souhlas, ať už ústní či písemný, údajně nebyl vůbec získán před operačním zákrokem, 

b) souhlas byl získán při porodu nebo krátce před ním, během posledních stádií porodních 

bolestí, tj. za okolností, kdy se matka nachází v obrovských bolestech a/nebo je v akutním 

stresu, 

c) souhlas byl dán (i) na základě chybného porozumění užité terminologie, (ii) po obdržení 

informace zjevně manipulativního charakteru a/nebo (iii) při absenci vysvětlení následků a 

možných vedlejších účinků sterilizace nebo bez adekvátních informací o alternativních 

metodách antikoncepce, 

d) úředníci vyvíjeli nátlak na romské ženy, aby podstoupily sterilizaci, přičemž jim nabízeli 

finanční pobídky nebo hrozili odnětím sociálních dávek, 

e) očividný rasistický motiv sehrál roli během konzultací mezi lékařem a pacientkou.59 

Jako základní východisko pro řešení mu předložené problematiky zvolil veřejný 

ochránce práv postoupení stížností Ministerstvu zdravotnictví, které ustavilo ústřední 

znaleckou komisi a posléze poradní sbor. Ten v průběhu své činnosti řešil okolo osmdesáti 

stížností. Celá záležitost byla projednávána též na půdě vlády (Vládní výbor pro lidská práva 

a biomedicínu, Rada vlády pro záležitosti romské komunity). 

V závěru zprávy, kterou veřejný ochránce práv vypracoval, doporučil několik 

legislativních, metodologických a opravných opatření (mezi nimi i přijetí zákona, jenž by 

umožnil odškodnit poškozené). Přesto se dostalo kompenzace pouze několika málo obětem60. 

                                                 
59 Transgender [online]. 1999 [cit. 2008-12-05]. Dostupný z WWW: <www.transgender.cz>. 
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Z podnětu zprávy ombudsmana se v srpnu roku 2006 konalo v New Yorku zasedání 

Výboru OSN pro odstranění všech forem diskriminace žen, kde zazněla mj. zpráva o 

postavení žen v České republice. Jedním z nejzávažnějších porušování lidských práv žen u 

nás jsou podle českých nevládních organizací nucené sterilizace romských žen z let 1970 – 

1990. Podle neziskových organizací působících v této oblasti sterilizovala československá 

vláda v letech 1970 – 1990 romské ženy programově jako součást politiky, jejímž cílem bylo 

snížit vysokou, nezdravou porodnost romských žen. Výbor závěrem vyzval naši vládu k 

okamžitému ukončení protiprávních sterilizací, ke změně právní úpravy a k odškodnění obětí 

této praxe.  

Závěrem snad můžeme uvést, že se situace v této oblasti zlepšila, a to i s ohledem na 

medializaci těchto případů, z nichž se poučili nejen lékaři, ale i romské ženy, které dnes již 

lépe rozumí podstatě zákroku a obezřetněji si střeží svou plodnost.  

 

4.6. Srovnání sterilizace a interrupce 

Ptáme-li se, v čem lze pozorovat podobnosti mezi sterilizací a interrupcí, primárně a 

nejobecněji bychom mohli odpovědět, že se v obou případech jedná o výkony, které se 

podstatně dotýkají fyzické i psychické stránky ženy. Zatímco však interrupce ukončuje 

těhotenství v jednotlivém konkrétním případě, sterilizace odnímá ženě možnost otěhotnět 

natrvalo, i když v době asistované reprodukce je i definitivnost sterilizace relativní. O 

příbuznosti obou institutů svědčí také fakt, že právní normou stanovené indikace k provedení 

sterilizace jsou částečně definovány odkazem na indikace k provedení interrupce.  

Podobnost obou zákroků lze dále sledovat v důrazu kladeném na svobodu rozhodování 

ženy o svém osobním a rodinném životě a o svém zdraví, přičemž možnost muže se k celé 

věci vyjádřit je zcela opomíjena, a to i pokud se jedná o otce dítěte (v případě interrupce) či 

manžela ženy (jde-li o sterilizaci). 

Z etického pohledu může být velmi zajímavé i srovnání obou výkonů z hlediska 

motivace lékaře k přesvědčování rozhodnuté pacientky, aby od zákroku upustila. Bylo by jistě 

vhodné, kdyby se lékař snažil těhotné pacientce, přicházející na interrupci, vysvětlit, že dítě je 

                                                                                                                                                         
60 V listopadu 2005 uložil Vrchní soud v Olomouci Vítkovické nemocnici, aby se dopisem omluvila 24 - leté 
Heleně Ferenčíkové, které lékaři provedli neoprávněnou sterilizaci společně s druhým porodem, přičemž souhlas 
si vyžádali jen pár minut před zákrokem, v průběhu porodu, kdy pacientka trpěla bolestmi a nevěděla, co vlastně 
podepisuje. Požadované finanční odškodnění v hodnotě milionu korun však soud kvůli promlčení zamítl. První 
finančně odškodněnou Romkou byla až v říjnu 2007 Iveta Červeňáková, která v době zákroku neměla tušení, co 
pojem sterilizace znamená. Krajský soud v Ostravě jí přiznal odškodnění ve výši 500 000 Kč, neboť podle 
jednoho z rozhodnutí Nejvyššího soudu se nárok na odškodnění nemajetkové újmy nepromlčuje. 
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dar, že taková žena je v ideálním věku pro mateřství, že jí interrupce může v budoucnu 

zkomplikovat snahu otěhotnět, apod. Naproti tomu považuji za přijatelné, aby ženě 

v pokročilém věku, která již vychovala více dětí, lékař nerozmlouval její rozhodnutí 

podstoupit sterilizaci, neboť takový zákrok může být v daném případě rozumným řešením. 

Současná (a to nejen právní) situace však lékaře bohužel motivuje postupovat zcela opačným 

způsobem, a to z následujících důvodů: 

a) Interrupci si pacientka hradí, přičemž její cena se pohybuje obvykle od 2000 do 5000 Kč, 

navíc za vypsání žádosti o interrupci si jednotliví lékaři účtují 300 až 1500 Kč. Naproti 

tomu sterilizaci hradí zdravotní pojišťovna a její úhrada zpravidla spadá do paušálních 

plateb, tudíž neznamená pro dané zdravotnické zařízení žádný mimořádný příjem. 

b) Pacientka podstoupivší sterilizaci si přestane k lékaři chodit pro antikoncepci, tudíž pro něj 

znamená vidinu úbytku zisku za pravidelné návštěvy a dispenzarizaci. 

Vidíme tedy, že současné podmínky jsou nastaveny tak, aby lékaři pacientkám 

rozmlouvali sterilizace, avšak podporovali jejich rozhodnutí podstupovat interrupce. 

Dále bych v rámci komparace sterilizace a interrupce ráda provedla srovnání pojmů, 

které se pro tyto zákroky používají. Terminologie dle mého názoru jako by zlehčovala 

závažnost interrupcí, pro něž užívá téměř eufemisticky znějící „přerušení těhotenství“, 

zatímco zákroku ukončujícímu plodnost se nedá říci jinak než „sterilizace“, což zní poněkud 

dezinfekčně a likvidačně. Výraz sterilizace tak často vyvolává v ženách dojem, že se jedná o 

zákrok, který je zbaví hormonů a sexuálního života jako takového.   

S ohledem na dnešní relativitu nevratnosti sterilizace a pejorativní podtext samotného 

pojmu by tak dle mého názoru stálo za úvahu, zda nenahradit výraz sterilizace decentněji 

znějícím synonymem – trvalá antikoncepce, tubookluze, aj. 
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5. ASISTOVANÁ REPRODUKCE 

5.1. Obecné výklady 

Současný způsob života, provázený u velké části populace nevhodným stravováním, 

stresujícím zaměstnáním, kouřením a dalšími škodlivými jevy, negativně ovlivňuje plodnost 

dnešních žen i mužů. Tato skutečnost ústí ve varující memento, že téměř každému pátému 

manželství hrozí nemožnost počít dítě přirozeným způsobem. Statistiky dále ukazují, že v 

50% je příčina na straně ženy, ve 40% na straně muže a v 10% případů příčinu nalézt nelze. 

Ze zahraničních studií dokonce plyne, že dnešní šedesátiletí muži mají až dvakrát větší počet 

spermií než dnešní dvacetiletí muži. Fenomén neplodnosti tak vyvolává stále častější potřebu 

hledat jiné cesty, jak dosáhnout oplodnění. V této souvislosti se dokonce hovoří o 

samostatném lékařském oboru – reprodukční medicíně. 

Asistovanou reprodukcí se rozumí takové postupy a metody, při kterých dochází k 

manipulaci se zárodečnými buňkami (vajíčky nebo spermiemi) nebo s embryi61, včetně jejich 

uchovávání, a to za účelem léčby neplodnosti. Společným znakem všech těchto metod je 

přitom oddělení procesu reprodukce od pohlavního styku.  

Bylo by vhodné ozřejmit již v úvodu vzájemný vztah pojmů „umělé oplodnění“ a 

„asistovaná reprodukce“, jež se často užívají promiscue. V současných právních předpisech 

nalezneme oba výrazy. V čem tedy spočívá rozdíl? Asistovaná reprodukce je širší pojem, 

který zahrnuje celý proces od začátku léčby až po přenesení embrya do dělohy. Jednou z 

metod asistované reprodukce je umělé oplodnění ženy. Pro umělé oplodnění užíváme dnes 

běžně latinské synonymum in vitro fertilizace, málokdo však ví, že výraz umělé oplodnění je 

starší než se vůbec začala in vitro fertilizace provádět. Tehdy znamenal tento pojem pouhou 

inseminaci - zanesení spermatu (partnera či dárce) lékařem do pochvy či dělohy ženy.62 

Pokud jde o průměrnou úspěšnost metod asistované reprodukce na celém světě, 

pohybuje se okolo 35 % těhotenství na embryotransfer. Toto číslo ukazuje pravděpodobnost 

vzniku těhotenství, které ovšem může ve výsledku skončit i potratem. Proto se v dnešní době 

efektivita metod asistované reprodukce charakterizuje ukazatelem, který neplodné páry 

zajímá mnohem více, a kterému se říká „take-home-baby rate“. Ten udává, s jakou 

pravděpodobností si pár odnese domů zdravé dítě. V případě umělého oplodnění cestou in 

                                                 
61 Vedou se rovněž obsáhlé diskuze na téma postavení lidského embrya. V rámci tradičního právního rozlišení na 
osoby a věci se embryo poměrně obtížně zařazuje do jedné z těchto dvou kategorií.   
62 Osobní sdělení: MUDr. Miloš Vysloužil, primář porodnicko-gynekologického oddělení Nemocnice Šumperk. 
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vitro fertilizace se to povede asi každé čtvrté dvojici.63 Pro srovnání ještě uveďme, že 

pravděpodobnost početí v jednom cyklu při pravidelném pohlavním styku zdravého páru je 20 

až 25 %.64 Odhaduje se, že v České republice se cestou umělého oplodnění ročně narodí přes 

2000 dětí.65 

Asistovaná reprodukce je z etického hlediska stále ještě poměrně spornou kategorií, 

narážející na kontroverzní skutečnost, že člověk přebírá úlohu Boha v oblasti stvoření nového 

lidského života.66 Společnost ani odborná veřejnost na tento jev nemá dosud zcela jednotný 

názor, přesto je možno soudit, že vývoj bude směřovat ke stále častějšímu využívání těchto 

moderních postupů a pohled veřejnosti na ně bude veskrze pozitivní. Současně to však bude 

znamenat nutnost podrobnějšího právního zakotvení všech fertilizačních technik, neboť 

důsledky fenoménu asistované reprodukce zasahují již dnes do mnoha oblastí práva, od 

určování mateřství a otcovství až po dědické řízení. 

 

5.2. Historické aspekty 

Neplodnost je jev starý jako lidstvo samo, jenž se v jednotlivých historických etapách až 

do současnosti liší zejména příčinami a četností svého výskytu. Způsobů, jak řešit 

neschopnost otěhotnět, nacházeli lidé v minulosti mnoho, většina z nich však nepřinášela 

požadované výsledky. Mezi metodami, které dnes už působí spíše úsměvně, jmenujme 

například zaříkávání, bylinné koupele, zaujímání specifických poloh při souloži a pití různých 

lektvarů. Pokud jde o osoby, které tyto praktiky prováděly, jednalo se zpravidla o pokoutné 

lékaře, kouzelníky, šamany a zaříkávače. Ačkoli se neplodným ženám dostávalo ze strany 

společnosti jisté tolerance, byla v minulosti neschopnost ženy porodit v manželství potomka 

všeobecně uznávaným důvodem rozvodu.  

V souvislosti s rozvojem lékařství se začala rozlišovat nemožnost otěhotnět, která byla 

léčena specifickými metodami, jež se po vědečtějším poznání ženských orgánů zaměřily na 

vpravení semene v určité době do dělohy, na druhé straně pak stály případy, kdy ženy 

nemohly těhotenství ukončit porodem, kde léčebnou metodou bylo omezení činností a klid. I 

v tomto období byly ženy neschopné porodit dítě společensky tolerovány, zvyšovaly se však 

                                                 
63 BARTÁK, A. Sterilita [online]. 2007 [cit. 2008-12-05]. Dostupný z WWW: 
<http://alexandr.bartak.cz/clanky1/sterilita.html>. 
64 UHLÍŘ, D., VEBEROVÁ, M. Některé právní aspekty asistované reprodukce. Právník. 1999, č. 1. 
65 KŘÍŽOVÁ, V. Otazníky okolo asistované reprodukce [online]. 24.2.2006 [cit. 2008-12-05]. Dostupný z 
WWW: <http://aktualne.centrum.cz/clanek.phtml?id=88721>. 
66 DOSTÁL, J. Etické a právní aspekty asistované reprodukce, situace ve státech přijatých do EU v roce 2004. 
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. ISBN 978-80-244-1700-4. 
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počty rozvodů pro neplodnost ženy a podotkněme, že takové rozvody byly dovoleny i 

církví.67  

Pokud jde o samotné umělé oplodnění, zprávy o asistované reprodukci u zvířat 

pocházejí již ze 14. století. Tehdy údajně Arabové oplodňovali klisny bavlněnými provazy 

namočenými do semene. V roce 1780 byla provedena první úspěšná inseminace feny a od 20. 

století se umělé oplodnění hospodářských zvířat užívá na celém světě. 

První umělé oplodnění ženy cestou intrauterinní inseminace proběhlo roku 1884 ve 

Philadelphii. Tato metoda byla poměrně nenáročná a provádí se dodnes s úspěchem, hodí se 

však jen pro malou část indikací (neschopnost ejakulace či pohlavního styku apod.). 

Manipulaci s embryi v laboratorním prostředí prováděli britští lékaři již v 60. letech 20. 

století, avšak umístit embryo do dělohy se jim podařilo až v roce 1978, kdy se narodila Louisa 

Brownová – první dítě ze zkumavky. Úspěšný přenos spermií a oocytů do vejcovodu (GIFT) 

byl poprvné popsán v roce 1983 v Brně. Šlo o první dítě narozené po GIFT na světě a první 

dítě metodou asistované reprodukce ve východním bloku. Metoda ICSI (vpravení spermie do 

vajíčka) byla prvně provedena až v roce 1992. 

Postoj učitelského úřadu katolické církve k asistované reprodukci se od počátku zřetelně 

odlišoval od nekritického nadšení mnoha jiných institucí. Papež Pius XII. již v roce 1956 

upozornil na negativní důsledky používání metod umělého plození pro chápání úlohy rodiny a 

manželství. Doporučoval rozlišovat mezi postupy, které pomáhají naplnit smysl manželského 

aktu (tedy zlepšují předpoklady pro oplodnění) a metodami umělého oplodnění, při kterém se 

milostné spojení manželů a oplodnění navzájem oddělují a které spíše manželský akt 

nahrazují. Zatímco v prvním případě jde jednoznačně o lékařský zákrok, který nenarušuje 

průběh a cíl manželského aktu a je tedy dovolený, ve druhém případě se celistvost aktu 

spojení a plození přímo narušuje a jde tedy o postup nedovolený.68 

Pokud jde o právní úpravu asistované reprodukce u nás, její počátky nalezneme až 

v roce 1982. Do té doby mohlo být umělé oplodnění prováděno pouze jako lékařský 

experiment na základě individuálního povolení. Prvním předpisem týkajícím se asistované 

reprodukce bylo Opatření ministerstva zdravotnictví ČSR - Podmínky pro umělé oplodnění, 

OP-066.8-18.11.82 (dále jen „Opatření“). Vzhledem k tomu, že od té doby uplynulo 

„pouhých“ 27 let a současná právní úprava bude podrobněji vysvětlena níže, zaměřím se jen 

na ta ustanovení Opatření, která nebyla shodná s aktuálně účinným zákonem. 

                                                 
67 ZEMAN, Z. Několik úvah na okraj umělých početí dětí. Zdravotnictví a právo. 2005, č. 11. 
68 SGRECCIA, E. Umělé oplodnění a eugenika [online]. 20.5.2007 [cit. 2008-12-05]. Dostupný z WWW: 
<http://eugenika.blog.cz/0705/umele-oplodneni-a-eugenika>. 
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Podle Opatření bylo možno umělé oplodnění provést pouze sezdanému páru, neboť § 1 

odst. 1 výslovně stanovil povinnou žádost obou manželů. Za dárce označovalo Opatření jak 

manžela ženy, tak i jiného muže poskytujícího spermie, chybělo tedy základní rozlišení 

zúčastněných osob. § 4 stanovil, že manželé musejí o umělé oplodnění požádat osobně a 

společně (dnes zákon výslovně uvádí povinnost písemné žádosti). Manželé museli prokázat 

svou totožnost a šlo-li o umělé oplodnění semenem cizího dárce, podepsat rovněž prohlášení, 

že byli poučeni o právních důsledcích umělého oplodnění i o komplikacích, které se mohou 

vyskytnout při každém těhotenství. Vzor prohlášení byl uveden v příloze Opatření. § 4 odst. 2 

ukládal manželům, kteří žádali o umělé oplodnění, povinnost zaplatit před provedením jednoho 

pokusného výkonu příplatek ve výši 200 Kčs. § 8 pak obsahoval ustanovení, že dárci semene, 

pokud o to požádá, se poskytne odměna. Přitom výběr dárce semene prováděl dle § 5 odst. 1 

lékař, pověřený provedením výkonu.  

Největší diskuze však vyvolávalo ustanovení § 5 odst. 2, kde byly stanoveny předpoklady, 

jež měl splňovat každý dárce. Podle věty první musel být dárce zdravý, bez prokazatelné 

genetické zátěže, ve věku do 40 let. Zejména věková hranice byla neplodnými páry považována 

za diskriminační. Stát tak tyto páry připravoval o možnost použít k asistované reprodukci 

vlastní zárodečné buňky, i když právě díky asistované reprodukci by mohli mít geneticky 

vlastní dítě. Taktéž požadavek, aby byl dárce zdravý, se vymykal účelu celého institutu. Vždyť 

samotná neplodnost je v mezinárodním číselníku nemocí označena jako nemoc. Většina 

neplodných párů tedy podmínky, které v současné době již platí pouze pro anonymní dárce, 

nesplňovala – různé diagnózy, věk apod. Neplodné páry tak byly nuceny mnohem častěji než 

dnes využívat pohlavních buněk cizích dárců.  

 

5.3. Základní metody asistované reprodukce 

I.      Intrauterinní inseminace (IUI) - vpravení spermií do pohlavních orgánů ženy, konkrétně do 

dutiny děložní, což může být provedeno jako: 

a)  AIH (Artificial Insemination from Husband) – oplodnění spermiemi partnera 

b) AID (Artificial Insemination from Donor) – oplodnění spermiemi dárce, tj. cizího muže 

 

II.  In vitro fertilizace (IVF) – metoda, nazývaná také jako mimotělní oplodnění nebo 

oplodnění ve zkumavce, spočívá v odebrání (punkci) vajíček z vaječníků pacientky a 

následném smísení vajíček ve zkumavce se speciálně upravenými spermiemi z ejakulátu 

jejího partnera, případně dárce. Oplozená vajíčka se kultivují za speciálních podmínek a 
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vyvíjejí se v embrya. Po 2 - 3 dnech kultivace69 se nejlepší embrya transferují do dělohy 

ženy – tzv. embryotransfer. Kvůli riziku vícečetného těhotenství se transferují do dělohy 

nejčastěji 2 embrya, partneři však musejí souhlasit s možností narození dvojčat. U starších 

žen lze výjimečně přenést až 3 embrya.70 Vzhledem k tomu, že vícečetné gravidity jsou 

dnes považovány spíše za komplikaci, je snaha transferovat pouze jedno embryo.  

 

III.  Intracytoplasmatická injekce spermie (ICSI) - předem upravené spermie se injekcí vpravují 

pod mikroskopem přímo do cytoplasmy vajíčka. 

 

IV.  Asistovaný hatching (AH) - povrch vajíčka se upravuje pro snadnější vstup spermie do něj. 

 

V. Pro úplnost lze jmenovat dnes již opuštěné metody jako GIFT (vložení spermií a vajíček 

do vejcovodu) a ZIFT (vložení embrya do vejcovodu). 

 

Jako teoretickou možnost lze v této souvislosti zmínit také náhradní (též nájemní či 

surogační) mateřství, které je jednou z nejkontroverznějších metod asistované reprodukce 

(pokud jej vůbec lze za metodu asistované reprodukce pokládat). Princip spočívá v tom, že 

náhradní matka, která nosí a porodí dítě, jej krátce po porodu předá páru, který si u ní tuto 

službu objednal. Náhradní mateřství může mít v praxi následující varianty: 

a) Úplné – objednatelé, tj. pár, v jehož prospěch náhradní matka dítě nosí, poskytnou své 

pohlavní buňky, vzniklé embryo je poté implantováno do dělohy náhradní matky. Dítě 

tak ponese genetickou výbavu obou svých rodičů – objednatelů. 

b) Částečné – žena, která není schopna dítě donosit, ale ani neprodukuje oocyty 

(objednatelská matka), využije vajíčko jiné ženy – dárkyně, a dítě donosí a porodí třetí 

žena - náhradní matka. Spermie může v tomto případě poskytnout buď budoucí otec 

anebo v případě jeho neplodnosti dárce. 

c) Hovoří se i o možnosti smísení dvou vajíček.   

Náhradní mateřství není sice v našem právním řádu výslovně upraveno, s ohledem na 

základní aspekty této metody lze však dovodit její zákaz. Jedná se totiž o jakýsi pronájem 

dělohy, který by se samozřejmě v praxi uskutečňoval za úplatu, což zákon o péči o zdraví lidu 

zakazuje (i když nestanoví žádnou sankci). Kogentní ustanovení zákona č. 94/1963 Sb., zákon 

o rodině, navíc říká, že matkou dítěte je žena, které dítě porodila. Mateřství se přitom nelze 

                                                 
69 Lze využít i metody prodloužené kultivace embryí (3 - 5 dnů), což zvyšuje šanci na úspěšné uchycení embrya 
v děložní sliznici a znamená tak větší pravděpodobnost otěhotnění.  
70 Zbylá embrya je možno zamrazit (kryokonzervovat) a uchovat pro pozdější použití (kryoembryotransfer). 
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vzdát ani s ním jakkoli právně nakládat. Proto smlouvy, jimiž by se matka dítěte zříkala, by 

byly neplatné. Z toho plyne, že celý proces by tak navíc musel být završen adopcí. 

I když není dokázáno, že by k podobným postupům v České republice docházelo, 

vzhledem k zahraničním zkušenostem takový případ není vyloučen. V poslední době se 

ukázalo, že vhodnou konsekvencí právně akceptovatelných postupů lze v naší zemi surogátní 

mateřství realizovat a v praxi se tak i děje. Objevily se proto požadavky, aby zákaz 

náhradního mateřství byl v zákoně výslovně vyjádřen, neboť za současného stavu právní 

úpravy se vystavujeme riziku, že subjekty soukromého práva situace právního vakua využijí, 

uzavřou nepojmenovanou smlouvu, a budou tím nutit rozhodovat soudy na základě jakéhosi 

přirozenoprávního cítění v okamžiku, kdy zákonná úprava bude chybět.71 

 

Možnosti zvažované při řešení neplodnosti 
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Graf. 1 – Nejčastější možnosti zvažované českými páry při řešení neplodnosti 

  

5.4. Současná právní úprava 

Asistovaná reprodukce se u nás provádí již přes 20 let, avšak její právní zakotvení bylo 

až donedávna velmi nedostatečné (viz výše uvedené Opatření Ministerstva zdravotnictví ČSR 

o podmínkách pro umělé oplodnění OP - 066.8 ze dne 18. 11. 1982).  

Od roku 2006 nalezneme klíčovou vnitrostátní úpravu asistované reprodukce v zákoně 

č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. Mezi dalšími předpisy, které jsou v této oblasti relevantní, 

jmenujme dále např. zákon o rodině č. 94/1963 Sb., zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném 

zdravotním pojištění, nebo Metodický návod Ministerstva zdravotnictví ČR pro poskytování, 

vykazování a úhradu výkonů asistované reprodukce ze dne 4. 11. 1997.  

                                                 
71 JEŽKOVÁ, G. Právní problémy určování otcovství. Právní rádce. 1988, č. 4. 
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Nezapomínejme však ani na aplikační přednost Úmluvy o lidských právech a 

biomedicíně, publikované pod č. 96/2001 Sb. m. s. 

5.4.1. Úmluva o lidských právech a biomedicíně 

Z mnoha ustanovení Úmluvy má pro účely asistované reprodukce význam (kromě 

obecně platných ustanovení o informovaném souhlasu, která již byla rozebrána výše) 

především čl. 14 Úmluvy, upravující selekci pohlaví. Stanoví, že používání technik lékařsky 

asistované reprodukce za účelem volby pohlaví budoucího dítěte je zakázáno, s výjimkou 

případů, kdy má být zabráněno vážným dědičným onemocněním vyskytujícím se u určitého 

pohlaví. Dále nelze opomenout čl. 21 Úmluvy, dle nějž lidské tělo jako takové, ani jeho části 

se nesmějí stát předmětem finančního prospěchu. To tedy vylučuje poskytování peněžních a 

jiných odměn za darování pohlavních buněk pro účely asistované reprodukce. 

5.4.2.  Zákon o péči o zdraví lidu 

V současné době nalezneme platnou právní úpravu asistované reprodukce v zákoně č. 

20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu (ZPZL), konkrétně v jeho § 27d až 27h. Jedná se o 

ustanovení, vložená do tohoto předpisu zákonem č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských 

embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých 

souvisejících zákonů.  

 

Návrh zákona o specifických zdravotních službách se problematice asistované 

reprodukce věnuje hned v prvním dílu (§ 3 až 10).    

 

Legální definice 

Podle § 27d se asistovanou reprodukcí rozumí postupy a metody, při kterých dochází k 

manipulaci se zárodečnými buňkami nebo s embryi, včetně jejich uchovávání, a to za účelem 

léčby neplodnosti ženy nebo muže. Těmito postupy a metodami jsou podle zákona: 

a) odběr zárodečných buněk, 

b) umělé oplodnění ženy72, a to 

   1. oplození vajíčka spermií mimo tělo ženy, 

   2. přenos embrya do pohlavních orgánů ženy, nebo 

   3. zavedení zárodečných buněk do pohlavních orgánů ženy. 

                                                 
72 Pojem „umělé oplodnění“ zná však náš právní řád prostřednictvím zákona o rodině již od roku 1982. 
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Navrhovaný zákon o specifických zdravotních službách definici rozšířil, neboť podle něj 

se asistovanou reprodukcí rozumí metody a postupy, při kterých dochází k odběru 

zárodečných buněk, k manipulaci s nimi, ke vzniku embrya oplodněním vajíčka spermií mimo 

tělo ženy,  k manipulaci s embryi, včetně jejich uchovávání, a to za účelem umělého oplodnění 

ženy  

a) ze zdravotních důvodů při léčbě její neplodnosti nebo neplodnosti muže, jestliže je 

málo pravděpodobné nebo zcela vyloučené, aby žena otěhotněla přirozeným 

způsobem, a jestliže je málo pravděpodobné nebo vyloučené, aby jiné metody léčby 

neplodnosti vedly k otěhotnění, nebo  

b) v případě potřeby časného genetického vyšetření embrya, je-li zdraví budoucího dítěte 

ohroženo z důvodu prokazatelného rizika přenosu geneticky podmíněných nemocí 

nebo vad, jejichž nositelem je tato žena nebo muž. 

Pokud jde o pojem umělého oplodnění ženy, navrhovaný zákon jej definuje jako 

a) zavedení spermií do pohlavních orgánů ženy, nebo 

b) přenos embrya vzniklého oplodněním vajíčka spermií mimo tělo ženy do pohlavních 

orgánů ženy. 

Nový zákon dále specifikuje, co se rozumí zárodečnými buňkami, a pro metody a 

postupy asistované reprodukce zavádí dle mého názoru ne zcela vhodnou legislativní zkratku 

„lé čba neplodnosti“. Důvodem mých výhrad k tomuto termínu je fakt, že pomocí postupů 

asistované reprodukce se neplodnost neléčí, nýbrž spíše obchází. 

    

Podmínky pro umělé oplodnění 

V § 27d odst. 3 ZPZL je stanoveno jedno z klíčových pravidel týkajících se asistované 

reprodukce, totiž že umělé oplodnění lze provést pouze na základě písemné žádosti ženy a 

muže, kteří tuto léčbu hodlají společně podstoupit. Žádost, která posléze tvoří součást 

zdravotnické dokumentace ženy, nesmí být navíc starší než 24 měsíců.  

 

Návrh zákona o specifických zdravotních službách zkracuje tuto lhůtu na 6 měsíců. 

Novou náležitostí žádosti je dále vyjádření registrujícího poskytovatele zdravotnických služeb 

v oboru gynekologie-porodnictví, ze kterého vyplývá, že jiné metody léčby neplodnosti nevedly 

nebo nemohou vést k otěhotnění. Tento lékař nesmí být v zaměstnaneckém nebo jiném 

obdobném poměru k poskytovateli, oprávněnému provádět metody asistované reprodukce.  

 



 

59 
 

Pravidlo společné žádosti je dále posíleno nutností, aby tato žádost obsahovala souhlas 

muže s provedením umělého oplodnění ženy, přičemž souhlas musí být opakovaně vysloven 

před každým jednotlivým provedením umělého oplodnění.  

Z požadavku na souhlas muže jasně plyne, že samotná žena bez partnera o umělé 

oplodnění žádat nemůže73. Zákonodárce se tím přirozeně snaží dosáhnout stavu, kdy dítě bude 

vychováváno dvěma rodiči opačného pohlaví74. Lze však namítat, že v dnešní době, kdy může 

mít dítě prakticky každá plodná žena a nikdo nezkoumá, zda je schopna být dobrou matkou, 

přece není důvod odpírat stejné právo i ženám neplodným. Cesta k celospolečenskému 

prosazení tohoto postoje však bude zřejmě ještě dlouhá. 

V této souvislosti se objevily také rozsáhlé diskuze na téma umělého oplodnění pro 

lesbické páry. Naše společnost se prozatím kloní k názoru, že homosexuální dvojice nejsou 

vhodnými kandidáty k výchově dětí. Vzhledem k současné právní úpravě hledají lesbické 

ženy toužící po dětech cesty, jak zákon obejít. Lesbický pár (stejně jako heterosexuální žena 

bez partnera) má v současné době na výběr ze dvou variant, jak mít vlastní dítě. První 

možností je nechat se oplodnit přirozenou cestou, tedy podstoupit pohlavní styk s mužem. To 

je však pro většinu lesbiček přinejmenším nepříjemné, ne-li zcela nepřijatelné. Nabízí se proto 

druhý způsob, který se sice na rozdíl od prvního již nachází na hraně zákona, přesto však 

představuje pro mnoho lesbických párů snazší řešení. Lesbické ženě v takovém případě stačí 

vyhledat libovolného muže, který (většinou za úplatu) sehraje roli jejího partnera a udělí 

souhlas k jejímu umělému oplodnění spermiemi dárce. Tímto role muže končí a posléze 

narozené dítě je již vychováváno samotnou ženou, případně jí a její partnerkou. 

Problematickým se však jeví fakt, že tento muž je dle zákona o rodině otcem dítěte a 

vystavuje se tak riziku, že v budoucnu bude danou ženou nucen plnit povinnosti z toho 

plynoucí (zejména vyživovací povinnost k dítěti). 

Z § 27e odst. 5 ZPZL vyplývá dále povinnost vyslovení souhlasu příjemkyně 

s provedením umělého oplodnění. Ačkoli se tento požadavek může zdát nadbytečným, zákon 

vyžaduje nejen společnou žádost muže a ženy, ale navíc i jejich souhlas. 

 

Taktéž dle návrhu zákona o specifických zdravotních službách lze jednotlivé výkony 

asistované reprodukce příjemkyni provést, jestliže před jejich započetím s nimi vyslovila 

                                                 
73 Přesto se na některých klinikách umělé oplodnění žen bez partnera neoficiálně provádí. V této souvislosti se 
pak objevují i názory, které však nemají právního podkladu, totiž že toto zařízení, jež ženě umělé oplodnění 
provedlo, by mělo být (v případě odhalení tohoto protiprávního postupu) subjektem povinným plnit vyživovací 
povinnost k narozenému dítěti. 
74 Podotkněme však, že na rozdíl od předchozí právní úpravy se již nevyžaduje, aby partneři byli manželé.  
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souhlas. Vyslovení souhlasu zaznamená do zdravotnické dokumentace vedené o příjemkyni 

ošetřující lékař, který spolu s příjemkyní záznam podepíše. 

 

Podmínkou provedení umělého oplodnění je navíc existence zdravotních důvodů, na 

základě nichž je málo pravděpodobné nebo zcela vyloučené, aby žena otěhotněla přirozeným 

způsobem, anebo přítomnost prokazatelného rizika přenosu geneticky podmíněných nemocí 

či vad. Dodejme však, že v praxi se existence zdravotních důvodů ne vždy zkoumá a 

k umělému oplodnění se přistupuje po 1 – 1,5 roce neúspěšné snahy o koncepci (pravidelný 

pohlavní styk společně žijících partnerů).  

Pro ženu a muže, kteří se rozhodli podstoupit umělé oplodnění, užívá zákon legislativní 

zkratku "neplodný pár". Výslovně však z obsahu tohoto pojmu vyjímá ženu a muže, mezi 

nimiž je příbuzenský vztah vylučující podle zákona o rodině uzavření manželství.  

Pokrokem oproti předchozí právní úpravě je skutečnost, že zákon již nestanoví žádná 

věková omezení pro partnery, podstupující umělé oplodnění.75 Přitom však vzpomeňme, že 

původní znění vládního návrhu zákona postrádalo důsledné rozlišení mezi poskytnutím 

spermií ženě jejím mužem za účelem založení rodičovských práv a institutem dárcovství 

spermií. Maximální věková hranice pro dárcovství spermií byla stanovena na 40 let a 

vzhledem k tomu, že za dárce byl považován každý muž podstupující asistovanou reprodukci, 

platila tato hranice pro všechny muže (tedy i pro partnera ženy, jíž mělo být umělé oplodnění 

provedeno). To zcela pochopitelně vyvolalo vlnu nevole, která sice neměla za následek úplné 

odstranění věkového omezení, ale toto se nadále vztahuje pouze na anonymní dárce spermií. 

V § 27e odst. 1 ZPZL nacházíme další důležitou legislativní zkratku, která označuje 

ženu, jíž je možno umělé oplodnění provést. Zákon ji nazývá „příjemkyně“ a je jí žena 

v plodném věku (bez další konkretizace), u které její zdravotní stav nebrání provedení 

asistované reprodukce. Odpovědnost za posouzení zdravotní způsobilosti příjemkyně svěřuje 

zákonodárce do rukou lékaře, který asistovanou reprodukci v konkrétním případě provádí. 

§ 27e odst. 6 ZPZL stanoví, že při asistované reprodukci smí být u jedné příjemkyně 

oplozeno jen tolik vajíček a přeneseno do jejích pohlavních orgánů jen tolik embryí, kolik je 

podle současného stavu lékařské vědy zapotřebí k pravděpodobně úspěšnému navození 

těhotenství. Ustanovení je to bezesporu nadčasové, neboť v důsledku libovolně rychlého 

vědeckého pokroku nebude vyžadovat častých novelizací. Současná praxe je taková, že se 

transferují do dělohy nejčastěji 2, maximálně však 3 embrya - na přání pacientky. Počet 

                                                 
75 V Čechách například přišlo na svět po IVF zdravé dítě, jehož matce (prvorodičce) bylo 40 a otci 84 let.  
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přenášených embryí závisí na věku pacientky a počtu předchozích pokusů tak, aby byla 

optimální šance na úspěch a eliminovalo se riziko vícečetného těhotenství. Maximem však 

zůstávají 3 transferovaná embrya (stejná hranice se uplatňuje ve většině zahraničních států). 

 

Návrh zákona o specifických zdravotních službách přidal požadavek, aby počet 

oplozených vajíček byl zaznamenán do zdravotnické dokumentace vedené o příjemkyni. Dle 

důvodové zprávy k zákonu je uložení této povinnosti vedeno snahou minimalizovat počet 

přenesených oplozených vajíček na počet nezbytný k provedení umělého oplodnění.  

 

Umělé oplodnění a volba pohlaví dítěte 

Asistovaná reprodukce je bezesporu pokrokovým odborným procesem, který umožňuje, 

aby bylo v různých jeho fázích zasahováno do jeho průběhu, čímž je celý postup regulován 

takovým způsobem, aby bylo docíleno maximální pravděpodobnosti otěhotnění. V rámci celé 

procedury probíhá několikeré testování (tzv. preimplantační genetická diagnostika), jež 

dokáže odhalit nejen případné genetické vady a další negativní jevy, ale také pohlaví dítěte. 

Obecně se však nepovažuje za vhodné, aby si neplodné páry vybíraly, zda se jim narodí 

chlapec nebo dívka.  

V § 27g odst. 1 ZPZL proto nalezneme (v souladu s požadavkem Úmluvy o lidských 

právech a biomedicíně) výslovný zákaz použití postupů asistované reprodukce pro účely 

volby pohlaví budoucího dítěte, s výjimkou případů, kdy použitím postupů asistované 

reprodukce lze předejít vážným geneticky podmíněným nemocem mendlovského typu s 

vazbou na pohlaví, které 

   a) jsou neslučitelné s postnatálním vývojem dítěte, 

   b) výrazně zkracují život, 

   c) způsobují časnou invaliditu nebo jiné vážné zdravotní postižení, nebo 

   d) podle současných znalostí nejsou vyléčitelné. 

V těchto případech doporučuje volbu pohlaví budoucího dítěte lékař se specializací v 

oboru specializačního vzdělávání lékařské genetiky ve spolupráci s lékařem se specializací 

v oboru specializačního vzdělávání gynekologie a porodnictví. 

Zákon dále stanoví jistá omezení pro provádění genetických vyšetření embrya. Ta jsou 

proto povolena pouze ve vymezených indikacích za účelem vyloučení rizika vážných 

geneticky podmíněných nemocí a vad u embryí před jejich zavedením do děložní dutiny.  
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Důvody genetických vyšetření embrya, jejichž účelem je zjištění geneticky 

podmíněných nemocí plodu nebo možnosti jejich vzniku, stanoví Ministerstvo zdravotnictví 

vyhláškou (§ 27h písm. a) ZPZL). 

 

Podmínky pro darování pohlavních buněk 

Pokud se jedná o dárce zárodečných buněk, tedy osobu, která není jedním z dvojice, 

tvořící neplodný pár, ale naopak neplodnému páru poskytuje vajíčka či spermie, také na ni 

zákon klade specifické požadavky (§ 27e odst. 2 ZPZL). Darovat vajíčka pro účely asistované 

reprodukce může totiž pouze žena ve věku od 18 do 35 let a dárcem spermií může být muž ve 

věku od 18 do 40 let. Hranice jsou zvoleny s ohledem na dosavadní poznatky lékařské vědy, 

z nichž plyne, že v tomto věku jsou ženy a muži nejplodnější, přesněji řečeno produkují 

vhodný počet zdravých pohlavních buněk. Ačkoli je samozřejmě vývoj u každého člověka 

individuální, věkové mantinely jsou s ohledem na nutnost určité generalizace nastaveny 

striktně a bezvýjimečně. Z odborného hlediska je ale přesto diskutabilní, zda je stanovení 

maximální věkové hranice pro dárce spermií opodstatněné a zda se užití jejich biologického 

materiálu stává po dosažaní tohoto roku rizikovějším.76  

Dle mého názoru by bylo namístě zvážit také omezení, kolikrát může jedna osoba 

darovat své pohlavní buňky, aby se tak omezila možnost, že v určité oblasti budou žít desítky 

dětí pocházejících od jednoho genetického rodiče, které se mohou posléze vzájemně párovat a 

plodit potomky. 

Vedle omezení věkem zákon dále stanoví, že k oplození vajíčka nesmí být použity 

spermie, o nichž je známo, že pocházejí od muže, který je příbuzným v řadě přímé nebo 

sourozencem, strýcem, bratrancem nebo dítětem bratrance nebo dítětem sestřenice ženy, jejíž 

vajíčko se k metodě asistované reprodukce použije, anebo příjemkyně. Na tomto místě se 

nabízí srovnání s § 12 zákona o rodině, který upravuje jednu z překážek manželství. Stanoví 

se zde, že „manželství nemůže být uzavřeno mezi předky a potomky a mezi sourozenci; totéž 

platí o příbuzenství založeném osvojením, pokud osvojení trvá. Neplatnost manželství vysloví 

soud i bez návrhu.“ Sňatek mezi bratranci tedy neplatnost manželství nezakládá a je dle 

našeho právního řádu naprosto legitimním a potažmo i vhodným k plození potomků. Ovšem 

pokud jde o umělé oplodnění, zde by spermie bratrance příjemkyně z důvodu genetické 

příbuznosti užity být nemohly. Nabízí se tedy pochybnost, proč zákonodárce zvolil takto 

                                                 
76 HOŘÍNOVÁ, A. Otazníky nad přijetím zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách. 
24.10.2007 [cit. 2008-12-05]. Dostupný z WWW: <http://www.ipravnik.cz/cz/clanky/obcanske-
pravo/txtexpresion_reprodukce/art_4999/rbsearchsource_articles/otazniky-nad-prijetim-zakona-o-vyzkumu-na-
lidskych-embryonalnich-kmenovych-bunkach.aspx>. 
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nesouladný postup. Odpovědí by snad mohlo býti, že jej vedla snaha o maximální eliminaci 

potenciálních nežádoucích rizik a zavedení institutu asistované reprodukce do našeho 

právního řádu jako bezpečné metody směřující k plození zdravých dětí. 

 

V návrhu zákona o specifických zdravotních službách došlo k drobné úpravě 

terminologie, neboť legislativní zkratka „dárce“ byla nahrazena zkratkou „anonymní dárce“. 

Věkové hranice jsou stanoveny shodně, ovšem mezi výčtem neslučitelných příbuzenských 

vztahů již nefiguruje strýc. 

 

Dárce, který hodlá dát k dispozici své pohlavní buňky pro účely umělého oplodnění, je 

dle § 27e odst. 3 ZPZL povinen podrobit se za účelem zjištění své zdravotní způsobilosti 

potřebným vyšetřením77, včetně genetických. Za posouzení jeho zdravotní způsobilosti pak, 

podobně jako v případě příjemkyně, odpovídá lékař, který rozhodl o možnosti použít 

zárodečné buňky pro metody asistované reprodukce.  

Pokud jde o souhlas dárce s provedením výkonů asistované reprodukce, stanoví § 27e 

odst. 5 ZPZL, že dárce současně vysloví souhlas s použitím zárodečných buněk pro umělé 

oplodnění a se získáním embryonálních kmenových buněk z nadbytečného embrya, které 

vzniklo z jeho zárodečné buňky, k výzkumu podle zvláštního právního předpisu. 

Zákon dále stanoví, že dárcem ani příjemkyní nesmí být osoba zbavená způsobilosti k 

právním úkonům nebo osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům.  

 

Návrh zákona o specifických zdravotních službách již obsahuje i konkretizaci pojmu 

osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům, a to tak, že není způsobilá posoudit 

poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí. 

 

Úhrada za darování genetického materiálu 

Pokud jde o úhrady poskytované za darování embryí a gamet, stanoví § 27e odst. 8 

ZPZL, že za poskytnutí zárodečných buněk a embryí a za předání zárodečných buněk a 

embryí provozovateli zdravotnického zařízení, ve kterém je asistovaná reprodukce prováděna, 

nepřísluší finanční ani jiná náhrada. Tím se zákonodárce snaží zabránit obchodování se 

zárodečnými buňkami, což zakazuje i Úmluva o lidských právech a biomedicíně.  

                                                 
77 Podrobnější pravidla pro testování poskytnutých vzorků obsahuje např. metodický návod Ministerstva 
zdravotnictví k řešení problematiky infekce HIV/AIDS v České republice (HEM-3769-3.2.03). 
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Shodnou teorii zastává i mezinárodní organizace FIGO (International Federation of 

Gynecology and Obstetrics), jež prostřednictvím Výboru pro výzkum etických aspektů 

reprodukce člověka vytvořila a publikovala „Doporučení k etickým otázkám gynekologie a 

porodnictví“. Princip týkající se dárcovství gamet zní: Dárcovství genetického materiálu (tedy 

oocytů, spermií a embryí) by mělo být motivováno lidskou solidaritou a nikoliv finančním 

ziskem (nebo jinými ekvivalentními výhodami).  

Dárce má podle zákona nárok pouze na náhradu účelně, hospodárně a prokazatelně 

vynaložených výdajů spojených s darováním zárodečných buněk, což lze chápat jako určitou 

kompenzaci, která představuje přiměřené odškodnění za nutné výdaje a ušlý zisk. 

Tyto výdaje přitom hradí dárci na základě jeho žádosti provozovatel zdravotnického 

zařízení, ve kterém byl dárci proveden odběr zárodečných buněk. Provozovatel 

zdravotnického zařízení pak může jejich náhradu požadovat na příjemkyni, které má být 

provedeno umělé oplodnění, nebo na provozovateli zdravotnického zařízení, kterému 

zárodečné buňky nebo embrya k provedení asistované reprodukce byly předány. Provozovatel 

zdravotnického zařízení, které převzalo zárodečné buňky nebo embrya k provedení asistované 

reprodukce a které nahradilo výdaje jinému zdravotnickému zařízení, může náhradu těchto 

výdajů požadovat na příjemkyni, které má být provedeno umělé oplodnění. 

Pohlédneme-li však na zákaz úhrady za darování genetického materiálu 

z ekonomického hlediska, nelze nevidět v současné době zcela zřejmý převis poptávky po 

oocytech nad jejich nabídkou. Zdravotnická zařízení disponující touto výbavou pak mají 

zajištěno výhodnější postavení v konkurenčním prostředí oproti ostatním. Právě ono 

konkurenční prostředí se projevuje v poskytování poměrně vysokých finančních částek (cca 

15 000 Kč) za darování oocytů. V tomto jednání já osobně spatřuji obcházení zákona, neboť 

náklady spojené s odběrem evidentně nekorespondují s nabízeným finančním obnosem. Pro 

úplnost dodejme, že náhrady poskytované za darování spermií jsou podstatně nižší (500 – 

1000 Kč). 

 

Princip anonymity 

Významný je dále požadavek na zachování anonymity zúčastněných osob, a to za 

účelem odbourání sociálních pout a vazeb, jež by mohly být překážkou řádného začlenění 

dítěte do rodiny neplodného páru. Zachování anonymity se přitom týká jak osoby dárce a 

neplodného páru, tak i narozeného dítěte78 (§ 27e odst. 9 ZPZL).  

                                                 
78 Bylo by sice možno namítat rozpor principu anonymity s čl. 7 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte, podle kterého 
má každé dítě právo znát své rodiče. Domnívám se však, že toto oprávnění lze vykládat jen ve vztahu k rodičům 
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Zákon dále stanoví případy, v nichž je lékař povinen sdělit na žádost příslušných osob 

informace o skutečnostech, které mají přímý vliv na vývoj zdravotního stavu dítěte nebo 

osoby narozené z asistované reprodukce, zejména pak o zjištěných genetických vlohách nebo 

dispozicích (§ 27e odst. 10 ZPZL). Takové informace poskytne lékař na žádost: 

a) ženy nebo muže z neplodného páru, a to před započetím umělého oplodnění, nebo 

b) zákonného zástupce dítěte narozeného z asistované reprodukce nebo zletilé osoby narozené 

z asistované reprodukce. 

Vždy je však nutno brát ohled na zachování anonymity zúčastněných osob a poskytovat 

pokud možno jen takové údaje, které nevedou k identifikaci konkrétních účastníků, neboť tím 

by byl popřen jeden ze základních postulátů asistované reprodukce. 

Z principu anonymity vyplývá, že náš právní řád v současné době neumožňuje cílené 

darování gamet, tj. situaci, kdy by se neplodný pár domluvil s konkrétním dárcem, že ten 

právě jim poskytne své pohlavní buňky za účelem umělého oplodnění. Princip anonymity jistě 

vychází z rozumných důvodů, osobně se však domnívám, že cílené darování gamet by bylo 

v mnoha situacích vhodným řešením. Neplodná žena by tak například mohla využít vajíčko 

své zdravé sestry či jiné příbuzné nebo známé, o níž ví, že je to osoba s vhodnými 

charakterovými vlastnostmi a dobrým zdravotním stavem, jejíž genetický materiál bude 

kvalitním základem pro budoucí dítě. Možná by se tím částečně vyřešil i problém nedostatku 

vajíček, s nímž se dnes potýká většina center asistované reprodukce. Mnohé ženy by totiž dle 

mého názoru ochotněji projevily solidaritu své příbuzné či známé, než zcela cizí osobě.    

 

Povinnosti lékaře 

Pokud jde o povinnosti, jež zákon ukládá lékaři, který odběr buněk nebo umělé 

oplodnění provádí, uveďme na prvním místě povinnost poučit zúčastněné osoby o povaze 

těchto výkonů, o možných zdravotních rizicích a o všech okolnostech souvisejících s 

asistovanou reprodukcí, a to vždy před provedením těchto výkonů (§ 27e odst. 4 ZPZL). Výše 

již byly zmíněny povinnosti zachovávat anonymitu zúčastněných osob a posuzovat zdravotní 

stav příjemkyně a dárce. 

 

Povinnosti uložené zdravotnickým zařízením 

Dle § 27f odst. 2 ZPZL je zdravotnické zařízení oprávněno provádět postupy a metody 

asistované reprodukce pouze na základě souhlasu uděleného Ministerstvem zdravotnictví.   

                                                                                                                                                         
právním (tj. žena, která dítě porodila, a muž, jenž dal k umělému oplodnění ženy souhlas), nikoli k rodičům 
genetickým, kteří pouze anonymně poskytli pohlavní buňky.   
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Ministerstvo zdravotnictví souhlas udělí na základě žádosti zdravotnického zařízení, jestliže 

splňuje požadavky na technické a věcné vybavení a doloží, že postupy a metody asistované 

reprodukce budou provádět lékaři se specializací, kterou získali v příslušném oboru 

specializačního vzdělávání.  

 

Podle připravované právní úpravy v zákoně o specifických zdravotních službách 

nebudou již poskytovatelé, provádějící metody asistované reprodukce, podléhat souhlasu 

Ministerstva zdravotnictví. Ten bude nahrazen oprávněním k poskytování zdravotních služeb v 

oboru reprodukční medicína. 

Z důvodu lepší informovanosti pacientů a zlepšení kvality poskytovaných zdravotních 

služeb budou poskytovatelé navíc povinni každoročně zveřejňovat způsobem umožňujícím 

dálkový přístup údaje o úspěšnosti metod provádění umělého oplodnění. Úspěšností se přitom 

rozumí zejména vztah mezi metodami umělého oplodnění a potvrzeným vznikem těhotenství. 

Tyto údaje bude poskytovatel současně povinen každoročně předávat ministerstvu, které je 

zveřejní ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví způsobem umožňujícím dálkový přístup.   

Dojde-li k výraznému nebo dlouhodobějšímu poklesu úspěšnosti, krajský úřad bude mít 

pravomoc odejmout poskytovateli vydané oprávnění k poskytování zdravotních služeb. 

 

Vzhledem k tomu, že ve většině případů se celý proces asistované reprodukce 

neodehrává na jednom místě, nýbrž je rozdělen mezi zdravotnické zařízení, v němž je 

posuzována zdravotní způsobilost dárce, a zdravotnické zařízení, které provádí umělé 

oplodnění, stanoví zákon v § 27f odst. 1 povinnost vzájemného předávání údajů o zdravotním 

stavu dárce. Kromě toho má zdravotnické zařízení, v němž bylo provedeno umělé oplodnění, 

povinnost uchovávat tyto údaje po dobu nejméně 30 let od použití zárodečných buněk. 

 

Návrh zákona o specifických zdravotních službách počítá s obdobnou úpravou, navíc 

dále stanoví, že pokud poskytovatel takové údaje po stanovenou dobu neuchová, dopustí se 

tím správního deliktu, za nějž bude možno uložit pokutu ve výši 200 000 Kč. 

 

Podle § 27f ZPZL je každé zdravotnické zařízení povinno při provádění metod 

asistované reprodukce postupovat též podle zákona upravujícího lidské tkáně a buňky. 
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Další užití embryí a pohlavních buněk 

Vzhledem k tomu, že při nakládání s embryi a pohlavními buňkami dochází většinou 

k využití jen určité části tohoto organického materiálu, obsahuje zákon v § 27e odst. 7 

pravidla pro nakládání s nespotřebovanými zárodečnými buňkami a embryi. Základní tezí je, 

že pokud byl materiál vytvořen pro účely asistované reprodukce, může být použit pouze a jen 

k tomuto účelu. Dále platí, že pokud při umělém oplodnění příjemkyně nebyla použita 

všechna embrya, vytvořená ve prospěch neplodného páru, lze je uchovat a použít pouze pro 

další léčbu neplodnosti tohoto páru. Zákon však stanoví dvě výjimky z této zásady, a to 

jestliže neplodný pár prohlásí, že embrya nehodlá použít pro další umělé oplodnění, a vysloví 

a) souhlas se získáváním embryonálních kmenových buněk z nadbytečného embrya k 

výzkumu podle zákona č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních 

kmenových buňkách a souvisejících činnostech, nebo 

b) souhlas s použitím nadbytečného embrya k umělému oplodnění jiné ženy. 

Vyslovení souhlasu zaznamená ošetřující lékař do zdravotnické dokumentace vedené o 

příjemkyni a záznam poté podepíše ošetřující lékař a neplodný pár. 

 

V návrhu zákona o specifických zdravotních službách je tato koncepce doplněna 

ustanovením, dle kterého embryo vzniklé na základě vajíčka příjemkyně nebo spermie muže 

z neplodného páru lze použít pro umělé oplodnění jiné příjemkyně, pokud byla posouzena 

zdravotní způsobilost ženy a muže v rozsahu stanoveném pro anonymního dárce.  

Vzhledem k tomu, že v dosavadní úpravě nebyla dostatečně řešena problematika 

ukončení skladování nepoužitých embryí, nový zákon přidává  ustanovení, dle nějž na základě 

písemné žádosti neplodného páru poskytovatel zajistí ukončení skladování zmrazených 

embryí, a to za přítomnosti dvou zdravotnických pracovníků. Záznam o ukončení skladování 

se provede do zdravotnické dokumentace vedené o příjemkyni. Pokud po deseti letech 

skladování embryí nereaguje neplodný pár na opakované písemné výzvy poskytovatele 

k vyjádření o dalším uchování embryí, lze bez souhlasu těchto osob ukončit jejich skladování.   

Zákon dále stanoví, že ukončení skladování zmrazených embryí v rozporu s uvedenými 

pravidly zakládá odpovědnost poskytovatele za správní delikt, za nějž lze uložit pokutu do 

výše 200 000 Kč. 

 

Národní registr asistované reprodukce 

V bodu 14 přílohy zákona o péči o zdraví lidu nalezneme úpravu Národního registru 

asistované reprodukce. V něm jsou zpracovávány osobní údaje potřebné pro identifikaci ženy, 
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které bylo provedeno umělé oplodnění (číslo pojištěnce nebo jiný identifikační údaj), dále 

osobní anamnéza ženy, údaje související s jejím zdravotním stavem a diagnostické údaje 

související s provedením umělého oplodnění. 

Taktéž se zde shromažďují údaje o zdravotním stavu muže, u kterého byl proveden 

odběr zárodečných buněk za účelem oplodnění, stejně jako údaje potřebné pro identifikaci 

provozovatele zdravotnického zařízení, které provedlo asistovanou reprodukci. Po uplynutí 20 

let od roku předání osobních údajů jsou tyto údaje anonymizovány. 

Jako zajímavost lze uvést, že před zavedením registru disponovala těmito údaji pouze 

jednotlivá zdravotnická zařízení, která výkony prováděla, a zdravotní pojišťovny, jimž byly 

zákroky vykazovány k úhradě. Tento fakt umožňoval ženám provozování tzv. „pojišťovací 

turistiky“, spočívající v tom že po vyčerpání hrazených pokusů o umělé oplodnění se 

pacientka přeregistrovala k jiné zdravotní pojišťovně, která jí opět uhradila příslušný počet 

zákonem stanovených fertilizačních cyklů, neboť neměla informace od předchozí pojišťovny, 

že tato pacientka již příslušný počet hrazených zákroků absolvovala.79  

5.4.3.    Zákon o rodině 

Až donedávna nebyl zákon o rodině č. 94/1963 Sb. (ZoR) úpravou asistované 

reprodukce nijak výrazně dotčen. Jediné ustanovení, týkající se umělého oplodnění, bylo do 

zákona vloženo novelou č. 132/1982 Sb. Jednalo se o § 58 odst. 2, kterým byla vyloučena 

možnost popřít otcovství k dítěti narozenému v rozhodné době po umělém oplodnění, 

provedeném po udělení souhlasu manžela matky. 

V roce 2006 však došlo v souvislosti se změnou právní úpravy asistované reprodukce 

k významné novele zákona o rodině, konkrétně jeho části týkající se určování otcovství. 

Zákonem č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a 

souvisejících činnostech, byl do § 54 ZoR vložen nový odstavec 3, který stanoví, že je-li dítě 

počato umělým oplodněním ženy z asistované reprodukce podle zvláštního právního předpisu 

(zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu), považuje se za otce muž, který dal k umělému 

oplodnění ženy podle tohoto předpisu souhlas, pokud by se neprokázalo, že žena otěhotněla 

jinak. V této souvislosti se tak hovoří o další domněnce otcovství. Umístění zmíněného 

ustanovení z hlediska systematiky domněnek otcovství se však jeví jako ne zcela vhodné. 

Otcovství je zde totiž založeno na základě projevu vůle, nikoli na základě rozhodnutí soudu, 

                                                 
79 Osobní sdělení: MUDr. Miloš Vysloužil, primář porodnicko-gynekologického oddělení Nemocnice Šumperk. 
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proto by bylo praktičtější umístit toto ustanovení do § 52 ZoR, který obsahuje úpravu 

souhlasného prohlášení rodičů učiněného před matričním úřadem nebo soudem. 

Současně uveďme, že ne každé dítě narozené díky metodě umělého oplodnění bude mít 

otce určeného na základě této novelou vložené domněnky. Celý systém domněnek otcovství 

je totiž nutno vnímat komplexně. Jednotlivé domněnky na sebe navazují, vždy musí být 

vyvrácena nejprve jedna, aby mohla nastoupit druhá. Například pokud se takto dítě narodí 

manželskému páru, uplatní se 1. domněnka, dle níž je za otce dítěte považován manžel matky. 

U nesezdaných přichází v úvahu určení otcovství souhlasným prohlášením muže a ženy, 

učiněným před matričním úřadem. Teprve v případě nevyužití těchto domněnek by nastoupilo 

určení otcovství s pomocí domněnky týkající se umělého oplodnění. 

Novela však provedla v zákoně o rodině ještě jednu změnu. Tou bylo vložení § 58 odst. 

2 ZoR mezi výčet ustanovení v § 61 odst. 3 ZoR. V § 61 odst. 1 a 2 ZoR je stanoveno, že 

muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, může je před soudem 

popřít, jen je-li vyloučeno, že by mohl být otcem dítěte a dokud neuplyne šest měsíců ode 

dne, kdy bylo takto otcovství určeno; tato lhůta neskončí před uplynutím šesti měsíců od 

narození dítěte. Také matka dítěte může ve stejné lhůtě popřít, že je otcem dítěte muž, jehož 

otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů. Odstavec 3, který vypočítává, pro 

která ustanovení platí toto pravidlo obdobně, tak nově zmiňuje i § 58 odst. 2 (vyloučení 

možnosti popřít otcovství k dítěti narozenému v rozhodné době po umělém oplodnění 

provedeném po udělení souhlasu manžela matky). 

Pokud jde o pasáže zákona o rodině, které jsou pro umělé oplodnění relevantní, zmiňme 

na závěr § 50a ZoR, podle kterého je matkou dítěte vždy žena, která dítě porodila (náhradní 

mateřství jako jedna z teoretických metod asistované reprodukce tak prozatím nemá v našem 

právním řádu oporu).  

5.4.4.  Zákon o veřejném zdravotním pojištění 

Důležité ustanovení, týkající se hrazení výkonů asistované reprodukce, nalezneme v  

zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. § 15 odst. 3 tohoto zákona stanoví, 

že ze zdravotního pojištění se hradí nejvíce třikrát za život zdravotní péče poskytnutá na 

základě doporučení registrujícího ženského lékaře v souvislosti s mimotělním oplodněním 

a) ženám s oboustrannou neprůchodností vejcovodů ve věku od 18 do 39 let, 

b) ostatním ženám ve věku od 22 do 39 let. 



 

70 
 

 Z uvedeného plyne, že starší ženy si musejí umělé oplodnění kompletně uhradit samy. 

Třebaže ani při úhradě od zdravotní pojišťovny není asistovaná reprodukce lacinou 

záležitostí, samoplátkyně zaplatí za každý cyklus cca o 100 000 Kč více.  

Neproplácí se procedura ICSI (cena se pohybuje okolo 1000 Kč za 1 vajíčko), stejně 

jako nebude hrazeno umělé oplodnění ženy, která předtím podstoupila sterilizaci80. Na druhé 

straně však není překážkou předchozí prodělání interrupce, a to ani pokud k ní byla dána 

zdravotní indikace. Zde je možno váhat, zda toto bylo skutečně úmyslem zákonodárce anebo 

zda opomněl tuto skutečnost v zákoně upravit.  

5.4.5.  Metodický návod pro poskytování, vykazování a úhradu výkonů 

asistované reprodukce 

Podzákonným právním předpisem, jenž stanoví podmínky pro poskytování, vykazování 

a úhradu výkonů asistované reprodukce, je Metodický návod Ministerstva zdravotnictví ČR 

ze dne 4. 11. 1997 (OZP/2-252-4.11.97), vydaný podle § 70 odst. 1 písm. c) a se zřetelem k   

§ 11 odst. 1 ZPZL. Jeho cílem je sjednotit postup při poskytování a vykazování výkonů 

asistované reprodukce a poskytnout zdravotním pojišťovnám doporučení k uzavírání smluv 

na úhradu této zdravotní péče. 

 Návod je staršího data než zákon, který provádí, o čemž svědčí i některé odlišnosti 

mezi těmito předpisy. Čl. 1 odst. 1 poskytuje definici asistované reprodukce, která však není 

shodná s legální definicí obsaženou v zákoně o péči o zdraví lidu. Dle návodu se asistovanou 

reprodukcí rozumí in vitro fertilizace (IVF) a příbuzné techniky vyžadující manipulaci se 

zárodečnými buňkami, včetně jejich uchovávání. Metodický návod dále stanoví indikace 

k léčbě IVF (čl. 1 odst. 3). 

Pokud jde o úhrady, výkony asistované reprodukce jsou hrazeny z veřejného 

zdravotního pojištění na základě doporučení registrujícího ženského lékaře ženě ve věku od 

18 do 39 let, přičemž věkové omezení je dáno datem narození s připočtením 364 dní (čl. 2 

odst. 1). Hrazeny jsou maximálně 4 monitorované cykly se stimulací a v rámci nich nejvíce 3 

cykly s přenosem embryí (čl. 2 odst. 2). Návod dále obsahuje zásady pro vykazování 

souvisejících zdravotních výkonů (čl. 2 odst. 4), stejně jako seznam technik, které hrazeny 

nejsou (čl. 3). Mezi nimi např. ICSI (intracytoplasmatická injekce spermie), AH (asistovaný 

hatching), kryokonzervace oocytů / spermií / embryí, KET (transfer rozmražených embryí). 

                                                 
80 Jako zajímavost lze uvést, že bezprostředně před IVF se v některých případech provádí tzv. salpingektomie, 
která spočívá v odstranění vejcovodů, což je ve své podstatě také sterilizační metoda. 
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Samozřejmostí je, že provedení všech výkonů musí být průkazným způsobem popsáno 

ve zdravotnické dokumentaci (čl. 2 odst. 4 písm. d). 

Článek 4 návodu se věnuje problematice redukce počtu plodů u vícečetného těhotenství 

(trojčat a více). Nalezneme zde doporučení provádět redukci na 2 plody. Návod dále stanoví, 

že redukce se nevykazuje na formulářích „Žádost o umělé přerušení těhotenství, hlášení 

potratu a mimoděložního těhotenství“, nýbrž se vykazuje jako součást záznamu o těhotenství 

po IVF do Národního registru.  

Příloha č. 1 metodického návodu definuje minimální standard pracovišť provádějících 

fertilizaci in vitro, doporučený pro uzavírání smluv na úhradu této léčebné metody zdravotním 

pojišťovnám. Popsány jsou požadavky na personální vybavení pracoviště a kvalifikační 

předpoklady zdravotnických pracovníků, stejně jako požadavky na věcné a technické 

vybavení pracoviště. Příloha č. 2 pak obsahuje konkrétní seznam zdravotnických zařízení, 

provádějících zdravotní výkony léčebné metody IVF. Příloha č. 3 uvádí zdravotnická zařízení, 

zajišťujících program dárcovství oocytů. Všechny přílohy podléhají každoroční aktualizaci.  

 

5.5. Judikatura 

Rozhodnutí Okresního soudu Šumperk ze dne 22. 10. 1987, sp. zn.: 11 C 121/84, 

uveřejněn ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek NS pod č. 49/1990 – Souhlas manžela 

matky s jejím umělým oplodněním 

Již v osmdesátých letech řešil Okresní soud v Šumperku spor týkající se popření 

otcovství k dítěti narozenému z umělého oplodnění.  

Žalobce a žalovaná J. N. se v době, kdy byli manželé, rozhodli z důvodu neplodnosti 

žalobce pro umělé oplodnění a za tím účelem oba podepsali příslušné prohlášení. Po prvním 

pokusu o oplodnění, který žalovaná J.N. podstoupila krátce po uvedeném prohlášení, se jí 

otěhotnět nepodařilo. Od té doby se pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku 

dostavovala k dalším pokusům.  

Následně došlo k rozvodu manželství žalobce a žalované J.N., ta však docházela do 

příslušného zdravotnického zařízení na umělé oplodnění i nadále, a to bez vědomí svého 

bývalého manžela, tj. žalobce. Poslední umělé oplodnění žalované J.N. bylo provedeno 6 

týdnů po rozvodu manželství a s odstupem dalších 5 týdnů u ní bylo zjištěno těhotenství, 

z nějž se narodila nezletilá L.N.  
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Podle ustanovení § 58 odst. 2 zákona o rodině otcovství k dítěti narozenému v době 

mezi 180. dnem a 300. dnem od umělého oplodnění, vykonaného se souhlasem manžela 

matky, nelze popřít. Otcovství lze popřít, jestliže by se ukázalo, že matka otěhotněla jinak. 

Žalobce v žalobě o popření svého otcovství k nezletilé žalované L.N. poukazoval na to, 

že dal písemný souhlas k umělému oplodnění své bývalé manželky za trvání manželství, které 

bylo v mezidobí pravomocně rozvedeno. Žalobce byl tedy toho názoru, že jeho písemný 

souhlas k umělému oplodnění pozbyl platnosti s ohledem na rozvod manželství.  

Okresní soud v Šumperku rozsudkem ze dne 22.10.1987 rozhodl, že žalobce není otcem 

nezletilé L.N. Konstatoval, že nezletilá L.N. se narodila v době mezi 180. a 300. dnem od 

umělého oplodnění, avšak k tomu, aby žalobce byl otcem dítěte, chybí zákonem požadovaná 

podmínka, tj. souhlas manžela matky s provedením umělého oplodnění, když v době 

provedení tohoto umělého oplodnění žalované netrvalo již její manželství se žalobcem. Z 

tohoto důvodu tedy nemohlo též jít o souhlas ze strany manžela matky. Proto soud žalobě o 

popření otcovství vyhověl. 

 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 6. 2006, sp. zn.: 30 Cdo 2914/2005, pramen: 

Původní nebo upravené texty pro ASPI, ASPI ID: JUD34205CZ – OZ: ochrana osobnosti (§ 

13) 

Druhým z vybraných judikátů je rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, týkající 

se porušení povinností při nakládání s mužskými zárodečnými buňkami, darovanými 

manželem pro účely umělého oplodnění manželky.  

V roce 2000 bylo u pana Ing. P.T. (žalobce) zjištěno rakovinové onemocnění, přičemž 

součástí léčby měla být chemoterapie, jejímž následkem je ztráta plodnosti. Protože si žalobci, 

kteří byli manželé s jedním dítětem, přáli mít další dítě, rozhodli se pro zmražení ejakulátu 

žalobce za účelem pozdějšího umělého oplodnění. V listopadu roku 2000 došlo k odběru 

ejakulátu žalobce na specializovaném pracovišti žalované – Fakultní nemocnice v P., kde 

proběhlo i následné zmražení, včetně uchovávání celkem čtyř vzorků ejakulátu. 15. 4. 2003 

byl žalobcům vydán jeden vzorek, po jehož rozmražení v Ústavu biologie a lékařské genetiky 

Fakultní nemocnice v M. mělo následujícího dne dojít k fertilizaci in vitro. Bylo však zjištěno, 

že vzorek je k tomuto účelu nepoužitelný. 23. 4. 2003 si žalobci vyzvedli zbývající vzorky, z 

nichž jeden nebyl k dispozici, protože byl předtím kontrolně rozmražen. 16. 6. 2003 byly v 

Ústavu biologie a lékařské genetiky Fakultní nemocnice v M. rozmraženy zbývající dva 

vzorky, podstatně méně kvalitní než měly být. Byla provedena fertilizace in vitro a následný 

transfer jednoho embrya, avšak do čtrnácti dnů došlo ke spontánnímu potratu. Žalobci 
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spatřovali neoprávněný zásah do svých osobnostních práv v tom, že žalovaná nesprávně 

uchovávala vzorky ejakulátu a jeden rozmrazila bez vědomí žalobců. Dovozovali, že s 

ohledem na neplodnost žalobce byla uvedeným postupem žalované zmařena jejich naděje na 

další dítě a došlo tak k neoprávněnému zásahu do jejich práva na soukromí a rodinný život.  

Městský soud v Praze dne 15. 9. 2004 zamítl žalobu na ochranu osobnosti, v níž se 

žalobci domáhali, aby žalovaná zaplatila každému z nich 150.000,- Kč, a v odůvodnění mj. 

uvedl, že i kdyby žalovaná nepostupovala správně při zmražení a uchování vzorků ejakulátu, 

nemůže jít o neoprávněný zásah do osobnostního práva na soukromí a rodinný život, jestliže 

je spatřován v tom, že se něco nestalo a rodinná situace žalobců je shodná s dobou před 

zmražením ejakulátu žalobce. I kdyby žalobce neonemocněl onkologickým onemocněním, 

nemuseli žalobci vůbec druhé dítě mít. 

Žalobci se odvolali k Vrchním soudu v Praze, který však jejich odvolání zamítl a svým 

rozsudkem potvrdil rozsudek soudu prvního stupně. Podle názoru odvolacího soudu je z 

pojmu zásah do všeobecného osobnostního práva vyloučeno nakládáním s tím, co již netvoří 

integritu osobnosti v její fyzické a psychickomorální jednotě, tedy s tím, co je od fyzické 

osoby odděleno. Tak i nakládání žalované s ejakulátem žalobce, odebraným mu nepochybně s 

jeho souhlasem, není zásahem do osobnostních práv žalobců a není proto dána ani 

odpovědnost žalované podle ustanovení § 13 občanského zákoníku. 

Proti tomuto rozsudku podali žalobci dovolání k Nejvyššímu soudu, poukazujíc na to, 

že v daném případě jako manželé realizovali svoji potřebu založit rodinu a vychovávat své 

dítě, tedy vykonávat své osobnostní právo na soukromí a rodinný život. Ze zdravotních 

důvodů na straně žalobce byli nuceni podstoupit metodu umělého oplodnění, jejíž nezbytnou 

podmínkou je použitelnost odebraných mužských zárodečných buněk. Pokud tedy genetický 

materiál žalobce, odebraný mu za účelem zplození dítěte, žalovaná nesprávným nakládáním 

znehodnotila, pak zmařila jedinou možnost žalobců mít ještě dítě.  

Nejvyšší soud konstatoval, že došlo-li ze strany zdravotnického zařízení ke 

znehodnocení nebo zničení mužských zárodečných buněk, darovaných manželem pro účely 

umělého oplodnění manželky, jedná se o zásah do reprodukčních schopností dárce, jež jsou 

nepochybně hodnotou tvořící součást jeho tělesné integrity. Byl-li takový zásah proveden non 

lege artis, tedy protiprávně, je objektivně způsobilý narušit jeho osobnost v její fyzické a 

morální integritě, a tím neoprávněně zasáhnout do osobnostních práv manželů na soukromí a 

rodinný život ve smyslu ustanovení § 13 občanského zákoníku. Nejvyšší soud tak zrušil 

rozsudek odvolacího i prvostupňového soudu a vrátil věc Městskému soudu v Praze k dalšímu 

řízení. 
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Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 4. 12. 2007, uveřejněn v Přehledu 

rozsudků ESLP (ASPI, a.s.) pod č. 425/2008 - Dickson proti Spojenému království 

Kontroverzní případ týkající se umělého oplodnění řešil Evropský soud pro lidská práva 

na základě stížnosti č. 44362/04.  

Stěžovatel (K. Dickson), narozen v roce 1972, si od roku 1994 odpykával doživotní trest 

odnětí svobody za vraždu. Ve vězení se seznámil a později oženil s druhou stěžovatelkou (L. 

Dickson), narozenou v roce 1958, která má tři děti z předešlých vztahů. Stěžovatelka byla 

posléze z vězení propuštěna. Pokud jde o stěžovatele, ten může o podmínečné propuštění 

požádat nejdříve po patnácti letech strávených ve vězení.  

Protože si dvojice přála mít spolu dítě, stěžovatel podal žádost o umělé oplodnění. V 

prosinci 2002 se k této žádosti přidala i stěžovatelka. Žádost odůvodnili tím, že jejich vztah je 

dostatečně trvalý. Uvedli také, že vzhledem k věku stěžovatelky a nejbližšímu možnému datu 

propuštění stěžovatele je nepravděpodobné, že by spolu mohli počít dítě přirozenou cestou. 

Dopisem ze dne 28. 5. 2003 ministr vnitra tuto žádost zamítl. V odůvodnění rozhodnutí 

nastínil svou politiku v této otázce, když mimo jiné uvedl: „Ministr bere v potaz fakt, že Vy a 

Vaše žena jste v naprosté shodě, pokud se týká přání podstoupit umělé oplodnění. Uznává 

také, že si navzájem projevujete oddanost a lásku. Musí nicméně konstatovat, že vzhledem k 

tomu, že Váš vztah vznikl v době, kdy jste oba byli ve vězení, nebyl zatím podroben zkoušce 

běžného života za normálních podmínek. Je proto nemožné posoudit, zda Váš vztah vydrží i 

poté, co budete propuštěn. Ministr je znepokojen také tím, že materiální potřeby dítěte 

nebudou dostatečně zabezpečeny. Vážné starosti vzbuzuje v ministrovi i fakt, že by dítě 

prožilo významnou část svého dětství bez otce…Ministr má dále za to, že by veřejnost mohla 

být oprávněně pohoršena tím, že účinek tohoto trestu bude snížen, pokud Vám bude dovoleno 

podstoupit umělé oplodnění v průběhu jeho odpykávání.“  

Stěžovatelé posléze požádali o soudní přezkum rozhodnutí ministra. Prvoinstanční soud 

i odvolací soud jejich podání zamítly. Proto se stěžovatelé obrátili na Evropský soud pro 

lidská práva a poukazovali na porušení čl. 8 (Každý má právo na respektování svého 

soukromého a rodinného života, obydlí a korespondence.) a čl. 12 (Muži a ženy, způsobilí 

věkem k uzavření manželství, mají právo uzavřít manželství a založit rodinu v souladu s 

vnitrostátními zákony, které upravují výkon tohoto práva.) Úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod.  

Velký senát při řešení stížnost dospěl k následujícím závěrům: Pouze u práva na osobní 

svobodu se předpokládá, že v případě odsouzení k trestu odnětí svobody bude toto právo 

popřeno. Zásah do jakéhokoli jiného základního práva odsouzeného musí stát odůvodnit. 
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Základní premisa politiky ministra, že vězňům by mělo být umělé oplodnění dovoleno jen ve 

výjimečných případech, je proto nesprávná. Vězni by zásadně měli mít právo počít dítě, 

ledaže to vylučují výjimečné okolnosti případu (například, kdyby budoucí otec byl odsouzen 

pro vraždu dítěte). V důsledku toho mohou odsouzení užívat všech svých práv garantovaných 

Úmluvou s tím, že jakékoli jejich omezení musí být dostatečně zdůvodněné. V žádném 

případě však nelze toto odůvodnění opřít pouze o tvrzení, že něco může pohoršit veřejné 

mínění. Z těchto důvodů Soud konstatoval (dvanácti hlasy proti pěti), že došlo k porušení čl. 8 

Úmluvy. 

Za zmínku zde stojí rovněž společné nesouhlasné stanovisko pěti soudců (mezi nimi i 

K. Jungwiert za Českou republiku), kteří se s výrokem č. 1 neztotožnili a uvedli: S ohledem 

na zvláštní okolnosti případu (stěžovatelé navázali svůj vztah písemnou formou v době, kdy si 

oba dva odpykávali trest odnětí svobody, nikdy spolu nežili, je mezi nimi 14 let věkového 

rozdílu, stěžovatel má za sebou násilnou minulost, žena již je ve věku, kdy početí přirozenou 

cestou není téměř možné a v každém případě je riskantní, případný potomek by vyrůstal 

podstatnou část svého dětství bez jednoho z rodičů) nelze dle našeho názoru říci, že by britské 

úřady rozhodovaly svévolně nebo že by opomněly hájit blaho dítěte. 

 

5.6. Asistovaná reprodukce v mezinárodních souvislostech 

V zahraničních právních řádech existují zpravidla samostatné právní předpisy týkající se 

asistované reprodukce, kdy jen jejich příprava trvala řadu let. V těchto zemích byla iniciována 

diskuse odborné i laické veřejnosti, která nakonec napomohla k nalezení celospolečensky 

přijatelného legislativního řešení.81 Jsou však i státy, kde právní úprava asistované reprodukce 

zcela chybí a existují pouze směrnice vypracované odbornými organizacemi. 

Jednu z nejliberálnějších právních úprav asistované reprodukce má Velká Británie. Za 

zákrok se zde však, na rozdíl od mnoha jiných zemí, platí. 

Vzhledem k tomu, že u nás je léčba neplodnosti oproti zahraničí levnější, jezdí se k nám 

léčit především Němci (v Německu navíc platí poměrně restriktivní zákon, který zakazuje 

některé moderní způsoby asistované reprodukce), Slováci, Poláci, Rakušané, ale i Kanaďané, 

Američané nebo Izraelci. Z jiných států sem směřují ženy, jejichž domovské země 

asistovanou reprodukci nepovolují (hovoří se o tzv. reprodukční turistice). Cenově výhodné 

podmínky jsou nastaveny také např. v Maďarsku nebo Slovinsku. 
                                                 

81 HOŘÍNOVÁ, A. Otazníky nad přijetím zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách. 
Právní rozhledy. 2007, č. 3. 
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Na rozdíl od České republiky však na druhé straně zpřístupňují některé zahraniční státy 

umělé oplodnění buď přímo lesbickým párům nebo alespoň ženám bez partnera a tím tedy 

potažmo i lesbickému páru. Umělé oplodnění mohou využívat lesbické či osamělé ženy např. 

v Belgii, Dánsku, Nizozemí, Švédsku, Velké Británii a v některých státech USA.82 

Rozličné požadavky kladou jednotlivé státy na dárce spermatu. Kupříkladu dle polského 

práva musí být dárce ženatý, dle izraelského svobodný a ve Francii platí zásada, že dárce 

spermatu musí mít alespoň jedno dítě, žít ve stabilním partnerském vztahu a mít k darování 

spermií souhlas své partnerky. 

Pokud jde o metodu náhradního mateřství, ta je přípustná např. ve Velké Británii83, 

USA či Nizozemsku84, naopak výslovně zakázána je ve Francii nebo Německu. Některé 

americké státy povolují náhradní mateřství dokonce i ve prospěch homosexuálního mužského 

páru. V zemích, kde je náhradní mateřství zákonem umožněno, uvádějí většinou jejich právní 

řády, že nesmí být prováděno za úplatu. Těžko si však lze představit, že žena, která devět 

měsíců odnosí a poté porodí cizí dítě, to provede bez nároku na odměnu. 

                                                 
82 Transgender : Analýza situace lesbické, gay, bisexuální a transgender menšiny v ČR [online]. 2008 [cit. 2008-
12-05]. Dostupný z WWW: <http://www.transgender.cz/cs-zurnal-gain_news-
analyza_situace_lesbicke_gay_bisexualni_a_transgender_mensiny_v_cr-1451>. 
83 Vzhledem k tomu, že ve Velké Británii se však za tuto službu nesmí platit a pro objednavatelskou matku 
existují věková omezení, pronajímají si často britské ženy dělohy amerických náhradních matek. V USA jsou 
přitom agentury „rent a womb“ běžným jevem.   
84 DOSTÁL, J. Etické a právní aspekty asistované reprodukce, situace ve státech přijatých do EU v roce 2004. 
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. ISBN 978-80-244-1700-4¨. 
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6. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST LÉKAŘE 

6.1. Obecné výklady 

Pro oblast interrupce, sterilizace i asistované reprodukce platí obecné zásady právní 

odpovědnosti. Každý zdravotnický pracovník tedy odpovídá za zaviněné porušení jemu 

stanovené povinnosti. Že k porušení povinnosti došlo zaviněně, tedy úmyslně nebo 

z nedbalosti, musí být vždy jednoznačně prokázáno. Chybný postup lékaře spočívá v praxi 

zpravidla v nerespektování předepsaných požadavků na výkon zdravotní péče. 

Příkladem nejčastějších porušení povinností ze strany lékařů (pokud jde o zákroky, 

jimiž se zabývá tato práce) bývá nedostatečné poučení pacientky, nedodržení stanovených 

postupů při rozhodování o provedení zákroku, nerespektování požadavku na neprodlené 

vyřizování žádosti - zejména u interrupcí, porušení povinné mlčenlivosti, nedostatečné získání 

souhlasu apod., ale i typické chyby běžné v ošetřovatelské péči, jako je např. záměna 

léčebného prostředku, nedostatečné sledování zdravotního stavu pacientky, chyby při odběru 

a uchovávání biologického materiálu apod. 

Vztah práva a medicíny, pokud jde o druhy právní odpovědnosti, dle mého názoru 

obecně vystihuje následující teze: Stát prostřednictvím práva poskytuje ochranu osobám na 

svém území proti nejrůznějším škodám na zdraví, způsobených jinými osobami. Tato ochrana 

je velmi důležitá, neboť jde o jednu z nejdůležitějších funkcí státu. Právo proto nelze vykládat 

způsobem, který by ochranu zdraví znemožňoval. Avšak stejně jako se liší způsoby poškození 

zdraví, násilným napadením počínaje a nechtěným pochybením při léčbě konče, mohou se 

lišit i způsoby, jak právo zareaguje. Volit je třeba vždy takový právní prostředek, který 

vyrovná způsobenou újmu poškozeného a zabrání budoucím škodám, avšak nebude zbytečně 

tvrdý a zohlední pohnutky a možnosti toho, kdo škodu způsobil.85 Ačkoli je tato práce cíleně 

zaměřena na oblast soukromoprávní, dovolím si zde v zájmu úplnosti a možnosti 

komplexního porovnání uvést i další druhy odpovědnosti, jež ve zdravotnictví přicházejí 

v úvahu. 

                                                 
85 DOSTÁL, O. Trestní právo v medicíně - pouze jako ultima ratio.  12. 3. 2003 [cit. 2008-12-05]. Dostupný z 
WWW:  <http://medico.juristic.cz /219707 >.  
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6.2. Odpovědnost trestněprávní 

Pochybení lékaře může mít v jednotlivých případech různé důsledky, z nichž 

nejzávažnějším je zpravidla poškození zdraví či způsobení smrti pacienta. Proto se na tyto 

situace vztahuje zejména sedmá hlava zvláštní části zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, 

v níž jsou upraveny trestné činy proti životu a zdraví. Relevantní skutkové podstaty však 

obvykle nečiní rozdíl v osobě pachatele. Poškození zdraví, které způsobil lékař při výkonu 

svého povolání, se proto ocitá na stejné úrovni jako újmy na zdraví, způsobené různými 

násilníky a vrahy. Kdo narušil tělesnou integritu jiného, spáchal trestný čin ublížení na zdraví, 

přičemž není zásadní rozdíl, zda násilník vrazí do oběti kuchyňský nůž nebo lékař při náročné 

operaci řízne vedle. V obou případech mohou být naplněny znaky některé skutkové podstaty 

trestného činu. Většina z nás logicky cítí, že mezi těmito typy jednání existuje určitý rozdíl. 

Vycházíme z předpokladu, že činnost lékařů je obecně prospěšná, předpokládáme též, že 

zpravidla nejednají v úmyslu poškodit pacienta. Je zřejmé, že lékařské povolání je obtížné a 

při jeho výkonu se lze velmi snadno dopustit chyby, byť se tomu lékař snaží všemi prostředky 

předejít. Lidské tělo často reaguje nepředvídatelně, lékaři jsou v našich podmínkách nezřídka 

přepracováni, chybí jim potřebné přístroje nebo prostředky. Konečně, po nikom nelze 

spravedlivě požadovat, aby podával stále stoprocentní výkon. Zdá se tedy být žádoucí, aby 

trestní odpovědnost lékaře za odborné pochybení byla omezena na ty nejzávažnější typy 

jednání, jakými jsou úmyslná ublížení pacientovi a případy velmi hrubého zanedbání 

povinností. 86  

Ačkoli se tedy většina z nás shodne na tom, že trestní právo by mělo sloužit jen jako 

krajní metoda ochrany těch nejdůležitějších zájmů společnosti a býti tak pouze prostředkem 

ultima ratio, v dnešní praxi se bohužel využívá nástrojů trestního práva v medicínsko-

právních sporech více, než by tomu bylo třeba. Tyto tendence pak přirozeně vedou k pocitu 

ohrožení lékaře a narušení důvěry mezi ním a pacientem. Stále častěji jsou proto vznášeny 

požadavky na nalezení jiných právních či mimoprávních mechanismů, které by vedly ke 

smírnému řešení konfliktů a současně poskytovaly oběma stranám dostatečnou ochranu jejich 

práv. 

 

                                                 
86 DOSTÁL, O. Trestní právo v medicíně - pouze jako ultima ratio.  12. 3. 2003 [cit. 2008-12-05]. Dostupný z 
WWW:  <http://medico.juristic.cz /219707 >.  
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6.3. Odpovědnost občanskoprávní 

Odpovědnost za škodu (tj. i újmu na zdraví) upravuje v nejzákladnější rovině § 420 

odst. 1 občanského zákoníku, který stanoví, že každý odpovídá za škodu, kterou způsobil 

porušením právní povinnosti. Dle třetího odstavce uvedeného paragrafu se odpovědnosti 

zprostí ten, kdo prokáže, že škodu nezavinil. Z toho tedy plyne, že odpovědnost (lékaře) za 

škodu (způsobenou pacientovi) je dána při splnění čtyřech základních podmínek: 

• porušení právní povinnosti (protiprávní úkon)  

• vznikla škoda  

• vznik škody je následkem protiprávního úkonu (je zde tedy příčinná souvislost)  

• zavinění ve formě úmyslu nebo nedbalosti (resp. škůdce neprokázal, že škodu 

nezavinil).87 

 

Protiprávní jednání 

Už podle obecného ustanovení § 415 občanského zákoníku, jež stanoví jistou prevenční 

povinnost, je každý (tedy i lékař) povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na 

zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. V souvislosti s lékařským zákrokem jsou 

navíc právem stanoveny podrobnější požadavky. Lékař je povinen především postupovat lege 

artis, tedy v souladu s příslušnými profesními povinnostmi a standardy. Jejich porušení se lze 

přitom dopustit jak konáním, tak i opomenutím. Dokázat, že lékař nepostupoval lege artis, je 

pro pacienta často náročné. Znevýhodněn je již tím, že je laik. V soudním řízení má sice 

možnost využít specializovaného znaleckého posudku, nicméně stále zbývá povinnost 

pacienta dokázat chybu, k čemuž musí mít k dispozici fakta. Tomuto účelu slouží v soudním 

řízení zdravotnická dokumentace, která je hlavním, a často jediným, důkazním prostředkem. 

Lékař má povinnost do dokumentace zaznamenávat všechny podstatné okolnosti péče o 

pacienta. Pokud tuto povinnost nesplní, zbaví pacienta možnosti předložit důkazy, což může 

vést k neúspěchu žaloby. Paradoxně by tak škůdce nemusel hradit škodu právě díky tomu, že 

nesplnil svou právní povinnost (vést řádně zdravotnickou dokumentaci). V tomto směru se 

judikatura mnoha států EU již před několika lety sjednotila na tom, že pokud dokumentace 

neexistuje nebo je neúplná, přenáší se důkazní břemeno ohledně chybějících záznamů na 

žalovaného. Má se přitom za to, že co není dokumentováno, nebylo vůbec provedeno (což by 

zakládalo odpovědnost za postup non lege artis). Lékař může nicméně dokázat opak například 

                                                 
87 KNAPP, V., et al. Občanské právo hmotné. Svazek II., 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha : ASPI, 2002. ISBN 80-
86395-36-7. 
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pomocí svědků. Jedním z nejčastějších nedostatků zdravotnické dokumentace bývá v dnešní 

době absence souhlasu pacienta s provedením zákroku, zahrnující také písemné potvrzení ze 

strany pacienta, že byl náležitě poučen o všech rizicích a možných následcích zákroku. 

Vzhledem k tomu, že povinností lékaře je zaznamenávat do dokumentace všechny podstatné 

okolnosti poskytování péče a souhlas se zákrokem takovou okolností bezpochyby je, lze 

soudit, že pokud dokumentace mlčí, uplatní se domněnka, že k souhlasu nedošlo, kterou musí 

lékař vyvrátit jinak. Pro pacienta je totiž velmi náročné prokazovat neexistenci nějaké 

skutečnosti, zatímco lékař může existenci souhlasu dokázat snadno (pomocí písemného 

záznamu v dokumentaci, podepsaného pacientem). Z toho tedy plyne, že porušení povinnosti 

lékaře vést pečlivě dokumentaci má tak za následek zhoršení jeho (a nikoli pacientova) 

procesního postavení.88  

 

Škoda 

S prokázáním faktu, že pacient utrpěl škodu, bývají obvykle menší potíže89 než s 

určením jejího rozsahu. Poškozený má přitom nárok na náhradu veškeré způsobené škody, 

která zahrnuje skutečnou škodu (damnum emergens) a ušlý zisk (lucrum cessans). Podle 

pravidel zakotvených v § 444 až 449 OZ se hradí účelné náklady spojené s léčením, ztráta na 

výdělku, bolesti a ztížení společenského uplatnění, náklady na výživu pozůstalých a 

přiměřené náklady spojené s pohřbem.90 Pokud jde o způsob náhrady škody, ve většině 

případů budeme zvažovat náhradu v penězích. Pouze požádá-li o to poškozený a je-li to 

možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu (§ 422 odst. 2 OZ). 

 

Příčinná souvislost 

Nejproblematičtější podmínkou vzniku odpovědnosti je příčinná souvislost mezi 

protiprávním jednáním lékaře a vzniklou škodou. Z povahy lidského těla vyplývá, že jen 

málokdy lze zcela najisto spojit zhoršení zdraví s jedinou konkrétní příčinou. V mnoha 

případech je velmi pravděpodobné, že právě protiprávní jednání lékaře způsobilo škodu na 

zdraví, existuje však určitá možnost, že by tato škoda vznikla i bez zásahu lékaře. 

                                                 
88 DOSTÁL, O. Náhrada škody způsobené lékařským zákrokem - základní pravidla a problémy.  28.1.2002 [cit. 
2009-05-20]. Dostupný z WWW:  < http://medico.juristic.cz/114047>. 
89 Vyskytly se však i případy, v nichž bylo nutno řešit otázku, zda v dané situaci vůbec vznikla škoda. Jedná se o 
již výše zmíněný koncept „wrongful birth“, tedy zda je škodou narození nechtěného dítěte (například následkem 
špatně provedené sterilizace), a wrongful life, kde si klademe otázku, zda je škodou samotný život dítěte, které 
se narodilo tak poškozené, že je pro ně život utrpením. 
90 KNAPP, V., et al. Občanské právo hmotné. Svazek II., 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha : ASPI, 2002. ISBN 80-
86395-36-7. 
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Pravděpodobnost však nestačí. Příčinná souvislost musí být vždy prokázána s jistotou. Unést 

důkazní břemeno je tak pro poškozeného (pacienta) často velmi složité. 

Je otázkou právní politiky, zda v případě, že lékař svým protiprávním jednáním 

poškodil pacienta pouze pravděpodobně, má být zproštěn odpovědnosti zcela. Patrně není 

zcela vhodné upřít poškozenému nárok na náhradu škody pouze z důvodu, že neprokázal svá 

tvrzení s naprostou jistotou, pokud se pohybujeme v oblasti, které je určitá míra nejistoty 

vlastní. Na druhou stranu by nebylo správné automaticky odsoudit žalovaného (lékaře) ve 

všech případech, kdy existuje pouhá možnost, že způsobil škodu. V tomto ohledu bude tedy 

nutno vždy zvažovat okolnosti konkrétního případu a podle toho rozhodnout, zda je 

odpovědnost za škodu dána. 

 

Zavinění 

Jak již bylo výše uvedeno, škůdce (v našem případě lékař) má možnost zprostit se 

odpovědnosti, pokud prokáže, že škodu nezavinil. Jinými slovy, že by tedy škoda vznikla i 

bez jeho přičinění a on neměl možnost ji nijak odvrátit. Zavinění je přitom subjektivním 

předpokladem vzniku odpovědnosti za škodu, a vykytuje se ve formě úmyslu (přímého či 

nepřímého) nebo nedbalosti (vědomé či nevědomé). 

V této souvislosti bych zmínila jeden závažný problém, který je specifický pro 

zdravotnictví nedisponující dostatečnými zdroji. Jedná se o situace, kdy sice existuje 

spolehlivý postup, jak pacientovi pomoci, tento postup je však natolik drahý, že jej není 

možné aplikovat. Jednodušší je přitom situace, kdy jej není možné aplikovat nikdy, například 

proto, že potřebné vybavení není vůbec dostupné. Složitější je pak situace, kdy se tento postup 

sice provádí, z ekonomických důvodů jej však nelze provést u všech pacientů, kteří by jej 

potřebovali. Domnívám se, že i když dojde v takové situaci ke škodě, může mít lékař možnost 

zbavit se odpovědnosti, pokud po něm nelze spravedlivě požadovat, aby drahý postup zvolil 

vždy, a pokud prokáže rozumnost kritérií, které používá, když volí, který z pacientů dostane 

lepší a dražší péči.91 

 

Nutno zdůraznit, že v případě odpovědnosti lékaře za škodu způsobenou na životě či 

zdraví pacienta se jedná o odpovědnost za konání, nikoli za výsledek, lékař tedy neodpovídá 

za to, že zákrok nebyl úspěšný, pokud jej provedl lege artis. V minulosti vznikla otázka, zda 

lékařský zákrok není spíše provozní činností podle § 420a OZ. To by znamenalo, že by lékař 

                                                 
91 DOSTÁL, O. Náhrada škody způsobené lékařským zákrokem - základní pravidla a problémy.  28.1.2002 [cit. 
2009-05-20]. Dostupný z WWW:  < http://medico.juristic.cz/114047>. 
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odpovídal za nepříznivý výsledek zákroku i tehdy, kdyby byl sebelépe proveden.92 Judikatura 

se nicméně s tímto výkladem neztotožnila, což považuji za jednoznačně správné. 

V souvislosti s odpovědností lékaře za škodu je nutno zmínut také § 420 odst. 3 

občanského zákoníku, podle nějž je škoda způsobena právnickou osobou, anebo fyzickou 

osobou, když byla způsobena při jejich činnosti těmi, které k této činnosti použili. Tyto osoby 

samy za škodu takto způsobeno podle občanského zákoníku neodpovídají; jejich odpovědnost 

podle pracovněprávních předpisů není tím dotčena. Z toho tedy plyne, že za případnou škodu 

podle občanského práva zpravidla odpovídá zdravotnické zařízení, zatímco lékaři v 

zaměstnaneckém poměru odpovídají za škodu (pouze) pracovněprávně. 

Hovoříme-li o odpovědnosti lékaře za škodu způsobenou pacientovi, nesmíme 

opomenout uvést také ustanovení § 441 OZ, upravující spoluzavinění poškozeného. Při 

posuzování, zda se pacient podílel na vzniku škody, lze využít nejen obecnou povinnost 

každého předcházet škodám, ale i obsah jiných zákonů, například zákona o veřejném 

zdravotním pojištění. Z povinností pacienta je v tomto případě důležitá zejméma povinnost 

dodržovat stanovený léčebný režim. 

Kromě obecné odpovědnosti za škodu podle § 420 občanského zákoníku existují dále 

zvláštní případy odpovědnosti, které mají svá specifika. Z nich je pro zdravotnictví významná 

zejména odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje 

nebo jiné věci, jíž bylo při plnění závazku použito podle § 421a OZ. Druhý odstavec daného 

ustanovení uvádí příkladmý výčet případů, na které se tento typ odpovědnosti vztahuje, 

přičemž mimo jiné výslovně zmiňuje poskytování zdravotnických služeb. Takovými 

okolnostmi, jež má zákon na mysli, mohou být například neočekávané vedlejší účinky léků 

nebo technické vady přístrojů. Na rozdíl od obecné odpovědnosti za škodu dle § 420, která 

vyžaduje zavinění škůdce, se v tomto případě jedná o odpovědnost objektivní, kde stačí, aby 

následkem takové okolnosti vznikla škoda. Slovy zákona: Této odpovědnosti se (škůdce) 

nemůže zprostit. Pro úplnost dodejme, že ve zdravotnictví se můžeme setkat i s dalšími ze 

zvláštních případů odpovědnosti, například s odpovědností za věci odložené nebo vnesené, 

což bude typické u čekáren, ordinací, nemocničních chodeb apod. 

Pokud jde o procesní důsledky odpovědnosti za škodu, přiměřeným prostředkem 

k řešení sporů mezi lékařem a pacientem by dle mého názoru mělo být právě občanské právo, 

jež nabízí pro tyto účely vhodnější instituty než právo trestní. Občanskoprávní (deliktní) 

                                                 
92 DOSTÁL, O. Náhrada škody způsobené lékařským zákrokem - základní pravidla a problémy.  28.1.2002 [cit. 
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odpovědnost slouží k tomu, aby byl poškozený spravedlivě odškodněn za újmu, kterou utrpěl, 

protože škůdce porušil svou právní povinnost.  

Cílem pacienta je zpravidla dosáhnout odškodnění své újmy na zdraví, nejlépe formou 

peněžní kompenzace. Pro tento účel je nejlogičtější využít občanskoprávní žalobu na náhradu 

škody. Taková žaloba uškodí konkrétnímu lékaři nejméně, ostatně zpravidla nebude žalován 

on sám, ale zdravotnické zařízení. I tehdy, když pacient spor vyhraje, nebude to mít zpravidla 

pro nikoho likvidační důsledky. S postavením žalovaného v občanskoprávním sporu se 

zároveň nespojuje újma na cti, kterou s sebou nese obvinění trestní (je smutným faktem, že i 

přes existenci presumpce neviny stačí mnohdy k získání pověsti kriminálníka jen to, že je 

lékař postaven před trestní soud, a to i když jej tento soud osvobodí).  

S vědomím uvedeného faktu je zajímavé pozorovat, jak v současné době bují stížnosti a 

trestní oznámení na lékaře. Přestože hlavním zájmem pacienta, který se cítí být poškozen, je 

získat náhradu škody, cesta občanskoprávní žaloby, která k odškodnění směřuje, je stále málo 

využívána. Důvodů nalezneme hned několik. V prvé řadě jde o povědomí laické veřejnosti, 

která považuje trestní proces za nejcitelnější újmu, jaká může lékaře postihnout. Kromě toho 

podat trestní oznámení, třeba i anonymní, je velmi snadné, také samotný proces poškozeného 

příliš nezatěžuje, orgány činné v trestním řízení postupují již dále z úřední povinnosti, 

dotyčný musí nanejvýš podat svědectví. A to nejdůležitější: vše je bezplatné. 

Oproti tomu zahájit občanskoprávní řízení je o poznání složitější. Poškozený musí 

sepsat žalobu, zaplatit soudní poplatek, případně i využít (nikoli levných) služeb advokáta. 

Řízení je zdlouhavé, shánění důkazů problematické. Naopak zdravotnické zařízení učiní 

mnohdy vše pro to, aby se pacient dozvěděl ze své dokumentace co nejméně. Není tedy divu, 

že pacient mnohdy raději sáhne po možnosti trestního oznámení, nebo v horším případě si 

svůj pocit křivdy vynahradí tím, že začne šířit pomluvy, často i s využitím médií.93 

 

6.4. Odpovědnost disciplinární 

Další z forem odpovědnosti, která v případě pochybení lékaře přichází v úvahu, je 

odpovědnost disciplinární. Její využití ze strany poškozených pacientů je však minimální, a to 

převážně z důvodu celospolečenského přesvědčení, že bude-li lékař souzen lékařem, budou 

zpravidla „táhnout za jeden provaz“.  

                                                 
93 DOSTÁL, O. Trestní právo v medicíně - pouze jako ultima ratio.  12. 3. 2003 [cit. 2008-12-05]. Dostupný z 
WWW:  <http://medico.juristic.cz /219707 >.  
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Disciplinární pravomoc náleží profesním samosprávám - komorám - a jejím cílem je 

chránit stavovskou čest lékařů. Komory se snaží postihnout své členy, kteří nevykonávají 

profesi na úrovni a dle uznávaných pravidel, a přimět je k nápravě. Zabývat se odškodněním 

těch, kteří byli nevhodným výkonem povolání postiženi, není smyslem tohoto řízení.  

 

6.5. Doporučení pro řešení medicínsko-právních sporů 

• Zlepšit možnosti pacientů v občanskoprávním řízení (např. zavedením určitých 

institutů pozitivní diskriminace při dokazování). 

• V trestním právu přijmout pro oblast zdravotnictví určité privilegované skutkové 

podstaty. 

• V oblasti disciplinárního řízení se soustředit jen na ta jednání lékařů, která závažně 

poškozují pověst lékařského stavu. Stížnosti, kterým by bylo lépe vyhověno přiznáním 

odškodného, je třeba přenést na obecné soudy.  

• V případě bezdůvodných trestních oznámení a stížností, stejně jako ve věci pomluv a 

zneucťujících reportáží, je třeba důrazně požadovat ochranu pověsti lékaře pomocí 

žalob na ochranu osobnosti. 

• Pro "přátelštější" řešení sporů mezi lékaři a pacienty by měly komory, případně 

jednotlivé nemocnice, začít vytvářet možnosti pro mimosoudní řešení medicínsko-

právních sporů. Nástrojem by mohly být různé formy mediace a arbitráže pomocí 

rozhodčích panelů, složených ze zástupců lékařů i pacientů.94 

 

                                                 
94 DOSTÁL, O. Trestní právo v medicíně - pouze jako ultima ratio.  12. 3. 2003 [cit. 2008-12-05]. Dostupný z 
WWW:  <http://medico.juristic.cz /219707 >. 
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7. ZÁVĚR 

Tradiční postupy medicíny, jejichž cílem bylo v minulosti pouze a jen léčení nemocí, 

jsou dnes doplněny i o zákroky sledující jiné záměry. Člověk má s postupem moderní doby, 

provázené vědeckým pokrokem, stále více zájem zasahovat do svých přirozených životních 

procesů a ovlivňovat jejich chod způsobem, který odpovídá jeho sociálním poměrům, 

rodinné, majetkové či jiné situaci. Využívá při tom prostředků, které mu nabízí současná 

medicína. Mezi nimi pak hrají důležitou roli interrupce, sterilizace a asistovaná reprodukce 

coby zásahy do tělesné integrity ženy s cílem přivodit či naopak zabránit jejímu těhotenství.  

Často se uvádí, že odvěkým problémem práva, a to nejen zdravotnického, je 

neschopnost včas, vhodně a pružně reagovat na aktuální situace, které přináší každodenní 

život. Obzvlášť to platí pro oblasti, do nichž se promítají výsledky moderní vědy a pokrok 

technologií. Objevy biologie a medicíny postupují takovým tempem, že nalézt přizpůsobivou 

právní úpravu, která by zde vydržela několik let či desetiletí a stále byla aplikovatelná na nově 

se objevující problémy, je téměř nemožné. Přesto však vidím naléhavou nutnost přikročit ke 

komplexním legislativním změnám zdravotnického práva.  

Pokud jde o problematiku interrupcí, lze konstatovat, že v tomto směru učinila Česká 

republika velký pokrok. Aniž by musela přistoupit ke zpřísnění liberálních potratových 

zákonů, interrupcí rok od roku ubývá. Domnívám se, že plošný zákaz potratů, po kterém 

někteří dnes stále volají, by byl spíše krokem zpět. Mnohem účelnějšími metodami se mi jeví 

informovanost a uvědomění žen, dostupnost různých forem antikoncepce a sexuální výchova. 

V oblasti sterilizací lze shrnout, že jsme se do jisté míry poučili z minulosti a na 

případech neoprávněných sterilizací romských žen si uvědomili význam informovaného 

souhlasu coby neopominutelného institutu, jenž se týká všech zdravotnických výkonů.   

Asistovaná reprodukce je bezesporu průlomovou moderní metodou řešení neplodnosti, 

která bude zřejmě ještě delší dobu vyvolávat etické otázky. Jednou z těch stěžejních je, zda 

umožnit umělé oplodnění ženám bez partnera a jak se vypořádat s problematikou náhradního 

mateřství. Osobně se domnívám, že postupem času kontroverznost metod asistované 

reprodukce ustoupí a společnost je začne vnímat jako veskrze pozitivní jev. K tomu je však 

nutné, aby právo bylo připraveno na všechny důsledky adekvátně reagovat.  

Bývalým ministrem zdravotnictví Tomášem Julínkem navržený zákon o specifických 

zdravotních službách, který obsahuje novou právní úpravu asistované reprodukce, sterilizace 

a umělého ukončení těhotenství, lze zatím jen těžko hodnotit. Za pozitivní jednoznačně 

považuji fakt, že bylo po mnoha letech přikročeno k reformě zdravotnického práva, která se 
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vydala cestou komplexní kodifikace ve formě zákona. Dosavadní úprava zdravotní péče, 

obsažená v celé řadě předpisů různé právní síly, byla totiž nepřehledná a problematická, 

jednotlivé předpisy byly obsahově neprovázané, po odborné stránce překonané a 

neodpovídaly požadavkům zdravotnických dokumentů evropské úrovně. 

Zda reformní zákony přinesou zlepšení současné situace, to ukáže až praxe. Již nyní se 

však zdá, že některé formulace a koncepce reformy nebyly zvoleny příliš šťastně. Proč se 

například reformní zákony vyhýbají pojmu lékař a lékařská péče a místo nich zavádí výrazy 

„poskytovatel“ a „zdravotní služby“? Proč není stanovena žádná sankce za neslušné, neetické 

či nevhodné chování k pacientovi, ani za nedůstojné zacházení s ním, ale přitom pouhé 

nedostatky ve vedení zdravotnické dokumentace by měly být důvodem k odebrání oprávnění 

k poskytování zdravotní péče? Vždyť v praxi snad neexistuje případ, kdy by znalci 

neupozorňovali, že v posuzovaném případě nebyla zdravotnická dokumentace vedena řádně. 

Zda celá reforma „uzdraví“ české zdravotnictví, to lze zatím jen těžko předvídat a ani já si 

netroufám tyto zákony hodnotit, dokud nebudu mít možnost pozorovat jejich působení 

v praxi. Historie nám již mnohokrát naznačila, že nejlepším arbitrem dobrých zákonů je čas, 

který teprve v dlouholetých souvislostech ukáže, které právní předpisy byly pro společnost 

jako celek přínosné a které nás naopak zavedly do hluboké krize.  

Tak například při srovnání současných zákonů s Hippokatovou přísahou z období asi 

400 let př. n. l., která kodifikuje mravní závazky lékařů vůči jejich pacientům, kolegům i 

dalším osobám, můžeme sledovat, které lékařsko-právní principy a zásady přetrvaly v téměř 

nezměněné podobě dodnes a které jsou naopak již dávno překonány. Hippokratova zásada 

„nedám žádné ženě vložku do pochvy s tím úmyslem, abych zabránil oplodnění nebo přerušil 

vývoj plodu“ vyznívá dnes již poněkud úsměvně, neboť předepisování antikoncepčních 

prostředků a provádění interrupčních zákroků je každodenní náplní práce současných 

gynekologů. Na druhé straně zmiňme jinou část Hippokratovy přísahy, jež zní: „O všem, co 

uvidím a uslyším při léčení samém, nebo v souvislosti s ním, zachovám mlčení a podržím to 

jako tajemství, nebude-li mi dáno svolení k tomu, abych to řekl.“ Tento princip, známý jako 

povinná mlčenlivost či lékařské tajemství, doznal naopak v průběhu staletí minimálních změn 

a řídí se jím lékaři dodnes. 

Jak tedy vidíme, existují pravidla, na nichž stojí zdravotnictví již tisíce let a stále jsou 

jeho pevnými pilíři. Bohužel Hippokratova jednotící idea, že povolání lékaře je posvátným a 

ušlechtilým uměním pocházejícím od bohů, jehož jediným cílem je blaho pacienta, který 

svému lékaři důvěřuje a váží si jej, se postupem času stále více vzdaluje realitě. Nikoli 

vděčnost a pokora, ale pochybnosti, stížnosti, mediální útoky a trestní oznámení jsou 
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typickým průvodním jevem dnešních vztahů mezi lékaři a pacienty. Z kdysi osobních pout se 

stala jen smlouva o pracovním výkonu a ve zdravotnických zařízeních se dnes po chodbách 

potulují právníci, aby pacientům nabízeli své služby, tj. podání žaloby na nemocnici či 

konkrétního lékaře. Zmínit je nutno i fakt, že v dobách minulých neměla laická veřejnost o 

práci lékařů mnoho informací a doktor medicíny byla osoba vážená, respektovaná a 

obdivovaná, neboť vykonávala něco, co ostatní potřebují a sami neumějí. Naopak v poslední 

době, kdy vzdělanost veřejnosti vzrůstá, zdravotnická témata jsou hojně diskutována i mezi 

laiky a média nás informují o stále nových možnostech medicíny, má většina z nás dojem, že 

na vše už známe lék, vlastníme přístroje, které dokáží téměř nemožné, a jakékoli selhání je 

vždy selháním lidského faktoru, konkrétně tedy lékaře.  

Abychom se však nezastávali pouze jedné skupiny, je zde na místě uvést, že v četných 

případech je skutečně na vině lékař, který svou nedbalostí způsobí pacientovi újmu na zdraví 

či dokonce smrt. K tíži všech zdravotnických pracovníků je pak nutno podotknout, že 

obecným trendem je v současné době nadměrná vzájemná kolegialita lékařů, kteří se často 

snaží selhání své i svých soukmenovců zamlčet či popřít. Málokteří pacienti si však 

uvědomují, že lékař není stroj a může tedy pochybit, ostatně jako každá lidská bytost. Na 

rozdíl od většiny jiných profesí však sebemenší chyba lékaře může znamenat nenávratné 

poškození zdraví či smrt pacienta. Možná by však k těmto selháním byla veřejnost 

shovívavější, pokud by se lékaři k těmto záležitostem uměli postavit čelem, byli ochotni se 

omluvit a újmu vhodným způsobem kompenzovat. Mnozí pacienti by pak jistě byli svolní k 

řešení podobných situací mimosoudní smírnou cestou. To se však prozatím dle mého názoru 

příliš nedaří a lze spíše očekávat, že negativní tendence a vzájemné antipatie mezi lékaři a 

pacienty budou postupem času ještě více sílit.  

Ačkoli obsahuje Hippokratova přísaha některé dnes již překonané pasáže, její jednotící 

princip bychom si měli stále častěji připomínat a snažit se o jeho větší uplatnění v současném 

zdravotnictví. Ideálním cílem, který si vytyčíme, by dle mého názoru mělo být navození větší 

vzájemné důvěry, optimální míry informovanosti, důstojnějšího zacházení s pacientem ze 

strany zdravotnických pracovníků, smíření se s faktem, že neúspěch zákroku nemusí vždy 

znamenat něčí pochybení, a konečně dosažení takových vztahů mezi lékaři a pacienty, v nichž 

by právníků nebylo třeba. Ačkoli jsem si vědoma kontroverznosti tohoto tvrzení (zejména 

s ohledem na profesní zaměření většiny osob, které budou tuto práci číst), neměli bychom 

zapomínat na to, že jsme nejen právníci, ale i potenciální pacienti. 
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Šumperská nemocnice a.s. 

Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk 

 

 

 

 

ŽÁDOST O PROVEDENÍ STERILIZACE 

 

Jméno a příjmení klientky:  

Datum narození:  

Bytem:  

 

  

 

Žádost o sterilizaci je podána z těchto důvodů: 

 

 

   LSK sterilizace – 40 let 

 

 

Současně potvrzuji, že jsem byl(a) poučen(a) odborným lékařem, že sterilizace je zákrok trvalý a 

nevratný. 

 

V Šumperku dne  

 

 

                          ……………………………………… 

             Podpis žadatelky 
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  GYN-POR3b/09/01 

 

Šumperská nemocnice a.s. 

Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk 

 

PROTOKOL   

O PROVEDENÍ STERILIZACE 

 

Jméno a příjmení klientky:  

Datum narození:  

Bytem:  

 

Odborný posudek: 

 

 

 

Rozhodnutí sterilizační komise: 

Komise projednala a posoudila žádost o provedení sterilizace výše uvedené klientky a 

vydala toto rozhodnutí:  

 

� doporučuje provedení sterilizace 

� zamítá provedení sterilizace 

 

V Šumperku dne 

 

Jména a podpisy členů sterilizační komise: 

MUDr. Volnohradský               MUDr. Vysloužil                        MUDr. Kopecký 

ředitel                                        primář                                          lékař 

 

………………………..            ………………………..               ……………………….. 
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___________________________________________________________________________ 

 

Následný souhlas žadatelky/žadatele 

Poté, co jsem byl(a) seznámen(a) s rozhodnutím sterilizační komise, vyslovuji opětovný 

souhlas s provedením sterilizace a potvrzuji, že jsem si vědom(a) toho, že se zákrok znamená 

trvalou neplodnost.  

 

 

…………………………………. 

              Podpis žadatelky 
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Název rigorózní práce a jeho překlad do anglického jazyka 

Soukromoprávní aspekty poskytování lékařské péče / Civil legal aspects of providing medical 

care 

 

Resumé 

This work deals with three areas of medical law, which are abortion, sterilization and 

assisted reproduction. These all three areas are characterized by a common role of women 

(patient) and the child to be born or not. A thesis describes the current legislation in 

comparison with the draft Law on specific health services, which was in November 2008 

approved by the Government and now is in Parliament.  

The issue of abortion, as an intervention, which terminates pregnancy, set out the 

general interpretation, explanation of terminology, outlining the views of opponents and 

supporters of abortions and history of these treatments. It is also described current legislation 

and made its assessment in terms of application experience. There are pointed out the changes 

that will bring the new law. There are two examples of case law. Subsequently, it is made an 

international comparison. 

Chapter relating to sterilization as a treatment, which ultimately deprives a woman of 

fertility, contains the first general outline of the issues and provides some historical context. 

The work describes the current legislation in the Czech Republic. Within each of the relevant 

legislation is provided a reference to some inaccuracies, outdated passages and the difficulties 

in practice. It also offeres an abstract of two thematic cases. This work also describes the 

cases of sterilization, which were previously carried out on Roma women. Finally, it is made 

comparison of sterilization and abortion. 

The issue of assisted reproduction, which means the various techniques of handling the 

ovum, sperm and embryo, is the third main topic of this work. All of these methods should 

help infertile couple to find alternative ways to have their own child. It is made a description 

of techniques of artificial insemination and the most frequently used methods, including the 

ethically questionable surrogate motherhood. The current legislation is solved, in comparison 

with new passages of draft Law on the specific health services. There are described three 

cases of decision-making by the courts. It is made also a comparison with some foreign laws. 

At the end of the work there is a chapter on the legal responsibility of a doctor. The 

various aspects of responsibility are described, especially criminal, civil and disciplinary. 

There are also some recommendations for solving the medical-legal disputes. 
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