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Shrnutí práce – Smyslem života mnohých lidí je založení rodiny. V současném světě, kde 

neplodností trpí více než 10 % žen, zastává významné místo asistovaná reprodukce. Téma lidské 

reprodukce je obzvláště citlivé. Ve společnosti nepanuje shoda o tom, jaké metody asistované 

reprodukce jsou eticky přijatelné, a komu má být přístup k reproduktivní péči umožněn. Každý stát 

proto zaujímá vlastní postoj k těmto otázkám. Rozdílnost právních úprav států vede k tomu, že 

pacienti vyhledávají žádanou reproduktivní péči v zahraničí. Podle dostupných dat většina 

recipientů péče cestuje za reproduktivní péčí právě z důvodů právních překážek ve svém státě 

původu. Přestože ve většině případů podstoupení asistované reprodukce v jiném státě nebude činit 

potíže, v některých případech mohou nastat v souvislosti s poskytnutou péčí komplikace. Státy se 

proto mohou snažit zabránit pacientům ve vycestování za reproduktivní péčí. Jedním ze způsobů, 

kterým se státy mohou bránit, je neuznání právních následků takové péče. Hlavním žádaným 

následkem péče z pohledu pacientů je narození dítěte. Státy nicméně mohou odmítat uznat vztah 

mezi rodičem a dítětem na svém území. Sáty se dále mohou bránit tím, že odmítnou dítěti přiznat 

občanství. Přesto, že jednání rodičů mohlo de facto představovat obcházení domácí právní úpravy, 

je podle mezinárodního úmluv potřeba vždy upřednostnit zájem dítěte. V těchto otázkách 

v minulosti několikrát rozhodoval Evropský soud pro lidská práva.  

Česká republika je typicky cílovou zemí „reprodukčních turistů“. Právní řád žádné z reprodukčních 

metod výslovně nezakazuje. Konzervativnější je ale postoj právní úpravy k tomu, kdo je oprávněn 

asistovanou reprodukci podstoupit. Právní úprava České republiky přiznává právo na asistovanou 

reprodukci pouze heterosexuálním párům, kteří splňují podmínku neplodnosti. Nutně tak dochází 

k tomu, že homosexuální páry odjíždějí do jiných zemí, aby podstoupily péči tam. Problematická 

situace nastává poté, co se vrátí do vlasti, neboť Český právní řád neumožňuje, aby jako rodiče 

dítěte byly zapsány dvě osoby stejného pohlaví. 



Tato práce se zabývá fenoménem přeshraniční reproduktivní péče, důvodů, které k ní vedou, jejich 

problematických aspektů a možných řešení. Zvláštní pozornost je věnována právní úpravě 

a problémům v České republice.


