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1. Úvod  

 Rodina je základní společenská jednotka a jako taková je chráněna právními 

normami ústavními, podústavními i normami mezinárodního práva . Je tradičním 1

sociálním útvarem, který zajišťuje kontinuitu lidské společnosti, přesto se obsah pojmu 

rodina mění v souvislosti se sociálními změnami a novými technologiemi. Výslovnou 

definici v českém právním řádu nenajdeme. Ústavní soud ji ve svém nálezu 

II. ÚS 568/06  vymezil jako „primárně biologickou vazbu, pak sociální institut, který je 2

teprve následně anticipován právní úpravou, … [jako] společenství blízkých osob, mezi 

nimiž existují úzké vazby příbuzenské, psychosociální, emoční, ekonomické a další“, 

čímž zdůraznil převahu biologického a sociálního pouta nad právní domněnkou.  3

Rodina představuje společenství osob, vazby mezi nimi a pro rodiče i možnost mít děti .  4

 Během dvacátého století se klasické vnímání rodiny značně proměnilo. 

Po světových válkách přibylo neúplných rodin s matkami samoživitelkami. Začalo se 

postupně uvolňovat tabu kolem homosexuality a s přelomem tisíciletí se stala tato 

sexuální menšina v západních státech běžnou součástí společnosti. Dnes stále přibývá 

homoparentálních rodin a diskuze kolem nich se dostává do širší veřejnosti. Relativně 

novou společenskou výzvou je přijetí transsexuálních osob. Tradiční struktura otec, 

matka, děti byla nesporně nabourána. Ozývají se hlasy, že jiný než klasický model 

 Zásada ochrany rodičovství rodiny je v českém právním řádu vyjádřena v čl. 32 Listiny základních práv 1

a svobod: „Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona.“, ochrana před neoprávněnými zásahy do 
rodinného života je pak vyjádřena v čl. 10 odst. 2 LZSP.

 Nález II.ÚS 568/06 ze dne 20. 2. 2007.2

 WAGNEROVÁ, Eliška, Vojtěch ŠIMÍČEK, Tomáš LANGÁŠEK a Ivo POSPÍŠIL. Listina základních 3

práv a svobod: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. Komentáře (Wolters 
Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-750-6. Str. 660.

 op. cit. Wagnerová, Šimíček, Langášek, Pospíšil, Listina základních práv a svobod: komentář, str 660.4
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rodiny nemůže fungovat a nedává dětem ten správný vzor. Tyto názory nicméně nebyly 

potvrzeny.   5 6

 K založení rodiny napomáhají moderní biomedicínské technologie. Koncem 

dvacátého století došlo k rozvoji metod asistované reprodukce, které umožnily mít 

vlastní potomky i těm, kteří by je jinak mít nemohli. Do roku 2012 se díky 

reprodukčním metodám narodilo přes pět milionů dětí.  Toto číslo mimo jiné značí, že 7

se asistovaná reprodukce stala standardní léčebnou metodou. Léčba primárně usnadňuje 

početí heterosexuálním párům. Hlavními důvody, proč tyto páry vyhledají odbornou 

pomoc, jsou neplodnost a předcházení geneticky přenosným onemocněním. 

Neplodností v současnosti rozumíme diagnózu „páru, tedy konkrétního muže 

a konkrétní ženy. Za neplodný považujeme pár v případě, že nedojde k otěhotnění 

po jednom roce pravidelného nechráněného pohlavního styku.“  Přesto dnes již neslouží 8

výhradně k těmto účelům. Z praktického hlediska jsou metody asistované reprodukce 

využitelné i pro jednotlivce (u mužů je třeba využít surogačního mateřství), 

homosexuální páry i transsexuály . Těmto zmíněným osobám ale legálně povoluje 9

přístup k reproduktivní péči jen malá část států.  

 Rozdíly v právní úpravě v přístupu a dostupných metodách asistované 

reprodukce v jednotlivých zemích vedly již od konce minulého století ke spontánnímu 

cestování za reproduktivní péčí do zahraničí. Tento sociální jev se prozatím netěší velké 

pozornosti zákonodárců a je proto doprovázen celou řadou nevyřešených 

 Paradoxně nejvíc problematickým modelem z hlediska fungování jsou rodiny s jedním rodičem, které 5

prakticky státy žádným způsobem neomezují. 

 K tomu např. BAIOCCO, Roberto, Federica SANTAMARIA, Salvatore IOVERNO, Lilybeth 6

FONTANESI, Emma BAUMGARTNER, Fiorenzo LAGHI a Vittorio LINGIARDI. Lesbian Mother 
Families and Gay Father Families in Italy: Family Functioning, Dyadic Satisfaction, and Child Well-
Being. Sexuality Research and Social Policy. 2015, 12(3), 202-212. DOI: 10.1007/s13178-015-0185-x. 
ISSN 1868-9884. Dostupné také z: http://link.springer.com/10.1007/s13178-015-0185-x. 

 The world's number of IVF and ICSI babies has now reached a calculated total of 5 million. European 7

Society for Human Reproduction and Embryology [online]. 2012 [cit. 2016-11-13]. Dostupné z: https://
www.eshre.eu/Press-Room/Press-releases/Press-releases-ESHRE-2012/5-million-babies.aspx. 

 ŘEŽÁBEK, Karel. Asistovaná reprodukce. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Maxdorf, c2014. 8

Farmakoterapie pro praxi. ISBN 978-80-7345-396-1. Str. 12.

 DE WERT, G., W. DONDORP, F. SHENFIELD, et al. ESHRE Task Force on Ethics and Law 23: 9

medically assisted reproduction in singles, lesbian and gay couples, and transsexual people. Human 
Reproduction. 2014, 29(9), 1859-1865. DOI: 10.1093/humrep/deu183. ISSN 0268-1161. Dostupné také z: 
http://humrep.oxfordjournals.org/lookup/doi/10.1093/humrep/deu183. Str. 1859. 
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problematických aspektů. V prvé řadě bychom se měli ptát, proč k takovému cestování 

vůbec dochází, tj. jaké jsou důvody, které motivují k poměrně náročné cestě 

za reproduktivní péčí do cizího státu. Další ne zcela jasnou oblastí jsou důsledky, které 

podstoupení péče v zahraničí může mít. Evropský soud pro lidská práva (dále také jako 

„ESLP“) v minulosti několikrát rozhodoval případy, kdy domovský stát odmítl uznat 

právní následky reproduktivní péče poskytnuté v zahraničí.  V neposlední řadě je třeba 10

zodpovědět, zda je vhodné současný stav nějakým způsobem upravit, tj. přijmout 

legislativní změny, a pokud ano, tak jaké. Jakékoliv řešení by mělo brát v úvahu 

společenské mínění, tedy ochotu společnosti konkrétní změnu přijmout.  

 Asistovaná reprodukce napomáhá příznivému reprodukčnímu zdraví. Profesor 

Mahmoud F. Fathalla působící při Světové zdravotnické organizaci označuje 

reprodukční zdraví za „stav úplné fyzické, mentální a sociální spokojenosti, ne pouhou 

absenci onemocnění, ohledně všeho, co se týká reprodukční soustavy a jejích funkcí 

a procesů. Reprodukční zdraví proto zahrnuje uspokojující a bezpečný sexuální život, 

schopnost a možnost se rozmnožovat a svobodu v rozhodnutí zda, kdy a jak tak 

učinit.“  Podle Cookové, Dickense a Fathally je reprodukční zdraví nejenom otázkou 11

zdraví, ale též rozvoje společnosti a lidských práv.  V zahraniční literatuře se 12

v souvislosti s asistovanou reprodukcí otevřela diskuze, zda máme mít právo na přístup 

k reprodukčním metodám v případě, kdy z nějakého důvodu nemůžeme mít potomka 

bez pomoci biomedicíny, resp. zda všichni mají takové právo mít. Vzhledem k tomu, 

že moderní lékařství umožňuje téměř každému, aby o vlastního potomka usiloval, je 

velmi složité hranice přístupu k reprodukčním metodám citlivě stanovit. Problematické 

je především to, že každý stát upravuje podmínky přístupu odlišně a mezi státy 

neexistuje jednotná úprava toho, jak se s následky poskytnuté péče v právní rovině 

 např. případ Mennesson proti Francii, rozsudek ESLP ze dne 26. června 2014, stížnost č. 65192/11, 10

nebo případ Labassee prot Francii, rozsudek ESLP ze dne 26. června 2014, stížnost č. 65941/11. 

 M. F. Fathalla v COOK, Rebecca J., Bernard M. DICKENS a Mahmoud F. FATHALLA. Reproductive 11

health and human rights: integrating medicine, ethics, and law. New York: Clarendon Press, 2003. ISBN 
01-992-4133-3. Str 12.

 COOK, Rebecca J., Bernard M. DICKENS a Mahmoud F. FATHALLA. Reproductive health and 12

human rights: integrating medicine, ethics, and law. New York: Clarendon Press, 2003. ISBN 
01-992-4133-3. Str 13. 
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vypořádat. V praxi tak dochází k tomu, že kdo chce vlastního potomka mít, cestu si 

k němu vždy najde.  

 V souvislosti s přístupem k metodám asistované reprodukce bývá zmiňováno 

právo na potomky. Právo na vlastního potomka, resp. na to pokusit se vlastního 

potomka mít, má bezpochyby každá osoba a do tohoto jejího práva nesmí být 

zasahováno. Nevyřešenou otázkou nicméně je, zda stát musí nějakým způsobem toto 

právo zaručovat. Asistovaná reprodukce je de facto projevem realizace práva 

na potomky, a zároveň z rozsahu přístupu k asistované reprodukci můžeme právo 

na potomky dovozovat. Do výkladu o přeshraniční reproduktivní péči proto toto téma, 

v posledních letech hojně diskutované převážně ve filozofických kruzích, nesporně 

patří. Právnická odborná veřejnost se k tomuto právu staví poněkud zdrženlivě. Pokud 

by existence tohoto práva byla v rovině právní uznána, s velkou pravděpodobností by 

většina sporů ohledně přístupu a problematických aspektů reproduktivní péče odpadla. 

 Cílem této práce je poukázat na fenomén přeshraniční reproduktivní péče 

a na potřebu řešení problematických aspektů s ním spojených, s důrazem na Českou 

republiku. V rámci výkladu se budu věnovat asistované reprodukci, která je základním 

stavebním kamenem přeshraniční reproduktivní péče. V kapitole třetí představím 

relevantní právní úpravu. Čtvrtá kapitola popíše důvody, které pacienty k cestování 

za reprodukční péčí vedou, a demonstruje je na konkrétních datech vyplývajících 

z dostupných výzkumů. Kapitola pátá se věnuje rozboru problematických aspektů 

přeshraniční reproduktivní péče a jejich řešení v teorii i praxi. Nejprve poukážu 

na problematické aspekty přeshraniční reproduktivní péče, které si dle mého názoru 

zaslouží pozornost a následné řešení. Zmíním, jak státy mohou na tento jev reagovat 

a shrnu, jaká je situace v České republice. Následně rozeberu relevantní judikaturu, 

která se tématu dotýká a která může být zásadní pro další vývoj právní úpravy a postoje 

soudů. V poslední části kapitoly páté ukážu, jaké postavení má v současnosti zmíněné 

právo na potomky a zda by jeho uznání mohlo mít praktické dopady na práva 

a povinnosti osob dotčených reproduktivní péčí. V kapitole šesté uvedu, jak by se 

do budoucna mohla měnit česká právní úprava tak, aby byly minimalizovány negativní 

dopady přeshraniční reproduktivní péče. 
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 V práci se věnuji důvodům, problémům a možnostem jejich řešení obecně 

v rovině teoretické, a dále uvádím příklady z platné právní úpravy evropských zemí 

a výjimečně i zemí mimo Evropu, pokud je jejich přístup k dané otázce ojedinělý. Budu 

se snažit veškeré výstupy vztáhnout na situaci v České republice a v závěru práce se 

pokusím navrhnout vhodné řešení.  

 V rámci této práce budu pracovat zejména s odbornou literaturou, platnou právní 

úpravou a judikaturou soudů. Zejména v kapitole čtvrté budu také pracovat 

s dostupnými daty týkajícími se reproduktivní péče a jejího přeshraničního poskytování.  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2. Asistovaná reprodukce  

 Přání založit vlastní rodinu je jednou ze základních lidských tužeb. V současném 

světě, kde lidé odkládají založení rodiny, zvyšuje se procento neplodnosti a přiznávají se 

práva osobám s menšinovým sexuálním zaměřením, zastává významné místo asistovaná 

reprodukce jako soubor metod a postupů napomáhajících k úspěšnému početí a narození 

dítěte. Poskytování asistované reprodukce za různých podmínek je předpokladem 

pro přeshraniční reproduktivní péči. Na začátku této kapitoly bude uvedeno, co 

rozumíme asistovanou reprodukcí, budou představeny některé její nejvýznamnější 

metody a bude stručně shrnut význam rozdílnosti jednotlivých metod pro poskytování 

asistované reprodukce. 

2.1. Prostředek založení rodiny 
 Lidské štěstí se stalo jednou z měrných jednotek vyspělosti společnosti. Kritéria 

hodnocení pokroku a úspěchu států se proměňují a čím dál větší prostor je věnován 

zdravému životnímu prostředí a právě štěstí . Tato tendence se projevuje mimo jiné 13

v tom, že v některých státech fungují tzv. „institutes of happiness“, tedy státní či 

nestátní instituce, které spokojenost lidí zkoumají.   14

 Výzkumy ukazují, že narození prvního dítěte mnohonásobně zvyšuje pocit 

štěstí.  Pro mnohé je založení vlastní rodiny smyslem života. Podle profesora J. A. 15

Robertsona z University of Texas v Austinu má reprodukce a rozhodnutí, zda mít 

potomka či nikoliv, zásadní význam pro naše sebeurčení a osobní identitu.  Metody 16

 K tomu například SAHADI, Jeanne. Should happiness, more than GDP, define a nation's success? In: 13

CNNMoney [online]. New York: CNNMoney, 2014 [cit. 2016-10-26]. Dostupné z: http://money.cnn.com/
2014/06/30/news/economy/gross-national-happiness/. 

 Takovými instituty jsou např. Happiness Research Institute v Kodani, Gross National Happiness Centre 14

Bhutan anebo Sustainable Development Solutions Network fungující od roku 2012 pod Organizací 
spojených národů. 

 K tomu např. KOHLER, Hans-Peter, Jere R. BEHRMAN a Axel SKYTTHE. Partner Children = 15

Happiness? The Effects of Partnerships and Fertility on Well-Being. Population and Development 
Review. 2005, 31(3), 407-445. DOI: 10.1111/j.1728-4457.2005.00078.x. ISSN 0098-7921. Dostupné také 
z: http://doi.wiley.com/10.1111/j.1728-4457.2005.00078.x. Str. 425, 435. 

 John A. Robertson v EIJKHOLT, M. THE RIGHT TO FOUND A FAMILY AS A STILLBORN RIGHT 16

TO PROCREATE? Medical Law Review [online]. 2010, 18(2), 127-151 [cit. 2016-11-08]. DOI: 10.1093/
medlaw/fwq013. ISSN 0967-0742. Dostupné z: http://medlaw.oxfordjournals.org/cgi/doi/10.1093/
medlaw/fwq013. Str. 133.
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asistované reprodukce jsou pro některé jedince jedinou možností, jak přání mít 

vlastního potomka naplnit. K tomu také asistovaná reprodukce byla původně určena – 

byla a stále je léčebnou metodou neplodnosti . S tím, jak se metody asistované 17

reprodukce stávaly bezpečnější, rozšiřovala se jejich dostupnost i okruh osob, kterým 

bylo dovoleno asistovanou reprodukci podstoupit.  

 Od 80. let minulého století, kdy se ve Spojeném království narodilo první dítě 

„ze zkumavky“, se metody asistované reprodukce rozšířily a dnes jsou dostupné 

po celém světě. Jen ve Spojených státech amerických funguje přes 440 center 

asistované reprodukce , jedno centrum tak vychází přibližně na 700 000 obyvatel . 18 19

Ve Spojeném království je to celkem 217 center asistované reprodukce , tj. jedno 20

centrum na necelých 300 000 obyvatel , a v České republice celkem 42 center , 21 22

tj. jedno centrum na přibližně 250 000 obyvatel . Způsob, jakým státy asistovanou 23

reprodukci právně regulují, anebo naopak neregulují, určuje přímo či nepřímo okruh 

osob, které mohou reproduktivní péči využít. Například ve Spojených státech neexistuje 

na federální úrovni žádná systematická právní úprava asistované reprodukce, přesto 

na úrovni států určitou neucelenou úpravu nalézt můžeme.  Stejně tak v Indii, v jedné 24

 V kontextu asistované reprodukce je třeba pojem léčba chápat poněkud odlišně od jejího běžného 17

významu. Účelem asistované reprodukce je početí, resp. narození dítěte, nikoliv „vyléčení“ neplodnosti. 

 National ART Surveillance. Centers for Disease Control and Prevention [online]. 2016 [cit. 18

2016-11-13]. Dostupné z: http://www.cdc.gov/art/nass/index.html. 

 U.S. and World Population Clock. United States Census Bureau [online]. [cit. 2016-11-13]. Dostupné z: 19

https://www.census.gov/popclock/. 

 A-Z List of Fertility Clinics. Human Fertilisation and Embryology Authority [online]. [cit. 2016-11-13]. 20

Dostupné z: http://guide.hfea.gov.uk/guide/AllClinics.aspx?x=A. 

 Population. The World Bank [online]. [cit. 2016-11-13]. Dostupné z: http://data.worldbank.org/21

indicator/SP.POP.TOTL. 

 ŘEŽÁBEK, Karel a Jitka JÍROVÁ. Asistovaná reprodukce v České republice 2014. Praha: Ústav 22

zdravotnických informací a statistiky ČR ve spolupráci s Národním registrem asistované reprodukce, 
2016. ISBN 978-80-7472-148-9. Str 15-17.

 Obyvatelstvo. Český statistický úřad [online]. 2016 [cit. 2016-11-13]. Dostupné z: https://www.czso.cz/23

csu/czso/obyvatelstvo_lide. 

 MACKLIN, Ruth.Variations in Regulations on Assisted Reproductive Technologies. In: Albert Einstein 24

College of Medicine [online]. 2015 [cit. 2016-11-13]. Dostupné z: http://blogs.einstein.yu.edu/variations-
in-regulations-on-assisted-reproductive-technologies/. 
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z nejvyhledávanějších destinací reprodukčního turismu, prozatím právní úprava chybí  25

a poskytování reproduktivní péče se řídí zejména směrnicemi a zásadami státních 

institucí a jednotlivých klinik . Oproti tomu v Evropě právní regulaci zpravidla 26

najdeme, nicméně právní úpravy států se od sebe značně liší a regulace asistované 

reprodukce je tak nesourodá.  Právě tato nesourodost anebo absence právní úpravy 27

spolu s nárůstem center asistované reprodukce ve světě a s relativně volným pohybem 

osob rozšířily možnosti ve výběru osobám, které reproduktivní péči vyhledávají. 

 Umělá lidská reprodukce byla do minulého století spíše vědeckofantastickým 

tématem. Díky dynamickému rozvoji medicíny se rychle z objevené metody stal 

poměrně účinný a bezpečný způsob, jak napomoci bezdětným k založení rodiny. Přesto 

je reprodukční medicína stále odvětvím relativně novým a neustálý vývoj nenechává 

mnoho prostoru pro vyřešení diskutovaných etických a společenských otázek.  28

V poslední době vzbudilo velký zájem veřejnosti, když britský parlament schválil 

právní úpravu povolující přenos mitochondrií,  kdy vzniklé embryo obsahuje DNA tří 29

lidí a narozené dítě má tak genetický materiál od tří rodičů.  Od prvních pokusů 30

o asistovanou reprodukci se biomedicínský výzkum posunul značně kupředu a dnes 

rozeznáváme řadu reprodukčních metod, některých vzájemně kombinovatelných 

a jiných si konkurujících.  

 V současnosti pracuje indická vláda na přípravě nového zákona regulujícího asistovanou reprodukci a 25

především surogační mateřství. Dodnes byly zveřejněny pouze zásady, ze kterých by měl nový zákon 
vycházet. Nová úprava by měla být dle všech předpokladů mnohem konzervativnější. K tomu např. 
HARI, Ramasubramanian G. Question: With the Surrogacy Bill, 2016 Approved by the Cabinet, Can We 
Continue With Surrogacy? In: Web Blog of Indian Surrogacy Law Centre [online]. 2016 [cit. 
2016-11-09]. Dostupné z: http://blog.indiansurrogacylaw.com/surrogacy-bill-2016-2/. 

 Například National Guidelines for Accreditation, Supervision and Regulation of ART Clinics in India. 26

 op. cit. MACKLIN, Ruth. Variations in Regulations on Assisted Reproductive Technologies.27

 BUSARDÒ, Francesco Paolo, Matteo GULINO, Simona NAPOLETANO, Simona ZAAMI a Paola 28

FRATI. The Evolution of Legislation in the Field of Medically Assisted Reproduction and Embryo Stem 
Cell Research in European Union Members. BioMed Research International [online]. 2014, 2014, 1-14 
[cit. 2016-11-13]. DOI: 10.1155/2014/307160. ISSN 2314-6133. Dostupné z: http://www.hindawi.com/
journals/bmri/2014/307160/. 

 The Human Fertilisation and Embryology (Mitochondrial Donation) Regulations 2015, 29

Legislation.gov.uk [online]. [cit. 2016-11-13]. Dostupné z: http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/572/
contents/made. 

 K tomu např. KRAUSOVÁ, Alžběta. Dítě se třemi rodiči: anglický krok k legalizaci vytváření dětí s 30

DNA ze tří osob. In: Zdravotnické právo a bioetika [online]. 2015 [cit. 2016-11-13]. Dostupné z: http://
zdravotnickepravo.info/dite-se-tremi-rodici-anglicky-krok-k-legalizaci-vytvareni-deti-s-dna-ze-tri-osob/. 
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 Asistovanou reprodukcí obecně můžeme rozumět veškerou péči a postupy, při 

kterých dochází mimo tělo člověka k manipulaci s lidskými zárodečnými buňkami nebo 

s embryi za účelem otěhotnění ženy . S asistovanou reprodukcí souvisí již zmiňovaný 31

pojem reproduktivní péče . Reproduktivní péči můžeme vnímat v užším a v širším 32

smyslu. V širším smyslu se jedná o jakoukoliv péči spojenou s reprodukčním zdravím 

člověka, tj. včetně plánování rodičovství, péči o zdraví matky během těhotenství 

i po porodu, o zdraví plodu a narozeného dítěte i léčbu spojenou s pohlavně přenosnými 

nemocemi. V užším smyslu se pojem reproduktivní péče používá právě ve spojitosti 

s poskytováním asistované reprodukce. Pro účely této práce bude pojem reproduktivní 

péče používán ve svém užším smyslu. 

2.2. Metody asistované reprodukce 
 Základními metodami asistované reprodukce jsou arteficiální inseminace (dále 

také jako „AI“) a in vitro fertilizace (dále také jako „IVF“). Kromě těchto metod ale 

existuje celá řada dalších podpůrných či specializovaných postupů napomáhajících 

k úspěšnosti reproduktivní péče, tj. k otěhotnění a narození zdravého dítěte. Zvláštní 

místo mezi metodami náleží surogačnímu mateřství. Metody dále můžeme rozdělit 

na homologní a heterologní podle toho, zda jsou použity zárodečné buňky páru, který 

podstupuje reprodukční léčbu, anebo zárodečné buňky dárců. Konečný výběr konkrétní 

metody závisí především na rozhodnutí a potřebách recipienta péče . 33

 Jednotlivé metody se liší ve své invazivnosti a v zapojení moderních 

zdravotnických technologií a postupů. Od toho se zpravidla odvíjí též jejich 

kontroverznost a přijetí společností (resp. společnostmi konkrétních států, protože jen 

v Evropě se setkáme s celou řadou různých přístupů a právních regulací). Porozumění 

 ZEGERS-HOCHSCHILD, F., G.D. ADAMSON, J. DE MOUZON, O. ISHIHARA, R. MANSOUR, K. 31

NYGREN, E. SULLIVAN a S. VANDERPOEL. International Committee for Monitoring Assisted 
Reproductive Technology (ICMART) and the World Health Organization (WHO) revised glossary of 
ART terminology, 2009∗. Fertility and Sterility [online]. 2009, 92(5), 1520-1524 [cit. 2016-11-13]. DOI: 
10.1016/j.fertnstert.2009.09.009. ISSN 00150282. Dostupné z: http://www.who.int/reproductivehealth/
publications/infertility/art_terminology2.pdf?ua=1. 

 Nebo také „reprodukční péče“.32

 Jak bude ukázáno níže, na výběr mají kromě samotného rozhodnutí vliv i další faktory jako například 33

dostupnost péče nebo právní úprava v daném státě.
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podstatě jednotlivých metod je důležité pro pochopení toho, proč určité metody některé 

země zakazují. Výhody těchto metod jsou pak důvodem, proč se potenciální pacienti 

vydávají za hranice svého domovského státu, aby takovou „zakázanou“ metodu přesto 

podstoupili. Následující odstavce proto stručně shrnou nejpoužívanější a zároveň 

některé nejkontroverznější metody, které jsou nejčastěji cílem pacientů vyjíždějících 

za reproduktivní péčí do zahraničí.  

2.2.1. Arteficiální inseminace 

 Arteficiální inseminace spočívá ve vnesení mužských pohlavních buněk – 

spermií do pohlavního ústrojí ženy.  K oplodnění vajíčka dochází přímo v těle ženy, 34

tzv. in vivo. AI se zpravidla provádí vnesením spermií do dutiny děložní. Pak tuto 

metodu označujeme jako nitroděložní (neboli intrauterinní) inseminaci (dále také jako 

„IUI“).   Jedná se o technicky nejjednodušší metodu, kdy embryo vzniká ve svém 35 36

přirozeném prostředí. Úspěšnost IUI se u žen do 35 let pohybuje kolem 10% – 15%.  37

Pokud je k oplodnění použito spermií partnera ženy, jedná se o arteficiální inseminaci 

homologní označovanou též jako „arteficial insemination by husband“. V opačném 

případě, kdy je použito zárodečných buněk dárce, jde inseminaci heterologní, 

tzv. „arteficial insemination by donor“.  

2.2.2. In vitro fertilizace a embryotransfer 

 IVF je nejdůležitější metodou asistované reprodukce.  Spočívá v oplodnění 38

vajíčka mimo tělo ženy, tzv. in vitro. Embryo vzniká v Petriho misce a po několikadenní 

kultivaci se vybraná embrya přenesou do dělohy (tzv. embryotransfer).  Úspěšnost IVF 39

 op. cit. Řežábek, Karel. Asistovaná reprodukce. Str. 1334

 op. cit. Řežábek, Asistovaná reprodukce, str. 13. 35

 Nitroděložní inseminace. Centrum asistované reprodukce: Fakultní nemocnice Brno [online]. [cit. 36

2016-11-13]. Dostupné z: http://www.ivfbrno.cz/nitrodelozni-intrauterinni-inseminace-iui/t1100

 op. cit. Řežábek, Asistovaná reprodukce, str. 110. 37

 op. cit. Řežábek, Asistovaná reprodukce, str. 14. 38

 Metody léčby neplodnosti. IVF Clinic Centrum asistované reprodukce [online]. [cit. 2016-11-13]. 39

Dostupné z: http://ivfclinic.cz/poskytovana-pece/
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se při transferu jednoho embrya pohybuje okolo 30 % v závislosti na věku pacientky,  40

při transferu více embryí až 50 %,  nicméně v poslední době se trend ubírá směrem 41

k transferu pouze jednoho embrya, a to alespoň během prvních dvou cyklů. Kromě 

úspěšnosti je hlavním rozdílem mezi IVF a IUI cena léčby, která je u IVF 

mnohonásobně vyšší.  

2.2.3. Intracytoplazmatická injekce 

 Intracytoplazmatická injekce neboli intracytoplasmic sperm injection (dále také 

jako „ICSI“) je metodou, při které je jediná spermie vnesena pomocí speciální úzké 

jehly přímo do cytoplazmy vajíčka.  Tato technika se používá in vitro, tedy mimotělně, 42

a vzhledem k vysoké úspěšnosti, která se pohybuje až okolo 80 %,  její využití 43

a oblíbenost roste. Rozdíl oproti IVF spočívá v tom, že při IVF oplození vajíčka vzniká 

spontánně.  44

2.2.4. Darování zárodečných buněk a darování embrya 

 Pro darování zárodečných buněk (gamet) i darování embrya je společné, že 

kromě recipientů péče se podílí na vzniku výsledného embrya zárodečné buňky od třetí 

osoby – dárce. Rozlišujeme zárodečné buňky mužské – spermie, a ženské – oocyty 

(neboli vajíčka). Do metod asistované reprodukce řadíme stricto sensu pouze darování 

oocytů. Darování spermatu není samo o sobě metodou asistované reprodukce, nicméně 

následné nakládání s ním už ano. 

 Darování oocytů spočívá v odebrání vajíček dárkyně k následnému použití při 

IVF a embryotransferu do těla příjemkyně, případně k následnému vědeckému 

 IVF - chance of success. Human Fertilisation and Embryology Authority [online]. 2014 [cit. 40

2016-11-13]. Dostupné z: http://www.hfea.gov.uk/ivf-success-rate.html. 

 op. cit. Řežábek, Asistovaná reprodukce, str. 110. 41

 op. cit. Řežábek, Asistovaná reprodukce, str. 14. 42

 op. cit. Řežábek, Asistovaná reprodukce, str. 14. 43

 ICSI. EUROPE IVF International Centrum asistované reprodukce [online]. Praha, c2014 [cit. 44

2016-11-13]. Dostupné z: http://www.fertility-ivf.eu/metody/icsi/ 
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výzkumu.  Darováním embrya rozumíme transfer embrya vzniklého spojením 45

zárodečných buněk od dárců, tj. osob odlišných od příjemců péče, do těla pacientky.  46

Obě tyto metody jsou vnímány jako kontroverzní, protože narušují pokrevní 

příbuzenství v rodině, a některé státy je proto nedovolují.  

2.2.5. PGD a PGS 

 Preimplantační genetická diagnostika (dále také jako „PGD“) i preimplantační 

genetický screening (dále také jako „PGS“) jsou pomocné metody asistované 

reprodukce zvyšující efektivitu léčby . Z embrya vzniklého díky IVF jsou šetrně 47

odebrány buňky, které jsou následně analyzovány.  K embryotransferu pak budou 48

použita jen embrya, která podle výsledků PGD či PGS netrpí vadou. Tyto metody se 

používají buď v případě rizika geneticky podmíněné choroby anebo preventivně. 

Z etického hlediska je jako problematický vnímán selektivní výběr embryí, která budou 

přenesena.  Proto jsou PGD a PGS v některých státech rovněž zakázány.  49

2.2.6. Surogační mateřství 

 Surogační (neboli náhradní) mateřství je metodou dodnes vyvolávající emoce 

mezi odbornou i laickou veřejností. Této metody bude zpravidla užito spolu s další 

metodou asistované reprodukce, zejména s IVF. Podstata surogačního mateřství spočívá 

v tom, že surogační matka (také označována v literatuře jako náhradní matka nebo 

náhradní příjemkyně ) souhlasí s tím, aby pro jiné odnosila a porodila dítě. Za tímto 50

 op. cit. ZEGERS-HOCHSCHILD, F., G.D. ADAMSON, J. DE MOUZON, O. ISHIHARA, R. 45

MANSOUR, K. NYGREN, E. SULLIVAN a S. VANDERPOEL. International Committee for Monitoring 
Assisted Reproductive Technology (ICMART) and the World Health Organization (WHO) revised 
glossary of ART terminology, 2009∗. 

 Tamtéž. 46

 Důvodová zpráva k zákonu č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, č. 373/2011 Dz.47

 PGD/PGS: testování genetické výbavy embryí před přenosem do dělohy. EUROPE IVF International 48

Centrum asistované reprodukce [online]. Praha, c2014 [cit. 2016-11-13]. Dostupné z: http://www.fertility-
ivf.eu/metody/pgd-pgs/ 

 BLAŽEK, Petr. Etické a právní aspekty asistované reprodukce. Praha, 2010. Rigorózní práce. 49

Právnická fakulta Univerzity Karlovy. Vedoucí práce Doc. JUDr. Zdeněk Kühn, LL.M., Ph.D. Str. 27. 

 op. cit. Řežábek, Asistovaná reprodukce, str. 14.50
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účelem je jí pomocí metod asistované reprodukce do dělohy přeneseno embryo, jehož 

biologickými rodiči může být de facto jak dárce či ten, kdo si přeje mít dítě, tak 

surogační matka sama, včetně všech kombinací mezi uvedenými. Meze tomu, kdo může 

poskytnou genetický materiál, klade zejména právní úprava. Právní regulace se často 

liší také v tom, kdo bude po narození rodičem dítěte z hlediska právního. 

2.3. Odlišnosti v metodách jako jeden z důvodů reprodukčního 

turismu 
 Jak již bylo uvedeno, jednotlivé metody se od sebe liší a jsou různě 

ve společnosti přijímány a i různě v jednotlivých státech regulovány. K této odlišnosti 

v právních úpravách vedou kulturní, etické a náboženské důvody. Nejpatrnější jsou 

rozdíly v regulaci darování zárodečných buněk a embryí. Pokud se podíváme na země 

Evropské unie, darování embrya je zakázáno celkem v sedmi státech (Itálie, Dánsko, 

Litva, Německo, Rakousko, Slovinsko, Švédsko), přičemž v ostatních je dovoleno, nebo 

právně neupraveno.  Ještě značnější jsou rozdíly v názorech na anonymitu dárců 51

zárodečných buněk. Zatímco v některých státech je anonymita dárců vyžadována 

ze zákona, v jiných je naopak zakázána. Taková odlišnost v právních úpravách je nutně 

jednou z příčin migrace obyvatelstva za reproduktivní péčí do zahraničí.  

 Výrazné odlišnosti v právních úpravách mimo jiné vypovídají o citlivosti tématu 

lidské reprodukce a nevelké ochotě států ustupovat ze svých etických požadavků. Státy 

si i v rámci Evropské unie uhájily své postoje ke konkrétním metodám reproduktivní 

péče. Přesto však se z dlouhodobého hlediska jeví tento „izolující“ přístup neudržitelný.  

 European Society for Human Reproduction and Embryology. Comparative Analysis of Medically 51

Assisted Reproduction in the EU: Regulation and Technologies. Grimbergen, 2008. [cit. 2016-11-13]. 
Dostupné z: http://ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/docs/study_eshre_en.pdf.
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3. Právní úprava asistované reprodukce v evropském 

kontextu a v České republice 

 Metody asistované reprodukce představují zásah do integrity člověka, který je 

podstupuje dobrovolně na základě smlouvy uzavřené s poskytovatelem péče. Do oblasti 

reprodukční péče zasahuje právní úprava veřejného i soukromého práva. Některé 

specifické oblasti jsou taktéž chráněny mezinárodním právem, zejména lidskoprávními 

dokumenty a úmluvami zasahujícími do sféry zdravotnictví a biomedicíny. 

 Účinná vnitrostátní právní úprava není zcela přehledná. Normy vztahující se 

k reproduktivní péči najdeme v několika právních předpisech, které se doplňují, ale 

i překrývají, a není vždy snadné se v nich zorientovat. Jednu větev právní úpravy 

představují předpisy zdravotnického práva, tj. zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních 

službách a podmínkách jejich poskytování (dále také jako „ZZS“) a zákon č. 373/2011 

Sb., o specifických zdravotních službách (dále také jako „ZSZS“), druhou představuje 

čistě soukromoprávní úprava obsažená v občanském zákoníku  (dále také jako 52

„ObčZ“).  

 Ve zdravotnických předpisech najdeme podmínky poskytování a přístupu k péči 

a rovněž úpravu týkající se postavení pacienta. V občanském zákoníku je upravena 

obecně ochrana osobnosti člověka včetně duševní a tělesné integrity a do relativních 

majetkových práv byl doplněn nový smluvní typ šitý na míru právě pro zdravotní 

služby, tzv. smlouva o péči o zdraví.  Předmět úpravy se plně nepřekrývá a ani použitá 53

terminologie se neshoduje.  Úmyslem zákonodárce bylo zdůraznit soukromoprávní 54

povahu vztahu mezi poskytovatelem péče a pacientem, resp. osobou, která 

s poskytovatelem poskytnutí péče ujednala (ObčZ tuto osobu označuje souhrnně jako 

„příkazce“ bez ohledu na to, zda je sama pacientem či nikoliv).  55

 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 52

 § 2636 a n. ObčZ. 53

 HOLČAPEK, Tomáš a Petr ŠUSTEK. § 2636. Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer 54

ČR, 2014, s. 175. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-630-3.

 op. cit. HOLČAPEK, Tomáš a Petr ŠUSTEK. § 2636. Str. 171-174 55
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 V několika případech je naopak právní úprava v ZZS a v ObčZ duplicitní. 

Z důvodové zprávy k ObčZ vyplývá, že záměrem bylo nezasahovat „do zvláštní 

zákonné úpravy platné pro poskytování zdravotní péče, která jako speciální zůstává 

nedotčena.“  Doležal k tomu poznamenává, že tvůrci ObčZ tak dopředu počítali s tím, 56

že ZZS bude k ObčZ ve vztahu speciality, čímž „výrazně omezili dopad předmětných 

ustanovení“ ObčZ vzhledem k tomu, že úprava vztahu poskytovatele zdravotních služeb 

a pacienta v ZZS je velmi podrobná.  V zásadě lze použít oba předpisy vedle sebe 57

a v případě rozporu je třeba se řídit výkladovým pravidlem lex specialis derogat legi 

generali, přičemž obecnost je třeba posuzovat na úrovni jednotlivé normy, nikoliv 

právního předpisu jako celku.  58

3.1. Mezinárodní dokumenty 
 Asistovaná reprodukce se dotýká některých základních lidských práv 

souvisejících s ochranou osobnosti člověka včetně jeho zdraví, ochranou dítěte, rodiny 

a rodičovství, soukromého a rodinného života. Mezinárodní dokumenty, které tato práva 

upravují, plní v mezinárodním měřítku funkci sjednocující, a zároveň ty z nich, k jejichž 

ratifikaci dal Parlament České republiky souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou 

součástí českého právního řádu . 59

3.1.1. Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 

 Účinný nástroj ochrany v Evropě poskytuje Úmluva o ochraně lidských práv 

a základních svobod  (dále také jako „EÚLP“) společně s Evropským soudem pro 60

lidská práva, který EÚLP zřizuje. Článek 8 EÚLP upravuje právo na respektování 

soukromého a rodinného života, obydlí a korespondence. Stát nemůže do těchto práv 

 Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz. 56

 DOLEŽAL, Tomáš. Poskytování zdravotních služeb po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku. 57

Časopis zdravotnického práva a bioetiky [online]. 2013, Vol 3 (No 2) [cit. 2016-11-20]. ISSN 1804-8137. 
Dostupné z: http://www.ilaw.cas.cz/medlawjournal/index.php/medlawjournal/article/view/51/57. Str. 5. 

 op. cit. HOLČAPEK, Tomáš a Petr ŠUSTEK. § 2636. Str. 176.58

 čl. 10 Ústavy české republiky, ústavní zákon č. 1/1993 Sb.59

 vyhlášená sdělením federálního ministerstva zahraničních věcí pod č. 209/1992 Sb.60
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zasahovat mimo „případů, kdy je to v souladu se zákonem a nezbytné v demokratické 

společnosti v zájmu národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, hospodářského blahobytu 

země, ochrany pořádku a předcházení zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky nebo 

ochrany práv a svobod jiných“ . Článek 12 EÚLP upravuje právo mužů a žen uzavřít 61

manželství, jsou-li způsobilí k jeho uzavření vzhledem ke svému věku, a založit rodinu, 

a to v souladu s vnitrostátními zákony. Ačkoliv článek 12 výslovně zmiňuje právo mužů 

a žen založit rodinu, v praxi ESLP v souvislosti s metodami asistované reprodukce 

aplikuje zejména článek 8, jehož dopad je rozšiřován skrze tzv. evolutivní výklad.  62

Bylo by zcela bezúčelné vykládat jednotlivá práva naprosto odtrženě od kontextu 

současné společnosti, a proto ESLP interpretuje a aplikuje EÚLP souvislosti se 

společenským vývojem a současnými okolnostmi. 

 Uveďme ještě článek 14, který vyžaduje, aby užívání práv a svobod přiznaných 

EÚLP bylo zajištěno bez diskriminace založené na jakémkoli důvodu, například 

na pohlaví, rase, barvě pleti, jiném postavení a dalších.  

3.1.2. Úmluva o biomedicíně 

 Pro oblast asistované reprodukce je mimořádně důležitým mezinárodním 

dokumentem Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti 

s aplikací biologie a medicíny, zkráceně označovaná jako „Úmluva o biomedicíně“, 

vypracovaná na půdě Rady Evropy. Úmluva o biomedicíně stanoví základní rámec, 

ve kterém se může vnitrostátní úprava zdravotnického práva pohybovat. Obecným 

pravidlem je svobodný a informovaný souhlas k jakémukoliv zákroku v oblasti péče 

o zdraví, stejně jako možnost tento souhlas kdykoliv odvolat.  Pro účely asistované 63

reprodukce mají zvláštní význam články 12 až 14, článek 18 a články 21 a 22.  

 Článek 12 omezuje provedení vyšetření, která předpovídají geneticky 

podmíněné nemoci nebo která slouží k určení nositele genu způsobujícího nemoc nebo 

k odhalení genetické predispozice nebo náchylnosti k nemoci, jen pro zdravotní účely 

 článek 8 odst. 2 EÚLP.61

 KMEC, Jiří, David KOSAŘ, Jan KATOCHVÍL a Michal BOBEK. Evropská úmluva o lidských 62

právech: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-365-3. Str. 866.

 článek 5 a 6 Úmluvy o biomedicíně. 63

,16



nebo pro vědecký výzkum spojený se zdravotními účely v návaznosti na odpovídající 

genetické poradenství.  

 Článek 13 stanoví, že zásahy směřující ke změně lidského genomu lze provádět 

pouze pro preventivní, diagnostické nebo léčebné účely, a to pouze tehdy, pokud není 

jejich cílem jakákoliv změna genomu některého z potomků. 

 Článek 14 zakazuje pro účely asistované reprodukce volbu pohlaví, ledaže by 

tím bylo možné předejít vážné dědičné nemoci na něj vázané.  

 Článek 18 umožňuje provádět výzkum embryí in vitro, tj. ve zkumavce, 

za předpokladu, že bude zákonem zajištěna odpovídající ochrana embrya. Zároveň je 

ale zakázáno vytváření lidských embryí výlučně pro výzkumné účely.  

 Článek 21 má z hlediska asistované reprodukce význam především pro darování 

gamet a embryí a pro surogační mateřství. Zakazuje totiž, aby lidské tělo a jeho části 

byly zdrojem finančního prospěchu.  

 Konečně článek 22 upravuje případy, kdy je v průběhu zákroku odebrána část 

lidského těla. Úmluva stanoví, že lze odebranou část těla uchovat a použít pro jiné 

účely, než pro které byla odebrána, pokud to bude v souladu s uděleným informovaným 

souhlasem.  

 Přes nepochybný přínos Úmluvy o biomedicíně pro členské státy Rady Evropy 

dodejme, že zdaleka ne všechny členské státy Úmluvu ratifikovaly, mezi nimi např. 

Belgie, Nizozemí, Německo, Polsko, Švédsko a Velká Británie.   64

3.1.3. Úmluva o právech dítěte 

 Ochrana práv dítěte podstatně souvisí s přeshraničním poskytováním 

reproduktivní péče. Ať už je dítě počato či narozeno jakkoli a kdekoli, musí být 

dostatečně zajištěna jeho práva. Pro ochranu práv dětí je významná Úmluva o právech 

dítěte  (dále také jako „ÚoPD“). Zmiňme ustanovení, která mohou být v souvislosti 65

s přeshraniční reproduktivní péčí a jejími právními následky významná.  

 Seznam států, které Úmluvu o biomedicíně ratifikovaly, je dostupný zde na Chart of signatures and 64

ratifications of Treaty 164. Council of Europe [online]. Strasbourg, c2016 [cit. 2016-11-27]. Dostupné z: 
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/164/signatures?p_auth=l1jk62Et. 

 vyhlášena vyhlášená sdělením federálního ministerstva zahraničních věcí pod č. 104/1991 Sb.65
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 Článek 3 ÚoPD zdůrazňuje, že předním hlediskem musí být zájem dítěte, a to 

při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromými 

zařízeními sociální péče, soudy, správními nebo zákonodárnými orgány. Odstavec druhý 

doplňuje, že státy mají „zajistit dítěti takovou ochranu a péči, jaká je nezbytná pro jeho 

blaho, přičemž berou ohled na práva a povinnosti jeho rodičů, zákonných zástupců nebo 

jiných jednotlivců právně za něho odpovědných, a činí pro to všechna potřebná 

zákonodárná a správní opatření.“  

 Podle článku 5 ÚoPD se státy zavazují respektovat odpovědnost, práva 

a povinnosti rodičů a dalších výše zmíněných osob, které směřují k zabezpečení 

orientace dítěte a usměrňování v souladu s jeho rozvíjejícími se schopnostmi.  

 Článek 8 ÚoPD zavazuje státy, aby respektovaly „právo dítěte na zachování jeho 

totožnosti, včetně státní příslušnosti, jména a rodinných svazků.“ 

 Článek 9 ÚoPD vyžaduje, aby státy zajistily, že dítě nemůže být odděleno 

od svých rodičů „proti jejich vůli, ledaže příslušné úřady na základě soudního 

rozhodnutí a v souladu s platným právem a v příslušném řízení určí, že takové oddělení 

je potřebné v zájmu dítěte.“ 

 Článek 16 ÚoPD zaručuje dítěti, že „nesmí být vystaveno svévolnému 

zasahování do svého soukromého života, rodiny, domova nebo korespondence ani 

nezákonným útokům na svou čest a pověst“, a proti takovým zásahům a útokům má též 

právo na zákonnou ochranu. 

 ÚoPD tak staví v jakémkoliv jednání týkajícího se dítěte na první místo dítě 

samotné. Stát by do poměrů dítěte neměl zasahovat, ledaže je to v jeho zájmu. Zároveň 

v mnohých směrech ÚoPD poskytuje dítěti zvýšenou ochranu, například v souvislosti 

s jeho právem na zachování totožnosti, včetně státní příslušnosti, které je v souvislosti 

s přeshraniční reproduktivní péčí častým předmětem sporu.  66

3.2. Právní úprava Evropské unie 
 Pohyb pacientů v rámci Evropské unie (dále také jako „EU“) zaručují dvě 

základní svobody, na nichž EU stojí, a to volný pohyb osob a služeb. Volný pohyb osob 

 K tomu například zmíněná rozhodnutí ESLP Mennesson proti Francii a Labassee prot Francii.66
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v obecné rovině zaručuje článek 21 Smlouvy o fungování EU (dále také jako „SFEU“), 

který upravuje právo občanů EU svobodně se pohybovat a pobývat na území členských 

států . Volný pohyb služeb je jedním z pilířů volného trhu, který definuje článek 26 67

SFEU jako „prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb zboží, osob, 

služeb a kapitálu v souladu s ustanoveními Smluv“. Členské státy nesmí klást omezení 

volnému pohybu služeb uvnitř EU.  Službou se v právu EU rozumí „výkony 68

poskytované zpravidla za úplatu, pokud nejsou upraveny ustanoveními o volném 

pohybu zboží, kapitálu a osob.“  Jak uvádí preambule k Směrnici o uplatňování práv 69

pacientů v přeshraniční zdravotní péči  (dále také jako „směrnice o právech pacientů“), 70

„ani zvláštní povaha, ani způsob organizace nebo financování nemohou být důvodem 

pro vyloučení zdravotní péče z působnosti základní zásady volného pohybu služeb.“  71

 Pravomoci EU v oblasti reproduktivní péče jsou velmi omezené. Členské státy 

nebyly příliš ochotné své pravomoci v těchto citlivých otázkách přenést.  Co se týče 72

rodinného práva, nemá EU v podstatě pravomoci žádné. Ohledně zdravotních služeb má 

EU sdílenou pravomoc pro záležitosti týkající se bezpečnosti v oblasti veřejného 

zdraví  a pravomoc podpůrnou v oblasti ochrany a zlepšování lidského zdraví,  které 73 74

EU opravňují pouze k činnosti koordinační a doplňující ve vztahu k členským státům.  

 Na poskytování zdravotní péče obecně se vztahuje směrnice o uplatňování práv 

pacientů v přeshraniční zdravotní péči. S ohledem na definici zdravotní péče v článku 3 

 S výhradou omezení a podmínek stanovených ve Smlouvách a v opatřeních přijatých k jejich 67

provedení.. 

 článek 56 SFEU. 68

 článek 57 SFEU.69

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o uplatňování práv 70

pacientů v přeshraniční zdravotní péči. Dostupná také z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?
uri=celex%3A32011L0024. 

 Bod 11 preambule směrnice 2011/24/EU . 71

 KOFFEMAN, Nelleke R. Legal Responses to Cross-Border Movement in Reproductive Matters Within 72

the European Union: Paper for Workshop no. 7. Sexual and Reproductive Rights: Liberty, Dignity, and 
Equality of the IXth World Congress of the IACL. Oslo, 2014. [cit. 2016-11-13]. Dostupné z: https://
www.jus.uio.no/english/research/news-and-events/events/conferences/2014/wccl-cmdc/wccl/papers/ws7/
w7-koffeman.pdf. Str. 2. 

 článek 4 odst. 1 písm. k) Smlouvy o fungování EU. 73

 článek 6 písm. a) Smlouvy o fungování EU. 74
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spadá pod právní úpravu této směrnice i reproduktivní péče.  Tato směrnice upravuje 75

především právo pacientů podstoupit zdravotní péči v jiném členském státě EU 

za nediskriminačních podmínek, právo na informace o péči nabízené v zahraničí a dále 

náhradu nákladů vzniklých pacientovi v souvislosti s přeshraniční zdravotní péčí. 

Směrnice vyžaduje, aby pacientům z jiných členských států byla účtována cena 

vypočtená podle stejných objektivních a nediskriminačních podmínek.  Pacientům je 76

též přiznáno právo na informace o možnostech léčby v jiném členském státě, její 

dostupnosti, kvalitě a bezpečnosti.  Tyto informace poskytnou pacientům na jejich 77

žádost buď poskytovatelé péče, anebo tzv. „vnitrostátní kontaktní místa“ ve smyslu 

článku 6 směrnice. Co se týče náhrady nákladů vynaložených na péči, článek 7 stanoví, 

že „členský stát, v němž je pacient pojištěn, nahradí nebo přímo uhradí náklady 

na přeshraniční zdravotní péči do výše nákladů, které by sám převzal, pokud by tato 

zdravotní péče byla poskytnuta na jeho území, avšak jen do výše skutečných nákladů 

na čerpanou zdravotní péči,“  přičemž stát se může dobrovolně rozhodnout, že nahradí 78

i další náklady. Z této zásady směrnice připouští některé výjimky včetně toho, že 

v určitých případech může být náhrada nákladů podmíněna předchozím povolením.   79

 Na oblast asistované reprodukce dále dopadají dvě směrnice. První z nich je 

směrnice o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro . Tato směrnice 80

upravuje uvádění diagnostických zdravotnických prostředků in vitro na trh 

a do provozu, požadavky na takové prostředky, jejich volný pohyb na trhu EU a další 

otázky převážně technického charakteru. Směrnice nicméně zůstává u technických 

 článek 3 písm. a) směrnice 2011/24/EU stanoví, že pro účely této směrnice se zdravotní péčí rozumí 75

„zdravotní služby poskytované pacientům zdravotnickými pracovníky za účelem vyhodnocení nebo 
udržení jejich zdravotního stavu nebo jejich uzdravení, včetně předepisování, vydávání a poskytování 
léčivých přípravků a zdravotnických prostředků“.

 článek 4 odst. 4 směrnice 2011/24/EU. 76

 článek 4 odst. 2 směrnice 2011/24/EU. 77

 článek 7 odst 4 směrnice 2011/24/EU. 78

 článek 8 směrnice 2011/24/EU. 79

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES ze dne 27. října 1998 o diagnostických 80

zdravotnických prostředcích in vitro. Dostupná také z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?
uri=CELEX%3A31998L0079. 
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norem a neupravuje ani možnosti států regulovat užití těchto prostředků na jejich 

území.  81

 Druhou směrnicí je tzv. směrnice o tkáních a buňkách, kterou doplňují dvě 

prováděcí směrnice.  Tato směrnice upravuje darování a nakládání s lidskými buňkami 82

pro účely použití u člověka a stanoví pro ně jakostní a bezpečnostní normy.  Směrnice 83

se sice snaží regulovat určité minimální standardy při zacházení s buňkami, nicméně 

v mnohých případech nechává na státech, zda tak nakonec učiní. Například článek 14 

sice státy zavazuje k přijetí opatření, která zajistí anonymitu údajů o dárci a příjemci 

tak, aby jejich totožnost nebylo možno určit a nemohla být druhé straně a jeho rodině 

odhalena, na druhou stranu stejné ustanovení doplňuje, že tímto zněním směrnice 

nemají být „dotčeny platné právní předpisy členských států o podmínkách zveřejnění, 

zejména v případě darování gamet.“  Směrnice také nechává na členských státech, aby 84

samy rozhodly, zda darování, odběr či jiné nakládání s tkáněmi a buňkami vůbec povolí 

či ne.  Z těchto důvodů má směrnice v mnohých ohledech charakter spíše doporučující.  85

 Ochranu práv dítěte, rodiny a rodičovství i integrity člověka poskytuje též 

Listina základních práv Evropské Unie. Limitem aplikace těchto ustanovení je rozsah 

pravomoci EU, neboť je nelze aplikovat mimo tyto pravomoci.   86

 Z výše uvedeného vyplývá, že přístup k asistované reprodukci a právní následky 

v rámci jejího přeshraničního poskytování nejsou na úrovni EU dostatečně upraveny. 

 op. cit. KOFFEMAN, Nelleke R. Legal Responses to Cross-Border Movement in Reproductive Matters 81

Within the European Union. Str. 3. 

 Základní směrnicí je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/23/ES ze dne 31. března 2004 o 82

stanovení jakostních a bezpečnostních norem pro darování, odběr, vyšetřování, zpracování, konzervaci, 
skladování a distribuci lidských tkání a buněk. Tuto směrnici doplňují směrnice Komise 2006/17/ES ze 
dne 8. února 2006 , kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/23/ES, pokud jde o 
určité technické požadavky na darování, opatřování a vyšetřování lidských tkání a buněk, a směrnice 
Komise 2006/86/ES ze dne 24. října 2006 , kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/23/ES, pokud jde o požadavky na sledovatelnost, oznamování závažných nežádoucích reakcí a 
účinků a některé technické požadavky na kódování, zpracování, konzervaci, skladování a distribuci 
lidských tkání a buněk. 

 článek 1 a 2 směrnice o tkáních a buňkách. 83

 článek 14 odst. 1 a 3 směrnice o tkáních a buňkách. 84

 článek 4 směrnice o tkáních a buňkách. 85

 op. cit. KOFFEMAN, Nelleke R. Legal Responses to Cross-Border Movement in Reproductive Matters 86

Within the European Union. Str. 3. 
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Bylo ponecháno na jednotlivých členských státech, aby si tuto citlivou problematiku 

upravily s ohledem na vnitrostátní tradice a společenskou přijatelnost. Otázkou je, zda 

takové zdůvodnění je dostatečné a zda v souvislosti se stále se prohlubující evropskou 

integrací nebude vhodné do budoucna s jednotnou evropskou úpravou počítat.  

3.3. Právní úprava v České republice 
 Česká republika nemůže být vnímána ve věcech zdravotní a reproduktivní péče 

izolovaně. Od roku 2004 je součástí EU, která klade požadavky na sbližování právních 

úprav a vzájemné respektování a uznávání úředních listin a rozhodnutí soudů. Zároveň 

jako demokratický právní stát respektuje volný pohyb svých občanů. Problematika 

přeshraničního poskytování reproduktivní péče se jí proto dotýká stejně tak, jako jiných 

států. Na jedné straně vystupuje jako stát, do kterého pacienti z ostatních zemí za péčí 

přijíždějí, na straně druhé se musí vypořádávat s následky reproduktivní péče 

poskytnuté jejím občanům v zahraničí. V následující podkapitole proto stručně 

představíme právní úpravu, která se asistované reprodukce a jejího přeshraničního 

poskytování dotýká.  

3.3.1. Asistovaná reprodukce jako zásah do tělesně a duševní integrity 

 Nedotknutelnost osoby je jedním z přirozených práv člověka. Patří do první 

generace lidských práv, tzv. práv občanských, dnes také nazývaných jako základní 

lidská práva.  Ochranu osobnosti člověka, jednoho z nejdůležitějších právních statků, 87

najdeme v právních normách napříč celým právním řádem i ve zmíněných 

mezinárodních úmluvách.   88

 Ústavněprávním základem je článek 7 Listiny základních práv a svobod  (dále 89

také jako „LZSP“). Wintr k němu uvádí, že „úzce souvisí s hodnotou lidské důstojnosti. 

 WINTR, Jan. Principy českého ústavního práva. 3. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 87

Čeněk, 2015. Vysokoškolské učebnice. ISBN 9788073805647. Str. 130. 

 např. EÚLP, Úmluva o biomedicíně a další. 88

 vyhlášena jako součást ústavního pořádku usnesením předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. 89
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Vylučuje zásahy do tělesné či duševní integrity člověka proti jeho vůli s tím, že 

k některým zásahům ani platně souhlas dát nejde.“  90

 Na článek 7 LZSP navazuje právní úprava integrity člověka v občanském 

zákoníku. Důvodová zpráva zdůrazňuje celistvost osobnosti člověka. Proto je chráněna 

integrita tělesná i duševní. Obecným pravidlem, které tato úprava do celého občanského 

práva přináší, je zákaz zasahovat do integrity jiného bez jeho souhlasu uděleného 

s vědomím o povaze zásahu a o jeho možných následcích (§ 93 odst. 1 ObčZ). 

V následujících ustanoveních jsou upraveny podrobnosti udělení a odvolání souhlasu 

i situace, kdy souhlasu není třeba, včetně některých zvláštních případů týkajících se 

nezletilých a těch, kteří nemohou souhlas udělit pro neschopnost projevit vůli. Mimo 

to najdeme v občanském zákoníku úpravu informovaného souhlasu i v rámci péče 

o zdraví.  

 Problematiku informovaného souhlasu souběžně upravuje ZZS (§ 28 a násl.). 

Důvodová zpráva konstatuje, že tyto zvláštní předpisy se použijí přednostně na základě 

principu speciality. Takové prohlášení ale není dostačujícím odůvodněním toho, proč by 

se v oblasti zdravotních služeb úprava informovaného souhlasu obsažená v ObčZ vůbec 

nepoužila. Právě naopak, některá ustanovení ObčZ jsou natolik podrobná a kazuistická, 

že přestavují speciální úpravu k předpisům zdravotnického práva.  Princip přednosti je 91

proto vždy potřeba posuzovat vzhledem ke konkrétní situaci.   92

 Přestože je právní úprava informovaného souhlasu pro oblast asistované 

reprodukce dvojí, v zásadě se překrývá. Souhlas se zásahem do integrity je právním 

jednáním a musí tedy splňovat veškeré náležitosti pro právní jednání vyžadované.  93

ZZS výslovně zmiňuje, že musí být dán svobodně, tj. bez jakéhokoliv nátlaku. Souhlas 

musí být informovaný – příjemce péče musí být srozumitelným způsobem 

v dostatečném rozsahu informován o svém zdravotním stavu a o navrženém 

individuálním léčebném postupu a musí si být vědom povahy zákroku a jeho možných 

 op. cit. Wintr, Principy českého ústavního práva, str. 141. 90

 HOLČAPEK, Tomáš a Petr ŠUSTEK. § 93. Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 91

2014. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-370-8.

 HOLČAPEK, Tomáš a Petr ŠUSTEK. § 93.92

 HOLČAPEK, Tomáš a Petr ŠUSTEK. § 93.93
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následků. Osoba, která bude zákrok provádět, je povinna povahu zákroku příjemci péče 

srozumitelně vysvětlit. „Vysvětlení je řádně podáno, lze-li rozumně předpokládat, že 

druhá strana pochopila způsob a účel zákroku včetně očekávaných následků i možných 

nebezpečí pro své zdraví, jakož i to, zda přichází v úvahu případně i jiný postup.“  94

Pokud bude mít pacient doplňující otázky, je třeba mu je srozumitelně zodpovědět.  

3.3.2. Asistovaná reprodukce jako smlouva o péči o zdraví 

 Do nového občanského zákoníku zařadil zákonodárce nový smluvní typ, 

smlouvu o péči o zdraví. Vyjasnila se tím někdy diskutovaná povaha vztahu mezi 

příjemcem péče (resp. příkazcem) a jejím poskytovatelem, který je napříště 

soukromoprávní, přestože do něj zasahují určité veřejnoprávní prvky plynoucí 

především z předpisů zdravotnického práva. Vztah mezi příjemcem péče a jejím 

poskytovatelem je založen smlouvou. „Z tohoto důvodu se i vztah poskytovatele 

zdravotních služeb a pacienta v režimu ZZS v obecné rovině řídí ustanoveními 

smluvního typu vytvořeného [ObčZ], tj. smlouvou o péči o zdraví, ačkoliv obsah práv 

a povinností v tomto smluvním vztahu bude regulován ustanoveními zvláštního zákona, 

tj. ZZS nebo dalšími právními předpisy (např. zákona o specifických zdravotních 

službách, atd.).“  Smluvní základ vztahu tak bude mít vliv na celou řadu dalších práv 95

a povinností, například na nároky ze způsobené újmy, které se posoudí podle ustanovení 

o porušení povinnosti ze smlouvy.  

 Péči o zdraví najdeme v části čtvrté ObčZ „relativní majetková práva“ mezi 

závazky z právních jednání v díle devátém. § 2636 vymezuje charakteristické znaky 

smlouvy o péči:  

(1) Smlouvou o péči o zdraví se poskytovatel vůči příkazci zavazuje pečovat 

v rámci svého povolání nebo předmětu činnosti o zdraví ošetřovaného, ať již je 

jím příkazce nebo třetí osoba. 

 § 94 odst. 1 ObčZ. 94

 op. cit. DOLEŽAL, Tomáš. Poskytování zdravotních služeb po nabytí účinnosti nového občanského 95

zákoníku. Časopis zdravotnického práva a bioetiky [online]. Str. 5. 
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(2) Příkazce zaplatí poskytovateli odměnu, je-li to ujednáno; to neplatí, stanoví-

li jiný právní předpis, že se péče o zdraví hradí výlučně z jiných zdrojů. 

Stranami smlouvy jsou poskytovatel péče a příkazce, který může být zároveň tím, komu 

je péče poskytována, tzv. ošetřovaným. Pokud příkazcem a ošetřovaným není tatáž 

osoba, má smlouva o péči o zdraví povahu smlouvy ve prospěch třetího.  

 Poskytovatel na jedné straně má povinnost pečovat v rámci svého povolání nebo 

předmětu činnosti o zdraví ošetřovaného. Ustanovení o smlouvě o péči o zdraví rovněž 

zmiňují nezbytnost souhlasu ošetřovaného s úkonem, čemuž odpovídá povinnost 

poskytovatele srozumitelně ošetřovaného o zamýšleném úkonu informovat. 

Poznamenejme, že i úprava smlouvy o péči o zdraví pamatuje analogicky k ZZS 

na přání ošetřovaného nebýt informován, které poskytovatel musí respektovat, ledaže 

nebezpečí, které z toho hrozí ošetřovanému nebo jiné osobě, zjevně převyšuje jeho 

zájem.  

 Příkazce na druhé straně má povinnost zaplatit poskytovateli odměnu, je-li to 

ujednáno. Smlouva může být sjednána jako úplatná, či jako bezúplatná.  Příkazce 96

ovšem odměnu neplatí, pokud jiný právní předpis stanoví, že se péče o zdraví hradí 

výlučně z jiných zdrojů. Tím se má namysli především úhrada z prostředků veřejného 

zdravotního pojištění.  Uveďme, že dle zákona o veřejném zdravotním pojištění  se 97 98

v České republice hradí ze zdravotního pojištění zdravotní služby poskytnuté 

v souvislosti s IVF nejvíce třikrát za život, nebo bylo-li v prvních dvou případech 

přeneseno do pohlavních orgánů ženy nejvýše jedno lidské embryo vzniklé oplodněním 

vajíčka spermií mimo tělo ženy, čtyřikrát za život.  Obecným pravidlem je, že se hradí 99

zdravotní služby poskytnuté na území České republiky. Podstoupí-li pojištěnec péči 

v jiném státě, poskytne se mu na základě jeho žádosti náhrada nákladů vynaložených 

 op. cit. HOLČAPEK, Tomáš a Petr ŠUSTEK. § 2636. Str. 179.96

 op. cit. HOLČAPEK, Tomáš a Petr ŠUSTEK. § 2636. Str. 179. 97

 Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících 98

zákonů. 

 § 15 odst. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění. 99
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na hrazené přeshraniční služby jen do výše stanovené pro úhradu takových hrazených 

služeb, pokud by byly poskytnuty na území České republiky.  100

 Předmětem smlouvy je péče o zdraví ošetřovaného. Poskytovatel se zavazuje 

pečovat o ošetřovaného v rámci svého povolání nebo předmětu činnosti. Smlouva 

nezavazuje k dosažení určitého výsledku na zdraví ošetřovaného, ale k vynaložení úsilí 

a dostupných možností ke zlepšení či zachování jeho zdraví v souladu s obecně 

uznávaným stavem poznání. Tento znak vykazuje podobnost se smlouvou příkazní, 

ke které byl vztah pacient-poskytovatel za účinnosti „starého“ občanského zákoníku 

(zákon č. 40/1964 Sb.) nejčastěji přirovnáván.   101

 Pro účely asistované reprodukce se jako problematická může jevit formulace 

§ 2637 ObčZ, který vymezuje péči o zdraví. Podle něj péče o zdraví „zahrnuje úkon, 

prohlídku nebo radu a všechny další služby, které se týkají bezprostředně ošetřovaného 

a které jsou vedeny snahou zlepšit nebo zachovat jeho zdravotní stav.“ Otázkou je, zda 

gravidita ženy a narození dítěte jako cílů, ke kterým metody asistované reprodukce 

směřují, mohou představovat zlepšení nebo zachování zdravotního stavu ošetřované či 

ošetřovaného. Z pojmu „zachování zdravotního stavu“ vyplývá určitá neměnnost, která 

účelu asistované reprodukce jen málo odpovídá. Soustřeďme se proto na péči o zdraví 

jako na úkony prováděné s úmyslem zlepšení zdravotního stavu ošetřovaného.  

 V České republice (jak bude rozebráno níže) může reprodukční péči podstoupit 

jedině heterosexuální pár, tedy muž a žena. Smlouva o péči bude tedy uzavřena mezi 

poskytovatelem a tímto párem. Pokud bude existovat okolnost bránící přirozenému 

otěhotnění na straně ženy, můžeme tvrdit, že poskytovaná péče je vedena se snahou 

zlepšit její zdravotní stav, přestože metody asistované reprodukce nevedou k odstranění 

překážky, ale jen k jejímu „obejití“. Méně jasná bude situace, kdy bude překážka 

na straně muže, nicméně stejně jako v případě ženy můžeme dojít k závěru, že je 

reprodukční péče vedena s úmyslem zlepšit zdravotní stav páru jako celku. Pokud 

budou metody asistované reprodukce použity s cílem zajistit zdraví budoucího dítěte 

pro obavu z dědičné choroby, je velmi diskutabilní, zda budoucí dítě může být 

 § 14 odst. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění. 100

 op. cit. HOLČAPEK, Tomáš a Petr ŠUSTEK. § 2636. Str. 173.101
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„ošetřovaným“ ve chvíli, kdy ještě právně ani fakticky neexistuje. Navíc § 2637 ObčZ 

vyžaduje, aby se prováděné úkony bezprostředně ošetřovaného týkaly. Péče není 

v tomto případě zajisté vedena ani s cílem zlepšit, ani zachovat zdraví potencionální 

matky a otce.  

 Jako nejsmysluplnější se tak jeví výklad připouštějící, že psychický stav 

(žádajícího páru) je rovněž součástí zdravotního stavu člověka, a proto metody 

asistované reprodukce budou spadat pod smlouvu o péči o zdraví podle § 2636 ObčZ. 

Takové pojetí by bylo teoreticky využitelné i pro případy, kdy reprodukční péče nebude 

poskytována z důvodů zdravotních. 

 Poznamenejme, že kdyby uvedený výklad neobstál, přicházela by v úvahu 

v souvislosti s asistovanou reprodukcí smlouva nepojmenovaná , na kterou by se 102

použila právní úprava, která se týká právního případu co do obsahu a účelu 

nejbližšího , tj. zřejmě právě smlouva o péči o zdraví. 103

3.3.3. Asistovaná reprodukce a přístup k ní 

 Metody asistované reprodukce jsou pro svou zvláštní povahu upraveny v zákoně 

o specifických zdravotních službách. Tento zákon vymezuje některé pojmy včetně 

asistované reprodukce a upravuje podmínky přístupu k asistované reprodukci, odběr 

zárodečných buněk od dárců a nakládání s nevyužitými embryi. Subsidiárně se použije 

ZZS, pokud ZSZS výslovně nestanoví jinak.  

 § 3 ZSZS uvádí důkladnou definici asistované reprodukce pro účely tohoto 

zákona. Za asistovanou reprodukci označuje „metody a postupy, při kterých dochází 

k odběru zárodečných buněk, k manipulaci s nimi, ke vzniku lidského embrya 

oplodněním vajíčka spermií mimo tělo ženy, k manipulaci s lidskými embryi, včetně 

jejich uchovávání, a to za účelem umělého oplodnění ženy.“ Definice dále pokračuje 

uvedením případů, kdy je možné asistovanou reprodukci podstoupit. Za prvé 

ze zdravotních důvodů při léčbě neplodnosti ženy nebo muže, pokud je málo 

pravděpodobné nebo zcela vyloučené, aby žena otěhotněla přirozeným způsobem nebo 

 § 1746 ObčZ.102

 § 10 odst. 2 ObčZ.103
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aby donosila životaschopný plod, a zároveň jiné způsoby léčby neplodnosti žádajícího 

páru nevedly nebo s vysokou mírou pravděpodobnosti nepovedou k otěhotnění.  104

Za druhé v případě ohrožení zdraví budoucího dítěte z důvodu prokazatelného rizika 

přenosu geneticky podmíněných chorob, kdy je vhodné provést genetické vyšetření 

embrya.  V souladu s Úmluvou o biomedicíně ZSZS výslovně vylučuje, aby metody 105

asistované reprodukce byly užity pro volbu pohlaví dítěte, s výjimkou případů, kdy lze 

předejít vážným geneticky podmíněným nemocem s vazbou na pohlaví.  106

 Zákon nepřímo označuje asistovanou reprodukci za „léčbu“, když v § 4 ZSZS 

stanoví, že „léčbu metodami asistované reprodukce může provádět pouze poskytovatel, 

kterému bylo uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb v oboru reprodukční 

medicína.“ 

 Pojem umělé oplodnění nemá v odborné literatuře vždy jednotný obsah. Proto 

jej zákonodárce pro účely ZSZS vymezuje jako „zavedení spermií do pohlavních 

orgánů ženy, nebo přenos lidského embrya vzniklého mimo tělo ženy do pohlavních 

orgánů ženy.  Je patrné, že se i v rámci ZSZS jedná o pojem užší než vymezená 107

asistovaná reprodukce.  

 Předpokladem provedení asistované reprodukce je společná žádost ženy a muže, 

tzv. „neplodného páru“, kteří hodlají tuto službu společně podstoupit.  Konečná 108

podoba ZSZS se tak odchýlila od původního věcného záměru zákona, který počítal 

s možností umělého oplodnění samotné ženy bez partnera.  Před zahájením péče 109

a každým opakovaným provedením umělého oplodnění musí neplodný pár udělit 

písemný souhlas s provedením asistované reprodukce.  ZSZS uvádí, že umělé 110

 § 3 odst. 1 ZSZS. 104

 Tamtéž. 105

 § 5 odst. 2 ZSZS. 106

 § 3 odst. 3 ZSZS. 107

 § 6 odst. 1 ZSZS. Tato žádost nesmí být starší šesti měsíců a žena a muž spolu nesmí být 108

v příbuzenském vztahu vylučujícím manželství podle ObčZ. 

 BURKERTOVÁ, E., H. KREJČÍKOVÁ., L. VÁŇOVÁ: Homosexuálové a právo na rodinný život. 109

Časopis zdravotnického práva a bioetiky [online]. 2015, Vol 5, No 2, str. 25-37. [cit. 2016-11-18]. 
Dostupné z: http://www.ilaw.cas.cz/medlawjournal/index.php/medlawjournal/article/view/94.

 § 8 odst. 2 ZSZS. 110
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oplodnění lze provést ženě v jejím plodném věku,  přičemž zákonodárce zvolil pevnou 111

horní věkovou hranici 49 let. Dolní hranici je třeba dovodit od svéprávnosti, která se 

v plném rozsahu nabývá zásadně zletilostí,  přičemž zletilým se člověk stává 112

dovršením osmnáctého roku věku. S ohledem na fyzickou vyspělost ženy a na dobré 

mravy se jeví taková hranice jako ideální. Pro muže podstupujícího reprodukční péči 

zákon žádné meze z hlediska věku neklade.  

 Pro umělé oplodnění lze použít zárodečné buňky získané od ženy či muže, kteří 

o léčbu žádají, anebo od jiné osoby. Takovou jinou osobou může být „žena, která 

dovršila věk 18 let a nepřekročila věk 35 let, nebo muž, který dovršil věk 18 let 

a nepřekročil věk 40 let“ , souhrnně označovaní jako anonymní dárci. ZSZS vyžaduje 113

zachování anonymity dárce na straně jedné a neplodného páru i narozeného dítěte 

na straně druhé.  V poslední době je anonymita dárce často diskutována, především 114

s právem dítěte znát svůj původ.  

 Dárcovství je u nás obligatorně bezplatné, nenáleží za něj finanční ani jiná 

odměna. Je ale možné, aby poskytovatel nahradil dárci účelně, hospodárně 

a prokazatelně vynaložené výdaje.  

 Úprava asistované reprodukce je v České republice relativně podrobná. Je 

liberální co do poskytovaných metod, protože výslovně žádnou z nich nezakazuje. 

Co se týče přístupu k reprodukční péči řadí se v porovnání s jinými evropskými, ale 

i světovými státy spíše ke konzervativním úpravám (pokud uvážíme rozdíly 

v jednotlivých regulacích, nikoliv počet států s konzervativní a liberální úpravou). 

Reproduktivní péči umožňuje podstoupit v podstatě jen heterosexuálním párům, 

přestože ne nutně sezdaným, a to z vyjmenovaných důvodů. Jednotlivci ani 

homosexuální páry u nás přístup k asistované reprodukci legálně nemají.  

 § 6 odst. 1 ZSZS.111

 § 15 a § 30 ObčZ.112

 § 3 odst. 4 písm. c) ZSZS. Další podmínky, které je třeba k dárcovství zárodečných buněk splnit, jsou 113

uvedeny v § 7 ZSZS. 

 § 10 odst. 1 ZSZS.114
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3.3.4. Surogační mateřství 

 Surogační mateřství (též označováno jako „náhradní“ nebo „surogátní“) v právní 

úpravě asistované reprodukce zcela chybí. Jedinou zmínkou v právním řádu je § 804 

ObčZ, který stanoví: 

„Osvojení je vyloučeno mezi osobami spolu příbuznými v přímé linii a mezi 

sourozenci. To neplatí v případě náhradního mateřství.“ 

Neexistence úpravy nicméně neznamená, že by bylo v České republice zakázáno. To 

ostatně vyplývá také ze zásady, že každý může činit, co zákon nezakazuje.  Právě 115

naopak, zmínka v ObčZ ukazuje, že zákonodárce se surogačním mateřstvím počítá jako 

se zákonným prostředkem vedoucím skrze osvojení ke vzniku statusu rodiče. Důvodová 

zpráva k ObčZ k uvedenému ustanovení uvádí, že „i text občanského zákoníku musí 

ve svých ustanoveních zohlednit pokrok lékařské vědy, která umožňuje vnést do dělohy 

ženy oplodněné vajíčko jiné ženy.“   116

 Mezera v právní úpravě nechává prostor pro strany, aby si surogační mateřství 

samy dojednaly a pohybovaly se při tom v mezích právního řádu, tj. nejednaly contra 

legem nebo in fraudem legis. Zásadním omezením je pravidlo, že lidské tělo ani jeho 

části nesmí být (až na výjimky, které zákon připouští) zdrojem finančního prospěchu.  117

§ 493 ObčZ uvádí, že lidské tělo ani jeho části nejsou věcí, a to i přes to, že jsou od těla 

odděleny. Tělo člověka včetně jeho částí můžeme dnes označit podle Gaiova dělení  118

za res extra commercium, tedy za „věci vyloučené z obchodu“.  Výjimku představují 119

části těla, které lze bezbolestně odejmout bez znecitlivění, které se samy od sebe 

 Mimo jiné např. čl. 2 odst. 3 LZSP nebo čl 2 odst. 4 Ústavy České republiky. 115

 Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz. 116

 Tato zásada je vyjádřená mimo jiné v čl. 21 Úmluvy o biomedicíně nebo v § 28 zákona č. 285/2002 117

Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů, tzv. 
„transplantační zákon“.

 KINCL, Jaromír, Michal SKŘEJPEK a Valentin URFUS. Římské právo. Praha: C.H. Beck, 1995. 118

Beckovy právnické učebnice. ISBN 80-717-9031-1. Str. 85. 

 LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář k § 493. 1. vydání. 119

Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 1745. ISBN 978-80-7400-529-9.
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obnovují  a na které se hledí jako na věci movité a lze je přenechat jinému 120

i za odměnu.  

 Pokud se žena a muž, kteří metodu surogačního mateřství vyhledají (tzv. 

„objednatelský pár“), s náhradní matkou domluví, je možné, aby tato dítě pro pár 

odnosila a po porodu jim jej nechala k adopci. Stále totiž platí římská zásada, že matkou 

v právním slova smyslu je žena, která dítě porodila, přestože biologickou matkou dítěte 

může být žena jiná. Podmínkou je, že náhradní matka nesmí za tuto svou oběť být 

finančně nebo jinak odměněna, s výjimkou náhrady účelně vynaložených výdajů, a to 

pod hrozbou i trestněprávní sankce . 121

 Po narození dítěte je ke změně statusových práv nutné, aby náhradní matka 

a případně i její manžel, je-li vdaná, dali souhlas k osvojení. Objednatelský pár pak 

může zažádat o osvojení dítěte. Pokud náhradní matka vdaná nebude a biologickým 

otcem dítěte je muž z objednatelského páru, bude tento muž i otcem z hlediska právního 

a o osvojení požádá jen jeho partnerka. Pro případ, že biologickým otcem nebude, 

náhradní matka, která není vdaná, jej může jako otce uvést.  

 Umělé oplodnění náhradní matky by mělo probíhat  pomocí IVF. V souvislosti 122

s českou právní úpravou asistované reprodukce může být umělé oplodnění náhradní 

matky problematické. V úvahu přicházejí dva scénáře. V prvním z nich budeme 

za neplodný pár ve smyslu ZSZS brát pár objednatelský a surogační mateřství tak bude 

vnímáno čistě jako jedna z metod asistované reprodukce. Takové pojetí dle mého názoru 

nesleduje smysl a účel § 6 ZSZS který stanoví, že „umělé oplodnění lze provést ženě…

na základě písemné žádosti ženy a muže, kteří tuto zdravotní službu hodlají podstoupit 

společně.“ Cílem zákonodárce zřejmě bylo stanovit, že umělé oplodnění lze provést 

pouze ženě, která společně s mužem o léčbu žádá, a žádné jiné ženě, tedy ani náhradní 

matce. Situace bude o to nepřehlednější, pokud k umělému oplodnění bude použit oocyt 

 § 112 ObčZ. 120

 V takovém případě by přicházel v úvahu trestný čin „svěření dítěte do moci jiného“ § 169 zákona č. 121

40/2009 Sb., trestní zákoník. K tomu více BUREŠOVÁ, Kateřina. Surogátní mateřství a jeho (nejen) 
právní aspekty. Právní rozhledy. 2016, č. 6, s. 193-201. 

 Z praktického hlediska tomu tak vždy být nemusí, pokud se objednatelský pár společně s náhradní 122

matkou nerozhodnou metody asistované reprodukce využít. Zmínky o tradičním náhradním mateřství 
můžeme nalézt už v Bibli.
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náhradní matky. Za této okolnosti by bylo spíše na místě jako žádající pár pokládat 

muže z objednatelského páru spolu s náhradní matkou. Je jen obtížně přijatelná 

představa náhradního mateřství výlučně jako metody asistované reprodukce. Náhradní 

matka by tak byla pouhým prostředkem překonání neplodnosti neplodného páru. 

O povaze surogačního mateřství se zmiňuje i studie vedená pod záštitou Evropského 

parlamentu, jejíž autoři mají za to, že surogační mateřství není pouhou metodou 

asistované reprodukce.   123

 Ve druhém scénáři budeme za neplodný pár žádající o léčbu považovat náhradní 

matku a muže z objednatelského páru. V takovém případě je ale možné, že náhradní 

matka a tento muž vůbec nebudou splňovat podmínky, které § 3 ZSZS pro poskytnutí 

asistované reprodukce vyžaduje, resp. nebudou neplodní. Centrum asistované 

reprodukce by za těchto okolností IVF náhradní matce nemělo vůbec provést.  

 V obou zmíněných scénářích může navíc nastat problém vzhledem k požadavku 

na anonymitu dárce zárodečné buňky, za jehož nedodržení může být poskytovateli péče 

uložena pokuta až 100 000 Kč.  124

 Ačkoli právní úprava týkající se surogačního mateřství v českém právním řádu 

zcela chybí, v praxi tato skutečnost nečiní větší překážky a tento institut je poměrně 

využíván. Motivy náhradních matek jsou různé, přes pomoc blízké osobě po možnost 

znovu si prožít období těhotenství a bezesporu u některých žen je tato motivace též 

finanční, přestože právo odměnu pro náhradní matku zakazuje.  Náhradní matky se 125

zpravidla snaží surogační mateřství před svým okolím utajit, což jedině přispívá 

k tabuizaci tohoto tématu.  

 BRUNET, Laurence, Janeen CARRUTHERS, Konstantina DAVAKI, Derek KING, Claire MARZO a 123

Julie MCCANDLESS. EUROPEAN PARLIAMENT. A Comparative Study on the Regime of Surrogacy 
in EU Member States. 2013. PE 474.403. Dostupné také z: http://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/etudes/join/2013/474403/IPOL-JURI_ET(2013)474403_EN.pdf. 

 op. cit. BURKERTOVÁ, Eva, Helena KREJČÍKOVÁ., Lucie VÁŇOVÁ. Homosexuálové a právo na 124

rodinný život. 

 Ke svědectvím se zkušeností náhradní matky např. dokumentární film Duši neprodám [film]. Režie 125

Eva Tomanová. Česká republika. 2016. Dále např. AŠENBRENEROVÁ, Ivana. Náhradní mateřství: 
Šance pro neplodné balancuje na hraně zákona. Maminka.cz [online]. Praha: CZECH NEWS CENTER 
a.s., 2016 [cit. 2016-11-25]. Dostupné z: http://www.maminka.cz/clanek/nahradni-materstvi-sance-pro-
neplodne-balancuje-na-hrane-zakona, a HOLÁ, Edith. Luciska je podruhé tajně náhradní matkou. 
OnaDnes.cz [online]. Praha: MAFRA, a. s., 2014 [cit. 2016-11-25]. Dostupné z: http://ona.idnes.cz/
nahradni-surogatni-matka-luciska-dqf-/deti.aspx?c=A140623_130243_deti_jup.
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 Přes mnohá pozitiva v podobě pomoci párům, které nemohou mít vlastní 

potomky jiným způsobem, přináší surogační mateřství i řadu problémů. 

Nejzávažnějšími z nich jsou jistě ty, kdy se náhradní matka už v průběhu těhotenství 

nebo až po porodu rozhodne dítě si nechat, anebo naopak objednatelé ustoupí ze svého 

původního plánu dítě převzít. Taková rozhodnutí jsou v souladu s platným právem, 

nicméně vyvolávají řadu pochybností ohledně institutu surogačního mateřství jako 

takového. O to komplikovanější bude situace, kdy biologickým otcem, a tedy i otcem 

podle práva, je muž z objednatelského páru. Mezi další patří psychické problémy, se 

kterými se musí náhradní matka (a s velkou pravděpodobností i dítě samotné ) 126

po porodu a následném předání dítěte vypořádat. 

 Přes absenci právní úpravy je v České republice metoda surogačního mateřství 

využitelná zejména pro sezdané heterosexuální páry, tedy manžele, nebo pro jednoho 

z manželů, které ObčZ preferuje jako vhodné osvojitele.  ObčZ připouští, že 127

výjimečně může dítě osvojit i jiná osoba. Registrovaným partnerům bylo donedávna 

osvojení zákonem zcela zakázáno. Ústavní soud nicméně svým nálezem Pl. ÚS 7/15 

kontroverzní § 13 odst. 2 zákona o registrovaném partnerství  zrušil. V současnosti je 128

v Poslanecké sněmovně návrh zákona, který by umožnil registrovanému partnerovi 

osvojení dítěte jeho partnera.  129

3.3.5. Právní úprava rodičovství a nabývání občanství – exkurz 

 S asistovanou reprodukcí neodmyslitelně souvisí problematika statusových práv. 

Jde jednak o otázky rodičovství, ale také o státní občanství dítěte. Pro analýzu problémů 

plynoucích z přeshraničního turismu je proto důležité představit též právní úpravu 

v těchto dvou oblastech.  

  

 Autorka práce má tuto informaci z veřejné diskuze s psychologem Radkem Ptáčkem. 126

 § 800 ObčZ.127

 zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů. 128

 Sněmovní tisk 320/0, Novela zákona o registrovaném partnerství. K 1. prosinci 2016 bylo jeho 129

projednávání přerušeno. 
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Rodičovství 

 Vztah mezi rodiči a dítětem je základem pro tvorbu rodiny i pro existenci celé 

společnosti. Je to vztah velmi intenzivní, ale i choulostivý a ne zcela vyvážený. Dítě 

není schopno hájit svá práva. Namísto něj jsou tu především rodiče, kteří jeho práva 

chrání, ale též stát skrze své instituce. Také proto zákonodárce upravil oblast rodinného 

práva týkající se dětí převážně kogentními normami, úpravu rodičovství nevyjímaje. 

 Rodičovství je v prvé řadě příbuzenstvím. Příbuzenství ObčZ definuje v § 771 

jako „vztah osob založený na pokrevním poutu, nebo vzniklý osvojením“. Příbuzenství 

založené osvojením je tak rovnocenné reálnému biologickému poutu. Do osob 

příbuzných pokrevně zároveň řadíme i ty, kteří skutečně geneticky příbuzní nejsou, ale 

jejich vztah byl založen některou z právních konstrukcí, typicky jednou z vyvratitelných 

domněnek otcovství.  130

 Jako mateřství je označován vztah mezi matkou a dítětem. Jak bylo zmíněno 

výše, matkou je žena, která dítě porodila. Přes značný vývoj v reprodukčních 

technologiích nebyla tato zásada doposud překonána. Žena, která dítě porodí, tak 

nemusí být biologickou matkou dítěte. Zákonodárce setrval na tradičním přístupu 

k mateřství představujícím větší jistotu pro narozené dítě.  131

 Podle římské zásady je otec vždy nejistý. Proto je vztah otce s dítětem založen 

na systému na sebe navazujících domněnek. Je třeba poznamenat současná medicína 

technicky umožňuje biologické otcovství s určitostí stanovit. ObčZ setrval na klasické 

konstrukci domněnek otcovství, přičemž v zájmu jistoty dítěte určil k jejich popření 

lhůtu, po jejímž uplynutí již otcovství popřít nelze (tzv. lhůtu popěrnou). Pro účely 

asistované reprodukce mají největší význam první dvě domněnky , přestože použití 132

dalších dvou není vyloučeno. Podle první domněnky je otcem dítěte manžel matky, 

narodí-li se dítě ženě provdané. Druhá domněnka pamatuje právě na případy asistované 

 KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. § 771 [Pojetí příbuzenství]. In: HRUŠÁKOVÁ, Milana, HULMÁK, Milan, 130

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, PSUTKA, Jindřich, SIEGLOVÁ, Zuzana, SEDLÁK, Petr, WESTPHALOVÁ, 
Lenka, KAPITÁN, Zdeněk, KOŽIAK, Jaromír, ŠMÍD, Ondřej, HRUŠÁKOVÁ ML., Milana. Občanský 
zákoník II. Rodinné právo (§ 655−975). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, str. 498. ISBN 
978-80-7400-503-09.

 op. cit. KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. § 775 [Mateřství]. Str. 507.131

 Domněnky jsou celkem čtyři, resp. pět, pokud budeme brát domněnku v § 777 jako samostatnou.132
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reprodukce. Předpokládá otcovství muže, který dal k umělému oplodnění souhlas, a to 

za předpokladu, že dítě bylo počato umělým oplodněním a narodilo se neprovdané ženě. 

Domněnka třetí se zakládá na souhlasném prohlášení otcovství matky a muže, který je 

otcem, a podle čtvrté domněnky určuje otcovství soud.  

 Kromě uvedeného ObčZ předvídá založení rodičovství skrze osvojení. § 794 

ObčZ uvádí, že „osvojením se rozumí přijetí cizí osoby za vlastní“. Oproti zákonu 

o rodině ObčZ chápe osvojení jako změnu statusovou. Myšlenka osvojení vyplývá 

z římské zásady adoptione natura imitatur a představuje tak fikci rodičovství 

přirozeného.  Podstatou osvojení je osvojení osoby cizí. To vyplývá též z § 804, který 133

vylučuje osvojení mezi blízkými příbuznými, výjimku ale činí pro případy surogačního 

mateřství.  

 Důvodová zpráva k ObčZ v souvislosti s osvojením zdůrazňuje, že „právní 

úprava vychází ze zájmu dítěte, především z jeho zájmu na odpovídající péči. Přitom se 

ovšem za primární považuje péče přirozených rodičů – jsou-li tu a jsou-li jí schopni. 

Osvojení je proto koncipováno tak, aby rozhodnutí o něm bylo vyhrazeno pro případy, 

kdy dítě od svých přirozených rodičů již zcela zřejmě nemůže nic očekávat, zejména 

od nich nemůže očekávat jejich zájem o ně samé a jejich řádnou péči.“   134

Státní občanství dítěte 

 Záležitosti spojené se státním občanstvím upravuje zákon č. 186/2013 Sb., 

o státním občanství České republiky. Tento zákon upravuje celkem sedm způsobů, jak 

lze občanství nabýt, a to narozením, určením otcovství, osvojením, nalezením na území 

České republiky, udělením, prohlášením, nebo v souvislosti se svěřením do ústavní, 

pěstounské nebo jiné formy náhradní péče  V této části blíže zmíníme tři z těchto 135

způsobů, které jsou pro účely asistované reprodukce nejvýznamnější.  

 SEDLÁK, Petr. § 794 [Definice osvojení]. In: HRUŠÁKOVÁ, Milana, HULMÁK, Milan, 133

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, PSUTKA, Jindřich, SIEGLOVÁ, Zuzana, SEDLÁK, Petr, WESTPHALOVÁ, 
Lenka, KAPITÁN, Zdeněk, KOŽIAK, Jaromír, ŠMÍD, Ondřej, HRUŠÁKOVÁ ML., Milana. Občanský 
zákoník II. Rodinné právo (§ 655−975). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 598. ISBN 
978-80-7400-503-09.

 Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz. 134

 § 3 zákona o státním občanství ČR. 135
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 Dítě zpravidla nabude státní občanství narozením. Bude tomu tak v případě, kdy 

v den jeho narození je alespoň jeden z rodičů státním občanem České republiky.  136

Pokud jsou oba rodiče dítěte bez státního občanství, může za určitých podmínek  137

získat občanství České republiky i dítě, které by jinak jiného občanství nemělo.  138

 Další možností, jak dítě může občanství České republiky nabýt, je určení 

otcovství muže, který je českým občanem. Děje se tak buď na základě pravomocného 

rozhodnutí soudu, nebo souhlasným prohlášením rodičů.  Pokud je matkou žena, která 139

není státní občankou České republiky, státu Evropské unie, nemá trvalý pobyt na území 

České republiky, ani není bez státní příslušnosti, je k prohlášení rodičů třeba ještě 

prokázání otcovství genetickou zkouškou formou znaleckého posudku.  140

 V posledním případě, který zmíníme, nabývá dítě občanství osvojením, pokud 

alespoň jeden z osvojitelů je občanem České republiky. K osvojení buď může dojít 

rozhodnutím orgánu České republiky, anebo rozhodnutím tuzemského orgánu o uznání 

osvojení, pokud k němu došlo rozhodnutím orgánu cizího státu.  141

 Ve většině situací se použití výše uvedené úpravy obejde bez větších 

komplikací. V některých případech týkajících se metod asistované reprodukce ale není 

stanovení občanství jednoduché. V souvislosti s cestováním za reproduktivní péčí může 

být problematické samotné určení toho, jaká osoba je rodičem dítěte, a podle jaké 

právní úpravy tedy rodičovství, a následně i státní občanství, určit.  

3.4. Shrnutí 
 Oblast asistované reprodukce a jejího přeshraničního poskytování je tématem 

multidisciplinárním, které zasahuje do občanského, rodinného a zdravotnického práva, 

ale též do základních práv a svobod. V nejobecnějším měřítku upravují tuto 

 § 4 zákona o státním občanství ČR. 136

 Alespoň jeden z rodičů musí mát povolen pobyt na území České republiky dobu delší než 90 dnů. 137

 § 5 zákona o státním občanství ČR.138

 § 6 a 7 zákona o státním občanství ČR.139

 § 7 odst. 2 zákona o státním občanství ČR.140

 § 8 a 9 zákona o státním občanství ČR. 141
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problematiku mezinárodní úmluvy. Pro evropské státy jsou významné zejména EÚLP, 

pro jejíž ochranu byl zřízen ESLP, a Úmluva o biomedicíně. Obě tyto úmluvy nicméně 

nejdou do velkých podrobností. Co se týče konkrétních pravidel chování, nabízí se 

v Evropě úprava na úrovni Evropské unie, která kromě harmonizace norem technického 

charakteru prozatím neexistuje a je otázkou, zda kdy existovat bude s ohledem na to, že 

problematika asistované reprodukce náleží jen velmi omezeně do pravomocí orgánů 

EU. V současnosti proto leží základ právní úpravy ve vnitrostátních právních řádech 

jednotlivých zemí. 

 Česká právní úprava asistované reprodukce je liberální co do povolených metod, 

nicméně je poměrně konzervativní ohledně podmínek, za nichž ji lze poskytovat. Tato 

opatrnost vyvěrá z tradičního pojetí rodiny a rodičovství, které je doposud vyhrazeno 

heterosexuálním párům. Co se týče samotných metod asistované reprodukce 

a podmínek, za nichž je lze poskytovat, právní řád rozhodně neupravuje tuto oblast 

vyčerpávajícím způsobem. Naopak zákonodárce nechal (zřejmě záměrně) v mnohém 

prostor pro konkrétní strany, aby si podmínky dojednaly. Nejasnosti se týkají především 

surogačního mateřství, ale i právní úpravy rodičovství, kde podle současné právní 

úpravy není možné, aby dvě osoby stejného pohlaví byly rodiči jednoho dítěte.  

,37



4. Přeshraniční reproduktivní péče 

 Přeshraniční reproduktivní péče se jako celosvětový fenomén rozvinula koncem 

minulého století spolu s rozmachem v biomedicínském vývoji reprodukčních technik. 

Jako každý jiný sociální jev má svá nesporná pozitiva i negativa. První část této kapitoly 

tento jev představí. Druhá část poukáže na důvody, proč k tomuto cestování vůbec 

dochází. Poslední část této kapitoly se věnuje analýze dostupných dat týkajících se 

konkrétních pohybů pacientů po Evropě, na kterých budou důvody vedoucí 

k přeshraniční reproduktivní péči demonstrovány.  

4.1. Pojem 
 Odlišnosti v právní regulaci asistované reprodukce jsou jednou z příčin vzniku 

fenoménu přeshraničního poskytování reproduktivní péče . Přeshraniční reproduktivní 142

péčí  rozumíme cestování potenciálním příjemcem péče z jednoho státu, jurisdikce 143

nebo instituce, kde daná péče není pro konkrétního pacienta dostupná, do jiného státu, 

jurisdikce nebo instituce, kde bude pacientu umožněno podstoupit péči dle jeho 

výběru.  Pro účely této práce se zaměřím na cestování za reproduktivní péčí do jiného 144

státu či jurisdikce a vynechám změnu poskytující instituce. Výběr konkrétní instituce – 

poskytovatele péče, resp. překážky v tomto výběru, se odvíjí od podobných důvodů jako 

při cestování za péčí do jiného státu, nicméně v menším měřítku, neboť málokterý stát 

bude omezovat výběr poskytovatele uvnitř svého území a výběr bude zpravidla záležet 

na potenciálním příjemci samotném. 

 Tento jev bývá také nadneseně označován jako „reprodukční turismus“. Pojem 

reprodukční turismus se poprvé objevil již v roce 1991, kdy jím B. M. Knoppersová 

a S. LeBrisová popsaly situaci v propojujícím se světě, kdy američtí občané odjížděli 

 KOFFEMAN, Nelleke R. Legal Responses to Cross-Border Movement in Reproductive Matters 142

Within the European Union: Paper for Workshop no. 7. Sexual and Reproductive Rights: Liberty, Dignity, 
and Equality of the IXth World Congress of the IACL. Oslo, 2014. [cit. 2016-11-13]. Dostupné z: https://
www.jus.uio.no/english/research/news-and-events/events/conferences/2014/wccl-cmdc/wccl/papers/ws7/
w7-koffeman.pdf

 Také je možné označení „přeshraniční reprodukční péče“.143

 PENNINGS, Guido. Reproductive tourism as moral pluralism in motion. Journal of Medical Ethics 144

[online]. 2002, 28(6), 133-135 [cit. 2016-06-09]. DOI: 10.1136/jme.28.6.337. ISSN 1473-4257. Dostupné 
z: http://jme.bmj.com/content/28/6/337.full.pdf+html. Str. 337. 
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za reproduktivní péčí do zahraničních států s liberálnější právní úpravou.  Přes 145

srozumitelnost tohoto pojmu pro širší veřejnost dává veřejnost odborná, jmenovitě 

například Evropská společnost lidské reprodukce a embryologie (European Society 

of Human Reproduction and Embryology, dále také jako „ESHRE“), přednost 

neutrálnímu deskriptivnímu pojmu „přeshraniční reproduktivní péče“ . Odborníky 146

bývá namítáno, že slovo „turismus“ evokuje negativní konotace, „zlehčuje“ závažnost 

a komplexnost daného problému a staví osoby vyhledávající reproduktivní péči 

do pozice „turistů“, kteří cestují za určitou atrakcí v podobě asistované reprodukce. 

Ve skutečnosti tomu je právě naopak, neboť rozhodnutí vycestovat za reproduktivní péčí 

do jiného státu zpravidla předchází dlouhodobé zvažování s ohledem na finanční 

prostředky, právní úpravu a další okolnosti, které mohou být při rozhodování 

v konkrétní situaci neméně významné. Profesor Guido Pennings z Ghent University 

v Belgii k tomu poznamenává, že výstižný by byl pojem „cestování za reproduktivní 

péčí“ („reproductive travelling“), nicméně dodává, že na změnu zavedeného pojmu je 

poněkud pozdě.  147

 Můžeme tvrdit, že poptávka po asistované reprodukci a cestování za ní 

do zahraničí nesporně roste, přestože k dispozici prozatím nejsou žádná souborná data, 

o která bychom se mohli opřít. Podle ESHRE sice neznámý, ale pravděpodobně značný 

počet párů cestuje do zahraničí s cílem podstoupit některou z metod asistované 

reprodukce – ať již se jedná o IUI, IVF, PGD nebo darování zárodečných buněk 

či embrya.  S ohledem na nastavený trend, stále dostupnější informace o metodách 148

asistované reprodukce poskytovaných v zahraničí a zvyšující se kvalitu péče po celém 

světě lze očekávat, že počet reprodukčních turistů poroste i nadále.  

 KNOPPERS, Bartha M a Sonia LEBRIS. Recent Advances in Medically Assisted Conception: Legal, 145

Ethical and Social Issues. American Journal of Law and Medicine. 1991, (17), Str 329 – 362. Dostupné 
též z databáze Hein Online. 

 op. cit. Pennings, Reproductive tourism as moral pluralism in motion. Str. 337. 146

 op. cit. Pennings, Reproductive tourism as moral pluralism in motion. Str. 337. 147

 SHENFIELD, F., J. DE MOUZON, G. PENNINGS, A. P. FERRARETTI, A. NYBOE ANDERSEN, 148

G. DE WERT a V. GOOSSENS. Cross border reproductive care in six European countries. Human 
Reproduction [online]. Oxford Journals, 2010, 25(6) [cit. 2016-11-10]. DOI: 10.1093/humrep/deq057. 
ISBN 10.1093/humrep/deq057. Dostupné z: http://humrep.oxfordjournals.org/lookup/doi/10.1093/
humrep/deq057. Str. 1. 
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 Pro reprodukční turismus je charakteristické, že z některých států jejich 

obyvatelé a potenciální příjemci péče typicky odjíždějí (pro účely této práce je nazveme 

„domovské“), a naopak do jiných přijíždějí (tzv. státy „cílové“, „hostitelské“ či 

„přijímající“). Ve státě, ze kterého pacient odjíždí, existuje zpravidla určitá překážka, 

pro kterou pacient nemůže, anebo může jen s obtížemi reproduktivní péči podstoupit. 

Oproti tomu přijímající bývají státy s velmi liberální právní úpravou, kde centra 

asistované reprodukce nabízejí širokou škálu reprodukčních metod spolu s dobrou 

kvalitou péče a nedlouhými čekacími lhůtami. Z dostupných dat vyplývá, že důležitým 

kritériem je také geografická blízkost.  Častou překážkou při cestování 149

za reproduktivní péčí je jazyková bariéra. Nutnou podmínkou k tomu, aby pacient 

do přijímajícího státu přicestoval, je, že se musí o konkrétním centru asistované 

reprodukce dozvědět. Státní instituce domovského státu pacienta zpravidla informují 

o možnosti reproduktivní péče v zahraničí, bohužel zřídka jsou tyto informace 

dostačující k tomu, aby se pacient mohl po zvážení všech výhod i rizik informovaně 

rozhodnout.  

 Rizika spojená s přeshraniční reproduktivní péči se na první pohled dotýkají 

v první řadě těch, kteří reproduktivní péči v zahraničí vyhledají. To je nesporně 

pravdou, neboť právě oni se vystavují zejména zdravotním, ale i finančním, právním 

a dalším rizikům. Přesto se problémy spojené s tímto fenoménem nevztahují pouze 

na ně. Zejména je potřeba zdůraznit potřebu ochrany dítěte počatého v zahraničí pomocí 

některé z metod asistované reprodukce, případně i v zahraničí narozeného. Zvýšenou 

opatrnost je třeba klást na ochranu jeho zdraví. Odbornost a kvalita péče se 

v jednotlivých státech liší, přičemž některé komplikace se mohou projevit až 

po příjezdu do domovského státu pacienta. S těmi se pak musí vypořádat lékaři 

a zdravotnický systém domovského státu.  Pokud se dítě v zahraničí narodí, mohou 150

nastat potíže s uznáním jeho statusových práv a občanství státu, ze kterého pocházejí 

 op. cit. European Society for Human Reproduction and Embryology. Comparative Analysis of 149

Medically Assisted Reproduction in the EU: Regulation and Technologies.

 op. cit. SHENFIELD, F., J. DE MOUZON, G. PENNINGS, A. P. FERRARETTI, A. NYBOE 150

ANDERSEN, G. DE WERT a V. GOOSSENS. Cross border reproductive care in six European countries. 
Str. 1. 
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jeho sociální rodiče. Přeshraniční reproduktivní péče se dotýká také dárců gamet 

a embryí a v neposlední řadě i státu, který se musí s nastalou situací vyrovnat a přijmout 

potřebná opatření k minimalizaci negativních důsledků.  

 Podle Světové zdravotnické organizace se neschopnost donosit dítě a neplodnost 

stane pátým nejzávažnějším světovým onemocněním v 21. století.  V současné době 151

se uvádí, že více než 10 % žen má potíže s otěhotněním.  Vzhledem k tomu, že 152

cestování za reproduktivní péčí v současném světě účinně zabránit nelze, je důležité 

zabývat se analyzováním příčin a důsledků s ním spojených a navrhnout konstruktivní 

řešení. 

  

4.2. Důvody hledání reproduktivní péče v zahraničí 
 Jako každý sociální jev ani reprodukční turismus není sám sobě příčinou. 

Potenciálnímu recipientu reproduktivní péče zpravidla brání určitá překážka 

v podstoupení reproduktivní péče v domovském státě, případně je pro něj výhodnější 

tuto péči podstoupit jinde. Přirozeně pacienti dávají přednost centru asistované 

reprodukce co nejblíže svému domovu, nebo alespoň v pro ně známém prostředí.  153

Vzhledem k náročnosti a nákladnosti této péče budou zahraničního poskytovatele volit 

zejména ti, kteří jinou možnost nemají nebo je pro ně nabídka v domovském státě 

nepřijatelná, anebo jen těžko dostupná.  

 Obecně můžeme překážky rozdělit do dvou základních skupin, na překážky 

právní a na ty, které se týkají dostupnosti péče, resp. vyhovující péče. Nejčastější právní 

překážky spočívají v zákazu konkrétní metody asistované reprodukce anebo v odepření 

reproduktivní péče osobám s určitými vlastnostmi. Špatná dostupnost péče zpravidla 

vyvěrá z nedostatečné kvality v domovském státě, z nepřiměřené čekací doby 

na provedení léčby nebo na vhodnou zárodečnou buňku či embryo, dále z ceny, kterou 

 Infertility definitions and terminology. World Health Organisation [online]. c2016 [cit. 2016-11-13]. 151

Dostupné z: http://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/.

 Infertility is a global public health issue. World Health Organisation [online]. c2016 [cit. 2016-11-13]. 152

Dostupné z: http://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/perspective/en/.

 op. cit. SHENFIELD, F., J. DE MOUZON, G. PENNINGS, A. P. FERRARETTI, A. NYBOE 153

ANDERSEN, G. DE WERT a V. GOOSSENS. Cross border reproductive care in six European countries. 
Human Reproduction [online]. Str. 1. 
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musí za péči pacient sám zaplatit (nad rámec zdravotního pojištění), anebo z nedostatku 

center asistované reprodukce nebo technického vybavení pro vybranou metodu. Dalšími 

důvody pro vycestování za péčí mohou být různá osobní přání pacienta týkající se 

například jeho soukromí.  154

4.2.1. Zákaz metody asistované reprodukce ve státě původu 

 Existují dva důvody, pro které státy zakazují metody asistované reprodukce, ať 

už jako celek, nebo jen konkrétní metodu. Za prvé se jedná o případy, kdy je daná 

reproduktivní péče pro společnost eticky nepřijatelná.  Tak tomu je typicky 155

z náboženských důvodů. Za druhé může jít o situace, kdy konkrétní metoda (zřídka 

tomu tak bude pro celou reproduktivní péči) není považována za dostatečně 

bezpečnou.  Často nebude snadné rozpoznat, z jaké pohnutky zákonodárce, nebo jiný 156

subjekt nadaný pravomocí v této věci, danou metodu zakazuje. Argument, že předmětná 

technika asistované reprodukce není v souladu s etikou se snadno podepře tím, že není 

ani bezpečnou.  

 Typicky zakazovanou metodou je surogační mateřství, které kromě samotného 

pacienta či pacientů a budoucího dítěte zasahuje do právních poměrů třetí osoby, 

náhradní matky. Ze zemí, které jej zcela zakazují ve formě úplatné i bezúplatné, 

můžeme jmenovat Francii,  Itálii,  Island  či Norsko.  157 158 159 160

 PENNINGS, G. Legal harmonization and reproductive tourism in Europe. Human Reproduction 154

[online]. 2004, 19(12), 2689-2694 [cit. 2016-11-21]. DOI: 10.1093/humrep/deh486. ISSN 1460-2350. 
Dostupné z: http://humrep.oxfordjournals.org/lookup/doi/10.1093/humrep/deh486. Str. 2690. 

 op. cit. PENNINGS, G. Legal harmonization and reproductive tourism in Europe. Human 155

Reproduction [online]. 2004, 19(12), 2689-2694 [cit. 2016-11-21]. 

 op. cit. PENNINGS, G. Legal harmonization and reproductive tourism in Europe. Human 156

Reproduction [online].

 Code Civil, článek 16-17. Dostupné také z: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?157

cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20161121.

 Články 4 odst. 3 a 12 odst. 6 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita. Dostupné také 158

z: http://www.camera.it/parlam/leggi/04040l.htm.

 Článek 5 Act on Artificial Fertilisation and use of Human Gametes and Embryos for Stem-Cell 159

Research. Dostupné také z: https://eng.velferdarraduneyti.is/media/acrobat-enskar_sidur/
Act_No_55_1996_on_Artificial_Fertilisation_etc_as_amended.pdf.

 The Act relating to the application of biotechnology in medicine. Dostupné také z: http://app.uio.no/160

ub/ujur/oversatte-lover/data/lov-19940805-056-eng.pdf.
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 V legislativách jednotlivých států najdeme mnoho rozdílů týkajících se 

dostupných metod. Jen v Evropě je rozmanitost taková, že pacient hledající konkrétní 

metodu nemusí cestovat daleko. Podmínkou je, že mu v podstoupení péče nebude bránit 

žádná jiná z níže uvedených překážek. 

4.2.2. Zvláštní vlastnosti pacienta 

 Další právní překážkou je omezení reproduktivní péče pouze na pacienty 

splňující určitá kritéria. Z praktického hlediska ani není možné, aby každá osoba měla 

přístup k metodám asistované reprodukce. Absolutními důvody jsou především věk, kdy 

léčbu může podstoupit jen žena v plodném věku, ať už jeho hranice jsou stanoveny 

jakkoliv, a zdravotní stav osoby. Státy zpravidla omezují přístup k reproduktivní péči 

jen pro ty, kteří mají stanovené vlastnosti. Je možné při tom použít jak výčet negativní, 

který určí, jaké osoby jsou z péče vyloučeny, tak výčet pozitivní, který stanoví osoby, 

které léčbu podstoupit mohou.  

 Prvním z typických kritérií je již zmíněný věk. Léčbu metodami asistované 

reprodukce není vhodné ze zdravotních i etických důvodů poskytovat ženě, která není 

v plodném věku. Plodným věkem se obecně rozumí 15 až 49 rok života , ale není 161

vyloučeno, aby konkrétní jurisdikce umožňovala reproduktivní péči v jiném věkovém 

rozmezí.  

 Některé státy povolují podstoupení reproduktivní péče pouze páru, tedy dvěma 

osobám, zatímco jiné umožňují, aby péči podstoupila osoba jediná. Z praktického 

hlediska je možné, aby jedinou osobou podstupující reproduktivní péči byla žena, pokud 

využije anonymního dárcovství spermatu, případně embrya. Umělé oplodnění samotné 

ženy ale velká část států považuje za nepřijatelné, protože v takovém případě se 

nepomáhají překonat potíže s početím, ale nahrazuje se zcela druhý partner. 

Argumentováno bývá tím, že apriori jeden rodič není dostatečnou zárukou pro blaho 

budoucího dítěte.  

 Některé státy navíc vyžadují, aby osoby, které chtějí péči podstoupit, byly 

v manželském svazku. Toto kritérium v sobě navíc zahrnuje požadavek, aby osobami 

 op. cit. Infertility definitions and terminology. World Health Organisation [online].161
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podstupujícími reproduktivní péči byli žena a muž. Tvůrce právní normy dává touto 

úpravou najevo velmi konzervativní postoj k zakládání rodiny.  

 Některé liberální úpravy povolují přístup k asistované reprodukci též 

homosexuálům, resp. homosexuálním párům. U žen je situace o mnoho jednodušší. 

V případě mužů je nutná součinnost třetí osoby – ženy, tj. náhradní matky. Proto také 

některé státy, například skandinávské země – Dánsko, Norsko, Švédsko a Island , 162

umožňují podstoupit reproduktivní péči pouze lesbickým párům a nikoliv dvěma 

mužům. Přestože dnes existuje řada studií ukazující, že sexuální orientace rodičů nemá 

na vývoj dítěte negativní vliv,  většina států rodičovství homosexuálních párů 163

nepřipouští. 

4.2.3. Nedostupnost vyhovující péče 

 Ostatní výše zmíněné překážky spočívají v nedostupnosti vyhovující 

reproduktivní péče, a to z jiných důvodů než z právních. Mezi nejvýznamnější z nich 

patří nedostatečná nebo neuspokojivá kvalita péče v domovském státě, dlouhé čekací 

doby, a to zejména na darované zárodečné buňky nebo embryo, a ekonomická náročnost 

léčby.  

 Kvalita péče je naprosto zásadní pro výběr centra asistované reprodukce. Pokud 

v domovském státě není dostatek kvalitních pracovišť, případně centra v zahraničí mají 

lepší výsledky, často to povede k vyhledání odborné pomoci v cizině. Dalším důvodem 

může být předchozí neúspěch léčby v domovském státě, což snižuje důvěru jedince 

v domácí zdravotnické služby. Výsledky jednotlivých klinik se porovnávají podle 

úspěšnosti početí, a to buď na jeden cyklus, nebo na celkovou léčbu. Dalším faktorem je 

též počet mnohočetných těhotenství, která jsou pro svá zdravotní rizika nežádoucí.  

 Legislation on biotechnology in the Nordic countries – an overview 2016. NordFosk [online]. Oslo, 162

2016 [cit. 2016-11-24]. Dostupné z: https://www.nordforsk.org/en/publications/publications_container/
legislation-on-biotechnology-in-the-nordic-countries-2013-an-overview-2016/view. 

 op. cit. BAIOCCO, Roberto, Federica SANTAMARIA, Salvatore IOVERNO, Lilybeth FONTANESI, 163

Emma BAUMGARTNER, Fiorenzo LAGHI a Vittorio LINGIARDI. Lesbian Mother Families and Gay 
Father Families in Italy: Family Functioning, Dyadic Satisfaction, and Child Well-Being. Sexuality 
Research and Social Policy. 
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 Problematika nedostatku dárcovských zárodečných buněk a embryí souvisí 

s právní úpravou anonymity dárců, kteří zpravidla preferují zůstat pro recipienta péče 

i budoucí dítě neznámí. Nedostatek dárců způsobuje nárůst poptávky a delší čekací 

doby na zárodečné buňky a embrya. Ve svém důsledku vede takovýto stav k tomu, že 

část pacientů vyhledá odpovídající péči v zahraničí.  

 Vysoké částky za reproduktivní péči a nehrazení metod asistované reprodukce 

ze zdravotního pojištění vedou k odsunu pacientů z těchto zemí do států s levnějšími 

zdravotními službami. Je legitimní, aby hrazená reproduktivní péče byla nějakým 

způsobem omezena, například počtem cyklů, jako je tomu v České republice. Péče by 

ale neměla být ani v domovském státě zcela finančně nedostupná.  

4.2.4. Shrnutí 

 Výše uvedené důvody jsou teoreticky obhajitelné. Praktický dopad každého 

z nich na pohyb pacientů za reproduktivní péčí se liší. V následujícím výkladu se proto 

pokusíme na konkrétních údajích ukázat, jaké důvody nejčastěji vedou k reprodukčnímu 

turismu a mezi jakými zeměmi se pacienti v Evropě nejčastěji pohybují. 

4.3. Analýza dat 
 Není pochyb o tom, že k cestování za reproduktivní péčí dochází. Přesný počet 

„reprodukčních turistů“ nicméně není možné stanovit, neboť státy tyto pacienty žádným 

způsobem nekontrolují. Doposud nejucelenější výzkum týkající se situace v evropských 

státech provedla ESHRE.  

 ESHRE uskutečnila dvě studie, první zahrnující respondenty pouze v Belgii, 

druhá pak celkem v šesti evropských zemích včetně Belgie.  V této kapitole se 164

budeme věnovat druhé ze jmenovaných studií, která taktéž zahrnuje Belgii. Vzhledem k 

tomu, že je prakticky nemožné zachytit pacienty, které ze země vyjíždějí za péčí, byly 

pro výzkum zvoleny cílové státy. Jako zkoumané země byly vybrány obecně známé 

 op. cit. SHENFIELD, F., J. DE MOUZON, G. PENNINGS, A. P. FERRARETTI, A. NYBOE 164

ANDERSEN, G. DE WERT a V. GOOSSENS. Cross border reproductive care in six European countries. 
Human Reproduction [online]. 
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destinace reprodukčního turismu, a to Belgie, Česká republika, Dánsko, Slovinsko, 

Španělsko a Švýcarsko.  

 Studie se dobrovolně zúčastnila některá centra asistované reprodukce 

ve vybraných státech. Jejich úkolem bylo po jeden měsíc sbírat údaje o pacientech, resp. 

ženách podstupujících léčbu, a to na základě připravených dotazníků ESHRE. Pacienti 

byli dotazováni na sérii otázek týkající se země, ze které pocházejí, věku, rodinného 

stavu, metody, kterou chtějí podstoupit, a důvodů, proč se rozhodli péči nepodstoupit 

ve svém domovském státě.  

 Výsledky studie nicméně nelze vnímat jako absolutní obrázek o situaci 

reprodukčního turismu v Evropě. Výzkum byl prováděn v období od října 2008 

do března 2009 a pravděpodobně počet pacientů cestujících za péčí od té doby vzrostl. 

Dále sami autoři upozorňují na to, že výzkumu se neúčastnila až na Slovinsko všechna 

centra asistované reprodukce v daném státě. A v neposlední řadě pohyb pacientů 

v Evropě zcela jistě nesměřuje jen do zkoumaných zemí. Výsledná data je tak nutno 

vnímat jako tendence soudobého reprodukčního turismu v Evropě. 

 Ze sesbíraných dat můžeme vyčíst, odkud kam za reproduktivní péčí pacienti 

nejčastěji směřovali (příloha č. 1). Naprostá většina pacientů z Francie (85 %) 

a Nizozemí (96.6 %) mířila do Belgie. Podobně tomu je u Švédska (92.4 %) a Norska 

(98.5%), kde pacienti směřovali do Dánska. Stejný trend můžeme pozorovat 

i u pacientů z Německa, kteří v 67.2 % případů jeli za péčí do České republiky. Údaje 

potvrzují, že pacienti nejčastěji volí hostitelskou zemi, se kterou jejich vlastní stát přímo 

sousedí. Důvodem pro to může být jak vzdálenost, tak lepší informace o nabízené péči. 

Výjimku tvoří pacienti z Velké Británie, kteří si v nadpoloviční většině případů vybrali 

Českou republiku (52.8 %). Můžeme předpokládat, že příčinou pro takové rozhodnutí je 

relativně levná a kvalitní péče, včetně dobré dostupnosti informací o nabízených 

metodách v České republice. Souvisí s tím i skutečnost, že ve Velké Británii si pacienti 

často hradí péči sami, poněvadž podmínky pro úhradu péče z „Národního zdravotního 

pojištění“ (National Health Insurance) jsou poměrně přísné,  přičemž cena jednoho 165

 K tomu více NHS fertility treatment. Human Fertilisation and Embryology Authority [online]. 165

Londýn, 2015 [cit. 2016-11-25]. Dostupné z: http://www.hfea.gov.uk/fertility-treatment-cost-nhs.html#1 
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cyklu bez úhrady se ve Velké Británii pohybuje okolo £ 6000.  V České republice je 166

cena jednoho cyklu přibližně čtyřikrát nižší.  167

 Pokud vezmeme v úvahu obecné důvody, pro něž pacienti za péčí cestují, 

nejčastěji pacienti uváděli právní překážky (příloha č. 2). Právní překážky jsou hlavním 

důvodem u pacientů z Německa (80.2 %), Norska (71.6 %), Itálie (70.6 %), Francie 

(64.5 %) a Švédska (56.6 %). Výjimky tvoří pacienti z Nizozemí (32.2 %) a Velké 

Británie (9.4 %). Nizozemci častěji cestovali za kvalitnější péčí (53.0 %). Pacienti 

z Velké Británie uváděli mezi důvody na prvním místě předchozí neúspěch péče 

v domovském státě (37.7 %), na druhém místě nedostupnost péče (34.0 %) a na třetím 

lepší kvalitu péče (28.3 %). Ve velké části případů tak pacienti cestováním 

za reproduktivní péčí sledovali obejití vnitrostátních právních norem. Údaje 

o pacientech z Velké Británie potvrzují, že pokud je právní úprava velmi liberální, 

recipienti péče nemají potřebu právní normy obcházet, a proto důvodem k vycestování 

za reproduktivní péčí jsou jiné než právní překážky v domovském státě. Zároveň 

můžeme dovodit, že liberální úprava vede k výraznému snížení počtu reprodukčních 

turistů. Když se podíváme na počet obdržených formulářů (příloha č. 1), zjistíme, že 

počet pacientů z Velké Británie hledajících péči v zahraničí byl čtyřikrát nižší než těch 

z Německa a dokonce osmkrát nižší než pacientů z Itálie . Pro porovnání s ostatními 168

zeměmi je třeba vzít v úvahu též počet obyvatel. Tak například od norských a švédských 

občanů byl obdržen podobný počet formulářů jako od britských, nicméně počet 

 K tomu např. MAGEE, Anna. Why are so many British women travelling abroad for fertility 166

treatment? Telegraph.co.uk [online]. Telegraph Media Group Limited, 2015 [cit. 2016-11-25]. Dostupné 
z: http://www.telegraph.co.uk/women/mother-tongue/11482483/Fertility-treatment-Why-British-women-
are-travelling-abroad.html, Fertility treatment prices. Lister Fertility Clinic [online]. [cit. 2016-11-25]. 
Dostupné z: http://ivf.org.uk/about-us/fertility-treatment-prices, nebo Prices. Create Fertility [online]. 
Londýn, c2016 [cit. 2016-11-25]. Dostupné z: https://www.createhealth.org/prices.

 K tomu např. Ceník IVF: Platby za výkony Centra asistované reprodukce. Ústav pro péči o matku a 167

dítě [online]. Praha, c2013 [cit. 2016-11-25]. Dostupné z: http://www.upmd.cz/o-nas/odborna-pracoviste/
centrum-pro-lecbu-neplodnosti/centrum-asistovane-reprodukce/cenik-ivf/, dále Ceník umělého oplodnění. 
Centrum asistované reprodukce: Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno a MU Brno [online]. Brno, 
c2012-2015 [cit. 2016-11-25]. Dostupné z: http://www.ivfbrno.cz/cenik-umeleho-oplodneni/t1043, a 
Ceník a garance. Prague Fertility Centre [online]. Praha, c2013 [cit. 2016-11-25]. Dostupné z: http://
www.pragueivf.com/cs/cenik-a-garance/.

 Itálie s přibližně 60 miliony obyvatel a Německo s přibližně 81 miliony obyvatel lidnatostí relativně 168

srovnatelné s Velkou Británií s 65 miliony obyvatel. Zdroj: Population and population change statistics. 
Eurostat: Statistics Explained [online]. 2016 [cit. 2016-11-24]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/eurostat/
statistics-explained/index.php/Population_and_population_change_statistics. 
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obyvatel těchto zemí je v případě Norska desetkrát a v případě Švédska sedmkrát 

nižší.  169

 Dalším ze zkoumaných údajů byl rodinný stav a sexuální orientace pacientů 

(příloha č. 3). Ohledně rodinného stavu byli pacienti dotazováni, zda jsou v manželském 

svazku, nebo jen společně žijí v domácnosti, či žijí zcela sami. Většina žen 

podstupujících léčbu byla vdaných – 82 % pacientek z Itálie, 72 % z Německa a okolo 

62 % z Nizozemí a Velké Británie. Oproti tomu velké množství nesezdaných párů 

pocházelo z Francie (50 % francouzských pacientek), kde účinná právní úprava 

vyžaduje pro nesezdané heterosexuální páry soužití dva roky ve společné domácnosti 

před tím, než hodlají asistovanou reprodukci podstoupit . Nejvíce samotných žen 170

pocházelo ze Švédska (43.4 %), Norska (23.8 %) a Francie (16.4 %). Všechny tyto státy 

mají společné, že asistovanou reprodukci pro jednotlivce v době výzkumu 

nepřipouštěli.   Ve stejných státech byl též největší podíl recipientů péče 171 172

homosexuální nebo bisexuální orientace – mezi francouzskými ženami 39.2 %, mezi 

švédskými 32.7 % a mezi norskými 21.3 %. Ve Francii může asistovanou reprodukci 

podstoupit pouze heterosexuální pár, a to jen ze stanovených důvodů . S ohledem 173

na to, že většina francouzských pacientek směřovala za péčí do Belgie, lze 

předpokládat, že cestovaly právě za umělým oplodněním, které je v Belgii 

 op. cit. Population and population change statistics. Eurostat: Statistics Explained [online].169

 Code de la santé publique, článek L2141-2. Dostupné z https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?170

idArticle=LEGIARTI000006687417&idSectionTA=LEGISCTA000006171132&cidTexte=LEGITEXT00
0006072665&dateTexte=20110311. 

 K právní úpravě Francie: Code de la santé publique, článek L2141-2.171

 Ve Švédsku došlo s účinností k roku 2016 ke změně v právní úpravě a nově je k reproduktivní péči 172

oprávněna i samostatná žena. K právní úpravě Švédska a Norska v roce 2015: Legislation on 
biotechnology in the Nordic countries – an overview 2015. NordFosk [online]. Oslo, 2015 [cit. 
2016-11-24]. Dostupné z: https://www.nordforsk.org/en/publications/publications_container/legislation-
on-biotechnology-in-the-nordic-countries-2013-an-overview-2015. K právní úpravě Švédska a Norska 
v roce 2016: Legislation on biotechnology in the Nordic countries – an overview 2016. NordFosk 
[online]. Oslo, 2016 [cit. 2016-11-24]. Dostupné z: https://www.nordforsk.org/en/publications/
publications_container/legislation-on-biotechnology-in-the-nordic-countries-2013-an-overview-2016/
view. 

 op. cit. Code de la santé publique. 173
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homosexuálním ženám dovoleno.  Ve Švédsku a Norsku stejně jako v Dánsku, kam 174

pacientky z prvních dvou jmenovaných zemí v naprosté většině případů za asistovanou 

reprodukcí odjížděly, je dovoleno umělé oplodnění ženy, která je v registrovaném 

partnerství nebo žije s jinou ženou. Vyšší procento Švédek a Norek, které se označily 

za homo nebo bisexuální a které cestovaly za péčí do Dánska, tak může souviset jednak 

s tím, že Dánsko povoluje podstoupit asistovanou reprodukci samotné ženě, a dále 

s metodami, které tyto ženy vyhledávaly a které v jejich domovských zemích dostupné 

nejsou. 

  Vyhledávané metody byly taktéž předmětem dotazování (příloha č. 4), přičemž 

pacientky mohly uvádět i více metod, pro které za reproduktivní péčí vycestovaly. 

Oproti ostatním zemím vetší počet německých pacientek vyhledával PGD a PGS 

(8.5 %). Znatelné rozdíly jsou v tom, zda pacientky vyhledávaly dárcovské zárodečné 

buňky či embrya. Například ženy ze Švédska (43.4 %) a Norska (38.8 %), které téměř 

vždy směřovaly do Dánska, vyhledávaly především dárcovství spermatu, které je oproti 

těmto dvěma zemím v Dánsku anonymní.  Z Franice, kde je naopak dárcovství gamet 175

anonymní obligatorně , recipientky často odjížděly do Belgie, kde je možné 176

dárcovství zárodečných buněk jak anonymní, tak neanonymní.  Podobně můžeme 177

pozorovat důsledek německého zákazu darování oocytů.  44.6 % německých 178

pacientek vyhledávalo právě tuto metodu, která je v České republice, nejčastější cílovou 

zemí pacientů z Německa, povolena.  

  

 k tomu např. PENNINGS, Guido. Belgian Law on Medically Assisted Reproduction and the 174

Disposition of Supernumerary Embryos and Gametes. European Journal of Health Law [online]. 2007, 
14(3), 251-260 [cit. 2016-11-24]. DOI: 10.1163/092902707X232971. ISSN 0929-0273. Dostupné z: 
http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1163/092902707x232971. 

 op. cit. European Society for Human Reproduction and Embryology. Comparative Analysis 175

of Medically Assisted Reproduction in the EU: Regulation and Technologies. Str. 28-29. 

 op. cit. Code Civil, článek 16-8. 176

 op. cit. European Society for Human Reproduction and Embryology. Comparative Analysis 177

of Medically Assisted Reproduction in the EU: Regulation and Technologies. Str. 28-29. 

 op. cit. European Society for Human Reproduction and Embryology. Comparative Analysis 178

of Medically Assisted Reproduction in the EU: Regulation and Technologies. Str. 30-31.
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Shrnutí 

 Ačkoliv sesbíraná data mohou působit poněkud nahodile, při bližším pohledu 

na právní úpravy jednotlivých dotčených států můžeme odhadnout, co pacienty 

k rozhodnutí podstoupit reproduktivní péči v zahraničí vedlo. Je třeba vzít v úvahu jak 

právní úpravu státu, ze kterého pacient pochází, tak potenciálního cílového státu. 

Výzkum potvrdil, že pro cílové země je typická volnější právní úprava v porovnání 

s domovským státem recipienta péče. Liberální belgická úprava přitáhla mnoho 

francouzských a nizozemských pacientů. Dánsko bylo atraktivní cílovou zemí pro 

pacienty z Norska a Švédska, a to zejména pro svou právní úpravu umožňující 

podstoupit asistovanou reprodukci též jednotlivcům a pro anonymitu dárců zárodečných 

buněk. Česká republika pak byla častým cílem německých pacientů, zřejmě pro 

dostupnost dárcovských zárodečných buněk a embryí, když německá právní úprava 

darování oocytů a embryí zcela zakazuje a darování spermií je obligatorně neanonymní.  

 Zajímavé je, že přes rozmanitost právních úprav v Evropě pacienti 

upřednostňovali cestování za péčí do sousedních států, přestože regulace v jiných 

státech byla volnější. Přispívat k tomu může lepší dostupnost informací o léčbě 

či propagace center asistované reprodukce, znalost tamního prostředí i jazyka země. 

Svou roli hraje též důvěryhodnost zdravotnictví a přesvědčení o dobré kvalitě péče, což 

ostatně souvisí opět s informovaností pacientů v domovském státě. 

 Reprodukční turismus v Evropě se tak jeví jako jev regionální. Z výsledků studie 

můžeme dovodit tři hlavní „regiony“, ve kterých pacienti pohybovali – skandinávský, 

západoevropský a středoevropský. V rámci těchto oblastí pak pacienti zvažovali 

rozhodná kritéria. Klíčovým kritériem byla právní úprava, nelze ji však posuzovat zcela 

izolovaně od ostatních aspektů souvisejících s asistovanou reprodukcí.  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5. Problematické aspekty přeshraniční reproduktivní péče 

a jejich možná řešení 

 Účelem reproduktivní péče je pomoci těm, kdo nemohou jiným způsobem 

vlastního potomka mít. Kromě pozitivního dopadu na budoucí rodiče s sebou nicméně 

nese i řadu otázek a negativních důsledků. Státy jsou zpravidla schopné zajistit 

bezpečnou reproduktivní péči a dodržování právních norem na svém území, nejsou ale 

dostatečně připraveny řešit situace, kdy se asistovaná reprodukce nebo porod dítěte 

odehrají v zahraničí. Selhávají v jejich účinném a dostatečně rychlém řešení. 

 Jak bylo ukázáno v kapitole třetí, v současnosti neexistuje žádná mezinárodní 

úmluva, která by problémy spojené s přeshraniční reproduktivní péčí komplexně 

řešila.  Stejně tak chybí ucelená právní úprava na úrovni Evropské unie, kde je 179

vycestování do jiného členského státu ještě jednodušší díky schengenskému prostoru 

a země nemají nad migrujícími pacienty kontrolu. Je tak ponecháno na jednotlivých 

státech, aby k přeshraniční reproduktivní péči zaujaly vlastní stanovisko a pokusily se 

problémy s ní spojené vyřešit. 

 První část této kapitoly se věnuje důsledkům přeshraniční reproduktivní péče 

s důrazem na negativní důsledky. Druhá část se pak soustředí na jejich řešení. Nejprve 

představí způsoby, jakým se státy teoreticky mohou s negativními důsledky vyrovnat. 

Dále na konkrétních příkladech ukáže, jak se s některými spornými situacemi z hlediska 

domácího právního řádu vypořádaly soudy. Závěr této kapitoly pojednává o právu 

na potomky, které by, pokud by se stalo právem uznaným nárokem, mělo zásadní vliv 

na přístup k reproduktivní péči i na uznání jejich právních následků.  180

 Ethics Committee of the American Society for Reproductive Medicine. Cross-border reproductive 179

care: a committee opinion. Fertility and Sterility [online]. 2013, 100(3), 645-650 [cit. 2016-12-01]. DOI: 
10.1016/j.fertnstert.2013.02.051. ISSN 00150282. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/
S0015028213003968. Str. 646. 

 Ať už v podobě práva s negativním, nebo s pozitivním statusem. Obě možnosti by totiž v důsledku 180

vedly k témuž výsledku, jak bude ukázáno níže. 
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5.1. Důsledky reproduktivní péče podstoupené v zahraničí 
 Žádaným důsledkem reproduktivní péče z hlediska těch, kteří ji podstupují, je 

narození dítěte. Tato touha se v rovině právní odráží v podobě nově vzniklého 

statusového práva, resp. jeho změny, tj. vzniku příbuzenského poměru mezi rodičem 

a dítětem. Přeshraniční reproduktivní péče s sebou ale nese řadu dalších důsledků, které 

zasahují do i sféry jiných osob.  

5.1.1. Pozitivní důsledky 

 Mezi pozitivní důsledky řadí odborná literatura růst kvality zdravotní péče, její 

dostupnosti, snižování její ceny, omezování diskriminace, zlepšení ekonomické situace 

v přijímajícím státě a ochranu zdraví pacientů.  Pacienti mají možnost vybrat 181

si centrum asistované reprodukce nabízející nejkvalitnější služby, čímž roste tlak 

na ostatní poskytovatele, aby své služby neustále zlepšovaly. Kvalitní reprodukční péče 

zároveň snižuje rizika spojená se zdravím budoucího dítěte. Stejně tak šetří zdraví 

pacienta, který díky vyšší úspěšnosti kliniky nemusí léčbu podstupovat vícekrát. S tím 

bezprostředně souvisí snižování ceny léčby, která kromě přímého důsledku na finanční 

situaci pacienta má vliv i na to, že si pacient může dovolit léčbu pro své zdraví 

bezpečnější – například přenos pouze jednoho embrya namísto několika. V případě 

neúspěchu má díky dostupné ceně péče možnost podstoupit příslušnou metodu 

opakovaně, nebo zvolit jinou, náročnější, ale účinnější.  

 Přínos přeshraniční reproduktivní péče můžeme spatřovat i v tom, že pacientům, 

kterým pro určité demografické vlastnosti právní úprava asistovanou reprodukci 

podstoupit nedovoluje, je umožněno ji podstoupit v zahraničí. Mezi jednotlivými 

zeměmi nepanuje shoda ohledně toho, jaké osoby mají mít přístup k asistované 

reprodukci. Tato skutečnost posiluje přesvědčení, že kritéria vymezující demografické 

vlastnosti potencionálních pacientů jsou nastavena diskriminačně. Už proto by těmto 

pacientům nemělo být odpíráno právo vycestovat za reproduktivní péčí do zahraničí.  

 op. cit. Ethics Committee of the American Society for Reproductive Medicine. Cross-border 181

reproductive care: a committee opinion. Fertility and Sterility [online]. Str. 647.
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 Konečně přeshraniční reproduktivní péče nepochybně posiluje zájem 

o hostitelské státy. Přísun zahraničních pacientů v prvé řadě podporuje zdravotnické 

služby a centra asistované reprodukce.  Tím se opět zvyšují nároky na kvalitu péče 182

a na odbornou připravenost zdravotnického personálu. Vedle toho může mít zvýšení 

počtu pacientů dopad na dárce zárodečných buněk a náhradní matky.  U nich je však 183

otázkou, zda případná vyšší finanční kompenzace může být vnímána osamoceně, jen 

jako benefit bez přihlédnutí k ostatním následkům, které jim nárůst zájmu ze zahraničí 

přinese.  

5.1.2. Negativní důsledky 

 Kromě nesporných kladů, které sebou cestování za reproduktivní péčí nese, 

vyvolává reprodukční turismus i mnoho sporných otázek. Jejich řešení anebo zmírnění 

negativního dopadu závisí z velké části na tom, jak se k nim domovské státy pacientů 

postaví, a zda se budou snažit problémy s nimi spojené odstranit, nebo alespoň 

minimalizovat. Naprosto stěžejní je právní úprava domovského státu, od které se většina 

ostatních problémů odvíjí.  

5.1.2.1. Právní důsledky 

 V současné době jsou nejvíce diskutované problémy právní. Většina případů 

vycestování za reproduktivní péčí není z hlediska domácího práva problematická. 

Na státy tak není vyvíjen tlak ke změně stávající legislativy, která by lépe chránila práva 

zúčastněných osob. Přesto přibývá situací, na jejichž řešení není právní úprava 

připravená, ale které jej vyžadují. 

 Připomeňme, že ve většině případů představuje podstoupení reproduktivní péče 

v zahraničí de facto obcházení zákona, resp. může být státy takto vnímáno. Je proto 

na jednotlivých státech určit, zda a jaké důsledky z toho vyvodí. Přesto jsou v tomto 

 op. cit. Ethics Committee of the American Society for Reproductive Medicine. Cross-border 182

reproductive care: a committee opinion. Fertility and Sterility [online]. Str. 647.

 Tamtéž.183
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ohledu limitovány, a to jednak relevantní mezinárodní úpravou, ale také domácím 

společenským míněním. 

 Nejčastější jsou potíže spojené s osobním stavem narozeného dítěte. V první 

řadě jde o otázky rodinněprávní, kdy domovský sát odmítne uznat rodičovství 

k dítěti,  dále pak s tím související otázky týkající se občanství dítěte. 184

   

V rovině rodinného práva 

 Sporné otázky rodinného práva mohou spočívat ve skutečnostech, kdy domácí 

právní úprava zakazuje využití určité metody asistované reprodukce, nebo kdy 

některým osobám vůbec neumožňuje, aby se rodičem staly.  

 Co se zakázaných metod týče, typickým příkladem je surogační mateřství, které 

některé země zakazují i v altruistické podobě. Ačkoliv v hostitelském státě bude legálně 

rodičem dítěte objednatel či objednatelský pár, domovský stát může jejich rodičovství 

odmítnout uznat. Avšak ne ve všech případech je možné dohledat, jakým způsobem dítě 

bylo počato, popř. zda dítě pro objednatele porodila jiná žena. U metod asistované 

reprodukce mimo surogační mateřství je taková kontrola takřka nerealizovatelná. Pro 

surogační mateřství je podstatné, zda do rodného listu dítěte budou zapsáni přímo 

objednatelé, nebo zda bude nutné následné schválení dohody mezi objednateli 

a náhradní matkou soudem, či bude k přechodu rodičovských práv nezbytná adopce. 

Ve většině států je vyžadováno kromě dohody náhradní matky s objednateli rozhodnutí 

soudu. Výjimku tvoří například některé americké státy jako Kalifornie nebo Nevada, 

kde je možné, aby jako rodiče byli hned po narození dítěte do rodného listu zapsáni 

objednatelé.  Pokud v rodném listě budou uvedeni objednatelé přímo, instituce 185

domovského státu se ani nemusí dozvědět, že k obejití vnitrostátního práva došlo.  

 Vnitrostátní právní úprava může osoby s určitými vlastnostmi vyloučit 

z přístupu k metodám asistované reprodukce. Z pohledu vzniku rodičovství není 

 op. cit. op. cit. KOFFEMAN, Nelleke R. Legal Responses to Cross-Border Movement in Reproductive 184

Matters Within the European Union. Str. 10. 

 Gestational Surrogacy Law across the United States: State-by-State Interactive Map for Commercial 185

Surrogacy. Creative Family Connections LLC [online]. Chevy Chase, c2016 [cit. 2016-12-01]. Dostupné 
z: http://www.creativefamilyconnections.com/us-surrogacy-law-map. 
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překážkou samotná skutečnost, že daná osoba nemůže léčbu podstoupit ve svém 

domovském státě. Problematická bude až situace, kdy současně právní úprava 

neumožní této osobě či osobám být rodičem v právním slova smyslu. Tak například 

pokud domácí právní řád neumožňuje podstoupit IVF ženám nad 49 let a taková žena 

podstoupí léčbu v zahraničí, po návratu do domovského státu je prakticky nezjistitelné, 

jakým způsobem tato žena otěhotněla. Nejčastěji proto půjde o případy, kdy se rodiči 

stanou dvě osoby stejného pohlaví, případně samotný muž bez toho, aby v rodném listě 

dítěte byla uvedena žena.  Státy se prozatím staví k takovému rodičovství velmi 186

zdrženlivě. Například v České republice,  Polsku  a Slovensku  dvě osoby stejného 187 188 189

pohlaví rodiči dítěte být nemohou, a podobná je situace ve většině evropských států. 

Všechny skandinávské země  rodičovství dvou žen předpokládají, nicméně ani ony 190

nepovolují asistovanou reprodukci dvěma mužům. Opodstatnění tohoto přístupu se 

zakládá na zásadách rodinného práva. Základním statusovým poměrem je mateřství. 

Otcovství, ačkoliv je stejně významným aspektem osobního stavu dítěte, je od něj 

potřeba odvozovat.  Z tohoto důvodu může být problematické uznat otcovství muže, 191

pokud dítě (např. díky surogační matce) nemá z hlediska právního matku žádnou.  

 Na jednu stranu mají státy zajisté právo vyjádřit skrze právní normy postoj dané 

společnosti, na stranu druhou je vždy třeba brát v úvahu ochranu zájmů zúčastněných 

osob, zejména dotčeného dítěte. Je nutné řešit otázku, jaký postup má následovat, pokud 

 Stále častěji i samotní muži bez partnerky či partnera vyhledávají asistovanou reprodukci, konkrétně 186

surogační mateřství. K tomu např. DONOVAN MAUER, Elena. More Single Guys Are Turning to 
Surrogacy to Become Dads. Parenting [online]. c2016 [cit. 2016-12-02]. Dostupné z: http://
www.parenting.com/fertility/planning/more-single-guys-are-turning-to-surrogacy-to-become-dads, nebo 
Can Single Parents Pursue Surrogacy? Surrogate.com [online]. [cit. 2016-12-02]. Dostupné z: http://
surrogate.com/intended-parents/types-of-surrogacy/can-single-parents-pursue-surrogacy/. 

 § 775 a n. ObčZ. 187

 WOJTECZEK, Radoslav. Differences between Czech and Polish Family Law – Comparative Analysis. 188

Masarykova univerzita Právnická fakulta [online]. [cit. 2016-12-02]. Dostupné z: https://
www.law.muni.cz/sborniky/cofola2008/files/pdf/civil/wojteczek_radoslav.pdf. 

 Zákon Slovenské republiky č. 36/2005 Zbierky zákonov, § 82 a n. Dostupné také z: http://189

jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_zak/jaspiw_mini_zak_zobraz_clanok1.asp?kotva=k1&skupina=1

 Dánsko, Finsko, Island, Norsko i Švédsko. Op. cit Legislation on biotechnology in the Nordic 190

countries – an overview 2016. NordFosk [online]. 

 HRUŠÁKOVÁ, Milana, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ a Lenka WESTPHALOVÁ. Rodinné právo. 191

V Praze: C.H. Beck, 2015. Academia iuris. ISBN 9788074005527. Str. 127. 
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rodičovství nebude uznáno, a zda je vůbec taková situace žádoucí. K diskuzi je, zda by 

se v případě neuznání rodičovství mělo dítě navrátit náhradní matce. Takový postup 

může mít naopak opačný účinek, protože náhradní matka nemusí o dítě jevit zájem. 

Podobně u homoparentálních rodin je nejasné, komu by dítě bylo svěřeno (obzvlášť 

v případech, kdy by ani jeden z rodičů nebyl tou ženou, která dítě porodila, a ani jeden 

by nebyl s dítětem biologicky svázán).  

V rovině státního občanství 

 Druhým problematickým aspektem souvisejícím se statusem dítěte je otázka 

státního občanství. Nabývání občanství je ovládáno dvěma zásadami – ius sanguinis 

a ius soli. Zatímco ius soli spočívá v nabytí občanství státu, na jehož území se dítě 

narodilo, a je příznačné pro oblast angloamerické právní kultury,  ius sanguinis 192

zakládá občanství dítěte, jehož alespoň jeden rodič je občanem daného státu, a je 

typické pro státy evropské kontinentální právní kultury.  V kontinentálním typu je 193

nabývání státního občanství vázané primárně na rodičovství a občanství rodičů. Z toho 

vyplývá, že pokud nastanou výše zmíněné problémy se stanovením rodičů dítěte 

z hlediska právního, budou je následovat komplikace ohledně určení státního občanství. 

Stát tak může odmítat přiznat občanství dítěti, které bude vyrůstat na jeho území a které 

bude mít nejbližší vazby právě k němu. Šturma k občanství uvádí, že „mezinárodní 

účinky je třeba přiznat pouze efektivnímu občanství, které spočívá na faktickém poutu 

mezi dotyčnou osobou a státem, o jehož občanství se jednalo.“  Jak dále uvádí, 194

Mezinárodní soudní dvůr v kauze Nottebohm  vyslovil názor, že „občanství [je] 195

právním svazkem, jehož základem je sociální skutečnost přimknutí, skutečné spojení 

 HŘEBEJK, Jiří. Ius soli. In: HENDRYCH, Dušan, BĚLINA, Miroslav, FIALA, Josef, ŠÁMAL, Pavel, 192

ŠTURMA, Pavel, ŠTENGLOVÁ, Ivana, KARFÍKOVÁ, Marie. Právnický slovník. 3.vydání. Praha: 
Nakladatelství C. H. Beck, 2009. 

 HŘEBEJK, Jiří. Ius sanguinis. In: HENDRYCH, Dušan, BĚLINA, Miroslav, FIALA, Josef, ŠÁMAL, 193

Pavel, ŠTURMA, Pavel, ŠTENGLOVÁ, Ivana, KARFÍKOVÁ, Marie. Právnický slovník. 3.vydání. 
Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2009.

 ŠTURMA, Pavel. Státní příslušnost podle mezinárodního práva. In: HENDRYCH, Dušan, BĚLINA, 194

Miroslav, FIALA, Josef, ŠÁMAL, Pavel, ŠTURMA, Pavel, ŠTENGLOVÁ, Ivana, KARFÍKOVÁ, Marie. 
Právnický slovník. 3.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2009.
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existence zájmů a pocitů spolu s existencí vzájemných práv a povinností.“  196

Problematika přeshraniční reproduktivní péče tím zasahuje i do odvětví mezinárodního 

práva veřejného, které státy skrze početné mezinárodní úmluvy zavazuje.  Státy by 197

v otázkách nabývání občanství měly klást důraz na zájmy dítěte. 

5.1.2.2. Zdravotní důsledky 

 Přeshraniční reproduktivní péče představuje značné riziko pro zdraví 

zúčastněných. Pacienti by měli volit centrum asistované reprodukce, které provádí léčbu 

na náležité odborné úrovni.  Dostatečná pozornost by měla být věnována opatřením 198

proti přenosu infekčních chorob. Nebezpečí pro dítě představují geneticky přenosná 

onemocnění a dále zejména mnohočetná těhotenství, která jsou spojena s vyšší mírou 

úmrtnosti.  199

 Zdravotním rizikům jsou vystaveni i dárci zárodečných buněk a náhradní matky. 

Náhradním matkám by měla být v průběhu těhotenství zajištěna vyhovující zdravotní 

péče. Zároveň se náhradní matky musí vyrovnat s psychickými problémy, které jim 

těhotenství a následné předání dítěte třetí osobě přináší. Objevují se i případy, kdy se 

náhradní matka rozhodne dítě si nakonec ponechat, nebo naopak objednatelský pár dítě 

nepřevezme. Nejen z tohoto důvodu by náhradní matka neměla být vnímána čistě jako 

prostředek pořízení dítěte pro jiného – do celého postupu je osobně zapojena a během 

těhotenství si k dítěti vytváří blízký vztah. Nabízí se otázka, zda je předání dítěte 

pro náhradní matku o to komplikovanější, pokud je zároveň dárkyní oocytu, a zda není 

namístě zvážit zakázání tohoto postupu. 

 Nedostatečné řešení právních otázek má též za následek vznik stresových 

situací, kterým jsou vystavováni rodiče i dítě. Právní nejistota a případné soudní spory 

mají vliv na psychické zdraví rodičů. Stejně tak mohou následky nedostatečného řešení 

 Tamtéž. 196

 Například Úmluva o právech dítěte nebo Evropská úmluva o státním občanství, vyhlášená sdělením 197

Ministerstva zahraničních věcí č. 76/2004 Sb.m.s.

 op. cit. Ethics Committee of the American Society for Reproductive Medicine. Cross-border 198

reproductive care: a committee opinion. Fertility and Sterility [online]. Str. 647.

 Tamtéž. 199
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ovlivnit dítě. V extrémních případech, kdy je dítě odděleno od těch, kdo ho doposud 

vychovávali, může být ohrožen zdravý vývoj dítěte a je třeba posoudit, zda takové 

jednání je v jeho zájmu. 

5.1.2.3. Sociální a ekonomické důsledky 

 Poptávka po reprodukčních službách se celosvětově neustále zvyšuje 

a s vysokou poptávkou se rozšiřuje mezinárodní trh s reprodukčními službami.  200

V současné spotřebitelské společnosti, která je orientována především na hospodářský 

růst a vysokou produktivitu, bývá zapomínáno na ostatní hodnoty, které je třeba chránit. 

S reprodukčním turismem přímo souvisí nebezpečí využívání či vykořisťování dárců 

zárodečných buněk a náhradních matek. Obě tyto skupiny totiž zpravidla pochází 

z nižších sociálních vrstev  a jejich motivace je často čistě finanční. V krátkodobém 201

pohledu může být pro jedince zlepšení jeho hospodářské situace přínosem. 

V dlouhodobém horizontu se tím však snižuje cena reprodukčních služeb, což opět 

může vést k jejich většímu zneužívání.  Náhradní mateřství i dárcovství gamet může 202

být navíc negativně vnímáno místním obyvatelstvem a může vést k odsouzení 

a vyloučení náhradních matek či dárců gamet ze společnosti. 

 Přeshraniční reproduktivní péče má i další ekonomické důsledky. Na jedné 

straně pro pacienta představuje významnou finanční zátěž, na straně druhé pak může 

působit potíže pro celou společnost. Přísun pacientů do typických cílových států 

způsobuje růst ceny a reproduktivní péče se tak může stát nedostupnou pro místní 

obyvatele.  Zároveň může zapříčinit i nedostatek dárcovských zárodečných buněk 203

a embryí pro místní, včetně neochoty náhradních matek odnosit dítě za horších 

 FRANKLIN, Sarah. Not a flat world: the future of cross-border reproductive care. Reproductive 200

BioMedicine Online [online]. 2011, 23(7), 814-816 [cit. 2016-12-03]. DOI: 10.1016/j.rbmo.2011.09.016. 
ISSN 14726483. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1472648311005347. Str. 816.

 FRANKLIN, Sarah. Not a flat world: the future of cross-border reproductive care. Reproductive 201

BioMedicine Online [online]. 2011, 23(7), 814-816 [cit. 2016-12-03]. DOI: 10.1016/j.rbmo.2011.09.016. 
ISSN 14726483. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1472648311005347. Str. 816., 
také op. cit. Duši neprodám [film]. Režie Eva Tomanová. Česká republika. 2016.

 op. cit. Ethics Committee of the American Society for Reproductive Medicine. Cross-border 202

reproductive care: a committee opinion. Fertility and Sterility [online]. Str. 648.
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finančních podmínek. V neposlední řadě může nadměrný počet reprodukčních turistů 

působit zátěž pro místní zdravotní systém, který nemusí být na takové množství 

pacientů připraven.  

5.2. Teoretické způsoby řešení přeshraniční reproduktivní péče v právu 
 Státy mohou na reprodukční turismus reagovat různými způsoby. Mohou se 

snažit mu zabránit, mohou k němu zaujmout lhostejný postoj, nebo jej mohou přijmout, 

respektovat a dokonce využít ve svůj prospěch. Vytváří tím rámec, ve kterém může 

reproduktivní péče fungovat, a ovlivňují tak nepřímo její následky.  

 V souvislosti s přeshraniční reproduktivní péčí jsou domovské státy pacientů 

de facto konfrontovány s právní úpravou jiných zemí.  Státy proto mohou chránit svou 204

vlastní úpravu a hodnoty v ní obsažené tím, že budou cestování za reproduktivní péčí 

bránit. V nejzazším případě se státy mohou snažit zabránit reprodukčnímu turismu 

zcela. Například v Turecku zákon zakazuje vycestování za metodami asistované 

reprodukce, které vyžadují součinnost třetí osoby, tj. dárce zárodečné buňky nebo 

náhradní matky.  Další možností, jak vycestování za péčí dopředu zamezit, je hrozba 205

trestní sankce v souvislosti s podstoupením asistované reprodukce. Méně invazivní 

co do práv pacientů je situace, kdy stát odmítne uznat právní následky reproduktivní 

péče podstoupené v zahraničí.  Jak bylo uvedeno výše, týká se tento problém 206

rodinněprávního vztahu rodič-dítě a nabývání státního občanství. Další možností, jak 

ztížit přístup k asistované reprodukci v jiném státě, je omezit poskytování informací 

ohledně dostupných metod, kvality péče či právní úpravy. Stejně tak bude představovat 

omezení, pokud domovský stát odmítne zcela anebo z velké části proplácet léčbu 

podstoupenou v zahraničí, případně ji bude podmiňovat předchozím souhlasem, anebo 

odepře následnou péči pacientu, který asistovanou reprodukci v zahraničí již podstoupil.  

 op. cit. op. cit. KOFFEMAN, Nelleke R. Legal Responses to Cross-Border Movement in Reproductive 204

Matters Within the European Union. Str. 10. 

 GÜRTIN, Zeynep B. Banning reproductive travel: Turkey’s ART legislation and third-party assisted 205

reproduction [online]. [cit. 2016-11-28]. DOI: 10.1016/j.rbmo.2011.08.004. ISBN 10.1016/j.rbmo.
2011.08.004. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1472648311004706.

 op. cit. op. cit. KOFFEMAN, Nelleke R. Legal Responses to Cross-Border Movement in Reproductive 206

Matters Within the European Union. Str. 10. 
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 Domovské státy ale také mohou zaujmout opačný postoj spočívající v tom, že 

přeshraniční reproduktivní péčí nebrání, nebo ji dokonce podporují. Za prvé je možné, 

aby konkrétní pacient vyhledal v zahraničí léčbu, která je dovolena i právním řádem 

jeho domovské země. Pacient v takovém případě volí zahraniční zemi z jiného důvodu, 

než pro právní překážku v přístupu k péči. Jeho domovský stát tuto péči sám upravuje 

a není proto na místě, aby její podstoupení v jiném státě postihoval. Za druhé ve velké 

části případů tomu bude tak, že domovský stát nebude sám konkrétnímu pacientovi 

asistovanou reprodukci umožňovat, přesto mu nebude bránit v jejím podstoupení 

za hranicemi. Domovský stát nebude omezovat přístup k informacím, následné 

zdravotní péči po návratu ze zahraničí, ani bezdůvodně bránit hrazení nákladů s péčí 

spojených. Co se týče uznání právních následků, Koffemanová zmiňuje dvě podoby 

přístupu států.  V prvém případě domovský stát uzná právní následky dopředu 207

pro všechny druhově shodné situace. Z pohledu pacienta je takový stav ideální. Ve 

druhém případě stát dojde k uznání právních následků až na základě žádosti pacienta či 

zahájeného soudního či správního řízení. Koffemanová na konkrétních případech 

demonstruje, jak nizozemské soudy došly k tomu, že následky surogačního mateřství 

poskytnutého v zahraničí mají být uznány, přestože jej vnitrostátní právo 

nepovolovalo.  V rozhodnutí soudy přitom vycházely ze zásady ochrany zájmu dítěte.  208

5.2.1. Zhodnocení stavu v České republice 

 Česká republika má k přeshraniční reproduktivní péči spíše shovívavý přístup. 

Její právní následky obecně uznává. Český občan může v zahraničí bez problémů 

podstoupit jakoukoliv metodu a nemusí nutně splňovat podmínky vyžadované ZSZS. 

V současné době se jeví komplikované případy, kdy jsou po návratu do vlasti v rodném 

listě uvedeni rodiče stejného pohlaví. 

 Český právní řád neumožňuje, aby rodiči jednoho dítěte byli dva muži či dvě 

ženy. Pokud chtějí být dvě osoby stejného pohlaví v rodném listě jako rodiče zapsány, 

 op. cit. op. cit. KOFFEMAN, Nelleke R. Legal Responses to Cross-Border Movement in Reproductive 207

Matters Within the European Union. Str. 14.
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musí k narození dítěte dojít mimo území České republiky a rodný list musí být vydán 

orgánem státu, který takové rodičovství umožňuje. Následně po návratu do České 

republiky je třeba, aby rodný list, případně rozhodnutí potvrzující rodičovství anebo 

rozhodnutí o osvojení, byl uznán českými orgány veřejné moci. Podle zákona 

o mezinárodním právu soukromém  (dále také jako „ZMPS“) „rozhodnutí soudů 209

cizího státu a rozhodnutí úřadů cizího státu o právech a povinnostech, o kterých by 

podle jejich soukromoprávní povahy rozhodovaly v České republice soudy, stejně jako 

… veřejné listiny v těchto věcech (dále jen „cizí rozhodnutí“) mají v České republice 

účinnost, jestliže nabyla podle potvrzení příslušného cizího orgánu právní moci a byla-li 

uznána českými orgány veřejné moci.“  Uznání dokumentu uvádějícího dvě osoby 210

stejného pohlaví jako rodiče nicméně komplikuje § 4 ZMPS a výhrada veřejného 

pořádku. § 4 stanoví, že „ustanovení zahraničního právního řádu, jehož se má použít 

podle ustanovení tohoto zákona, nelze použít, jestliže by se účinky tohoto použití zjevně 

příčily veřejnému pořádku. Ze stejných důvodů nelze uznat cizí rozhodnutí, cizí soudní 

smír, cizí notářskou a jinou veřejnou listinu, cizí rozhodčí nález, nebo provést procesní 

úkon k dožádání z ciziny, anebo uznat právní poměr nebo skutečnost, které vznikly 

v cizině nebo podle zahraničního právního řádu.“ Stejnou výhradu zmiňuje zákon 

i v § 15, který vymezuje, v jakých případech uznat cizí rozhodnutí nelze.  211

 ZMPS veřejný pořádek výslovně nedefinuje, „důvodová zpráva nicméně 

předpokládá kontinuitu s vymezením v [§ 36 zákona o mezinárodním právu soukromém 

a procesním z roku 1963], podle něhož tento pojem obnáší „zásady společenského 

a státního zřízení České republiky a jejího právního řádu, na nichž je nutno bez výhrady 

trvat“. Výhrada veřejného pořádku pak znamená výjimečnou obranu proti působení 

konkrétních zahraničních faktorů (použití cizího práva, uznání cizího rozsudku aj.) 

 zákon č. 91/2012 Sb, o mezinárodním právu soukromém.209

 § 14 ZMPS.210

 § 15 odst. 1 písm. e).211
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v situacích, kdy zákon takové působení jinak předpokládá, a to pokud by bylo 

s veřejným pořádkem ve zjevném rozporu.“   212

 Určení matky a otce v souladu s normami občanského práva bezpochyby mezi 

zásady, na nichž je nutno bezvýhradně trvat, řadit můžeme. V takovém případě 

po návratu do České republiky nemusí být rodičovství páru uznáno vůbec, anebo bude 

za rodiče uznán pouze jeden z nich. V úvahu nicméně přichází i opačný výklad, a to že 

na vymezení rodičů dle českého právního řádu není za všech okolností nutné lpět. Tento 

výklad lze podpořit tím, že zákonem je umožněna změna pohlaví člověka,  která 213

nemění nic na právním poměru rodiče ke svému dítěti a dítě pak má v podstatě oba 

rodiče stejného pohlaví. Dalším argumentem ve prospěch tohoto výkladu je fakt, že 

ve skutečnosti homoparentální rodiny existují a fungují i na území České republiky 

bez ohledu na to, zda jejich existenci právní úprava rodičovství předvídá.  

 Český právní řád dále neřeší, jak se v případě odmítnutí uznání rodného listu 

bude postupovat. Mohou tak nastat situace, kdy za jednoho z rodičů bude považována 

náhradní matka, nebo kdy dítě bude mít právně pouze jednoho rodiče. Obě tyto 

možnosti jsou v neprospěch dítěte. Náhradní matka k dítěti nemusí mít žádný vztah 

a nemusí mít ani zájem na jeho výchově. Pokud dítě již nějakou dobu žije se svými 

sociálními rodiči (kteří mohou být oba stejného pohlaví), s velkou pravděpodobností 

nemůže nic od náhradní matky očekávat, a to ani zájem o ně či řádnou péči. Pochází-li 

náhradní matka z jiného státu, je navíc možné, že k dítěti nemá ani žádný právní vztah 

a tudíž by předání dítěte této ženě k vyřešení problému nevedlo. Druhá situace, kdy dítě 

má právně pouze jednoho rodiče, je pro dítě ze své podstaty méně výhodná, než kdyby 

mělo rodiče dva. Právní vztah mezi rodičem a dítětem totiž chrání především dítě.  

  

 BŘÍZA, Petr, BŘICHÁČEK, Tomáš. § 4  Výhrada veřejného pořádku. In: BŘÍZA, Petr, 212

BŘICHÁČEK, Tomáš, FIŠEROVÁ, Zuzana, HORÁK, Pavel, PTÁČEK, Lubomír, SVOBODA, Jiří. 
Zákon o mezinárodním právu soukromém. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 24. ISBN 
978-80-7400-528-2.

 § 21 až § 23 ZSZS.213
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5.3. Judikatura 
 V praxi se již soudy zabývaly otázkami statusových práv dítěte narozeného díky 

asistované reprodukci v zahraničí. ESLP v roce 2014 rozhodl v klíčové kauze 

Mennesson proti Francii, který se týkal francouzského páru, kterému se díky náhradní 

matce narodily v Kalifornii dvojčata. V podobném případě týkajícím se pouze muže 

a narozeného dítěte rozhodl ESLP v říjnu 2016. Dalším významným rozhodnutím je 

případ Paradiso a Campanelli proti Itálii, který v současné době čeká na projednání 

Velkým senátem ESLP. V České republice byl zatím soudy projednáván podle 

dostupných informací pouze případ nezletilého Lukase Dixena Ambrože . 214

5.3.1. Evropský soud pro lidská práva  

5.3.1.1. Mennesson proti Francii,  Labassee proti Francii  215 216

 Případ Menneson se týkal manželů francouzské národnosti, kteří uzavřeli 

v Kalifornii v souladu s místním právem smlouvu o surogačním mateřství s náhradní 

matkou. Ještě před samotným narození dětí v červenci roku 2000 Vrchní soud 

Kalifornie rozhodl na společnou žádost náhradní matky, jejího manžela a manželů 

Mennessonových, že pan Mennesson bude biologickým otcem a paní Mennessonová 

bude matkou z hlediska práva jakémukoliv dítěti, které se náhradní matce narodí. 

V říjnu stejného roku náhradní matka porodila objednatelskému páru dvojčata.  

 Francouzské orgány následně odmítly zapsat rodné listy dětí do Rejstříku 

narození, sňatků a úmrtí Francouzské republiky. Jako důvod úřady uvedly, že 

Mennessonovi nedoložili doklady prokazující, že paní Mennessonová je ženou, která 

dvojčata porodila, a tedy matkou dětí. Aby se rodina mohla vrátit do Francie, musely 

cestovní doklady vydat dvojčatům americké úřady. Po několikaletém soudním sporu 

 HENYCH, Václav. MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY. Informace č. 14/2014. Č. j. 214

MV-95321-5/VS-2014. Dostupné také z: http://bit.ly/2gI2cfy 

 Rozhodnutí Mennesson proti Francii, rozsudek ESLP ze dne 26. června 2014, stížnost č. 65192/1. 215

Dostupné z: http://hudoc.echr.coe.int/. 

 Rozhodnutí Labassee proti Francii, rozsudek ESLP ze dne 26. června 2014, stížnost č. 65941/11. 216

Dostupné z: http://hudoc.echr.coe.int/.
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nakonec Kasační soud Francouzské republiky odmítl pro rozpor s francouzským 

právním řádem zapsat rodné listy do Rejstříku. 

 Stěžovatelé (tj. manželé Mennessonovi a jejich dvě dcery) se u ESLP domáhaly 

vyslovení porušení článku 8 EÚLP, přesněji práva na soukromý život a práva 

na rodinný život. Argumentovali tím, že přes nejlepší zájem dětí odmítaly francouzské 

úřady uznat vztah mezi rodiči a dvojčaty, přestože tento vztah v zahraničí byl založen 

v souladu se zákonem na základě smlouvy o náhradním mateřství.  

 Mezi stranami nebylo sporné, že došlo k narušení rodinného života všech 

stěžovatelů. Článek 8 odst. 2 EÚLP nicméně připouští omezení práva na rodinný život. 

ESLP proto zkoumal, zda jednání francouzských úřadů spočívající v narušení rodinného 

života stěžovatelů je v souladu se zákonem a je nezbytným opatřením v demokratické 

společnosti pro ochranu zdraví, morálky nebo ochrany práv a svobod jiných.  217

 V rozhodnutí dal ESLP za pravdu stěžovatelům. ESLP sice shledal, že 

v citlivých morálních a etických otázkách, ve kterých nepanuje mezi členy Rady Evropy 

shoda, je ponechán členským státům široký prostor pro uvážení, nicméně zdůraznil, že 

je-li dotčen významný aspekt identity osoby, je tento prostor omezen.  Vztah rodič-218

dítě označil ESLP za esenciální aspekt identity, tudíž prostor státu pro vlastní úpravu 

musí být v tomto případě užší.  Zároveň ESLP uvedl, že i v prostoru pro uvážení, 219

který je ponechán státu, může ESLP zkoumat, zda stát přijal řešení, které spravedlivě 

vyvažuje zájmy státu a těch, kterých se řešení dotýká. ESLP v souvislosti s tím 

zdůraznil, že kdykoliv je v otázce dítě, musí být dána přednost jeho zájmům.  220

 ESLP poznamenal, že identita člověka jako individuální lidské bytosti, včetně 

právního vztahu mezi rodičem a dítětem, spadá pod rozsah práva na respektování 

soukromého života.  Přestože článek 8 nezaručuje nikomu nabytí občanství určitého 221

státu, soud vyjádřil názor, že i občanství je součástí identity člověka a proto do rozsahu 

 článek 8 odst. 2 EÚLP.217

 bod 77 rozhodnutí Mennesson proti Francii. 218

 bod 80 rozhodnutí Mennesson proti Francii. 219

 bod 81 rozhodnutí Mennesson proti Francii.220

 bod 96 rozhodnutí Mennesson proti Francii.221
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článku 8 patří.  Soud dále poznamenal, že pan Mennesson je biologickým otcem dětí 222

a v jejich nejlepším zájmu není, aby jim vznik tohoto vztahu byl odepřen.  223

 ESLP shrnul, že dle účinného francouzského práva jsou děti manželů 

Mennessonových vystaveny právní nejistotě.  Jednáním francouzských úřadů bylo 224

dle ESLP zasaženo do práva na respektování soukromého života dvojčat. ESLP přitom 

zdůraznil, že zájmu dětí musí být vždy dána přednost před jinými zájmy. ESLP nicméně 

neshledal porušení článku 8 ve vztahu k rodičům dětí.  

 Případ Labassee proti Francii ve skutkových okolnostech podobal případu 

Mennesson. Manželům Labasseeovým se na základě dohody s náhradní matkou 

narodila v americkém státě Minnesota dcera Juliette. Stejně jako ve výše uvedeném 

případě, francouzské orgány odmítly zapsat rodný list dítěte do Rejstříku narození, 

sňatků a úmrtí z důvodu, že by takový zápis byl proti veřejnému pořádku. Závěry ESLP 

se shodují s tím, co soud uvedl ve věci Mennesson. Soud konstatoval, že bylo porušeno 

právo dítěte na respektování jeho soukromého života. 

5.3.1.2. Foulon proti Francii, Bouvet proti Francii  225

 O podobné případy šlo ve věcech Foulon proti Francii a Bouvet proti Francii 

(projednání těchto věcí ESLP spojil). V obou případech se na základě dohody s náhradní 

matkou narodilo v Indii dítě francouzskému občanu. Francouzské orgány následně 

odmítli zapsat do francouzského rejstříku rodné listy těchto dětí. ESLP v rozhodnutí 

odkázal na případy Mennesson a Labassee  a vyslovil porušení práva na respektování 226

soukromého života dotčených dětí. 

 bod 97 rozhodnutí Mennesson proti Francii.222

 bod 97 rozhodnutí Mennesson proti Francii.223

 bod 96 rozhodnutí Mennesson proti Francii.224

 Rozhodnutí Foulon a Bouvet proti Francii, rozsudek ESLP ze dne 21. července 2016, stížnosti 225

č. 9063/14 a č. 10410/14. Oba dostupné z: http://hudoc.echr.coe.int/. 

 bod 55 rozhodnutí Foulon a Bouvet proti Francii.226
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5.3.1.3. Paradiso a Campanelli proti Itálii  227

 Případ Paradiso a Campanelli proti Itálii se týkal manželů italské národnosti, 

paní Paradisové a pana Campanelliho. Pár vycestoval do Ruska, kde po dohodě 

s náhradní matkou byl náhradní matce proveden embryotransfer darovaného embrya. 

Po narození dítěte došlo v souladu s ruským právem k prohlášení náhradní matky, že 

souhlasí s tím, aby jako rodiče dítěte byli do rodného listu zapsáni paní Paradisová 

a pan Campanelli. Po návratu do Itálie manželé požádali místní orgány o zapsání 

rodného listu do příslušného rejstříku.  

 Italské orgány po této žádosti kontaktovali italské velvyslanectví v Moskvě 

a následně začaly celou věc prošetřovat z důvodu podezření pro porušení zákona 

o adopci a z trestného činu.  Zároveň bylo úřady zažádáno o povolení uvolnění dítěte 228

k adopci a o pozastavení rodičovské odpovědnosti paní Paradisové a pana 

Campanelliho. Soud v návaznosti na to rozhodl o odebrání dítěte z péče manželů 

a manželům bylo zakázáno navazovat jakýkoliv kontakt s dítětem. Dítě bylo v umístěno 

v dětském domově, po dvou letech trvání sporu pak bylo předáno do pěstounské rodiny. 

Po třech letech od počátku sporu italský soud rozhodl, že dítěti bude vydán nový rodný 

list, ve kterém bude uvedeno, že rodiče dítěte jsou neznámí, a dítěti také bude dáno nové 

jméno. 

 ESLP ve svém rozhodnutí uvedl, že vzhledem k podezření na protiprávní 

jednání paní Paradisové a pana Campanelliho je případ obzvláště citlivý, nicméně dle 

jeho názoru přijatá opatření byla nepřiměřená.  Soud zopakoval svůj názor, že 229

existence rodiny nezávisí na biologickém příbuzenství, nýbrž na reálných osobních 

poutech.  K tomuto ESLP uvedl dvě své dřívější rozhodnutí. Prvním je případ Wagner 230

a J.M.W.L. proti Lucembursku,  kde soud shledal existenci rodiny a rodinného života, 231

přestože nebylo státem uznáno rozhodnutí o osvojení. Důvodem tomu bylo to, že dítě se 

 Rozhodnutí Paradiso a Campanelli proti Itálii, rozsudek ESLP ze dne 27. ledna 2015, stížnost 227

č. 25358/12. Dostupné z: http://hudoc.echr.coe.int/.

 bod 12 Paradiso a Campanelli proti Itálii. 228

 bod 81 Paradiso a Campanelli proti Itálii. 229

 bod 67 rozhodnutí Paradiso a Campanelli proti Itálii. 230

 Rozhodnutí ESLP ze dne 28. června 2007, žádost č. 76240/01.231
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svými „adoptivními rodiči“ žilo rodinným životem přes deset let. Druhým citovaným 

rozhodnutím bylo Moretti a Benedetti proti Itálii , ve kterém ESLP taktéž dovodil 232

existenci rodinného života, aniž by zde bylo biologické pouto mezi stěžovateli 

a dítětem. V tomto případě se italské soudy rozhodly přemístit malé dítě, které bylo 

po 19 měsíců v předadopční péči stěžovatelů, do jiné rodiny.  

 V případu Paradiso a Campanelli se manželé o dítě starali více než šest měsíců 

a podle ESLP se k dítěti jako rodiče chovali, tudíž ESLP i přes relativně krátkou dobu  

soužití existenci rodinného života shledal.  Soud v rozhodnutí zdůraznil, že rodinná 233

pouta lze narušit jen ve výjimečných případech. Rozdíl oproti výše uvedeným 

rozhodnutím spočíval v tom, že ve věci Paradiso a Campanelli ESLP shledal, že článek 

8 byl porušen vzhledem k paní Paradisové a panu Campanellimu, nikoliv k dítěti.  234

K tomu soud nicméně dodal, že s ohledem na to, že dítě je od roku umístěno 

v pěstounské rodině, neznamená jeho výrok, že dítě musí být nutně navráceno 

stěžovatelům. 

 Případ Paradiso a Campanelli proti Itálii není dosud konečný. V současné době 

se čeká na jeho projednání Velkým senátem ESLP. 

5.3.1.4. Shrnutí 

 Z rozhodnutí ESLP je patrné, že s otázkami přeshraniční reproduktivní péče mají 

členské státy Rady Evropy dodnes potíže. ESLP ponechává státům v oblasti reprodukce 

relativně široký prostor pro uvážení a vlastní úpravu, pokud tím nebude zasaženo 

do jiných práv hodných vyšší ochrany. Uvedená rozhodnutí nedopadají na všechny 

sporné situace, které mohou v souvislosti s přeshraniční reproduktivní péčí nastat. 

Přesto z nich můžeme dovodit tendence, kterými se rozhodovací činnost ESLP ubírá 

a které lze vztáhnout na ostatní případy dotýkající se přeshraniční reproduktivní péče. 

 Za prvé soud zdůraznil, že je třeba v prvé řadě dbát zájmu dítěte. Jakékoliv 

jednání státu by nemělo být v rozporu s tímto zájmem. Z pohledu dítěte je bez významu, 

 Rozhodnutí ESLP ze dne 27. dubna 2010, žádost č. 16318/07.232

 bod 69 Paradiso a Campanelli proti Itálii. 233

 Vzhledem k tomu, že paní Paradisové a pan Campanellimu byla pozastavena rodičovská odpovědnost, 234

nemohli žádat o vyslovení porušení článku 8 EÚLP i za nezletílé dítě.
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zda je s ním rodič biologicky příbuzný. Dítě nesmí být znevýhodněno jenom proto, že 

se nenarodilo těm, kdo o něj pečují. ESLP jako příklad takového znevýhodnění dítěte   

zmínil nemožnost dědit po svém sociálním rodiči jako zákonný dědic. Soud také 

zdůraznil, že je v každém případě třeba vyváženě posuzovat veřejné a soukromé zájmy. 

 Za druhé se soud opakovaně vyjádřil, že rodina a rodinný život spočívají 

v osobních poutech dotčených osob. V důsledku není pokrevní příbuzenství určujícím 

faktorem. Takové pouto může být založeno i po relativně krátké době soužití,  235

nicméně pokud bude na delší dobu přerušeno a nahrazeno jinými osobními vztahy, 

nemusí být nutně prosazována jeho obnova. Soud také vyjádřil názor, že rodinné pouto 

by mělo být narušeno jen v obzvláště závažných případech. 

 V neposlední řadě z uvedených rozhodnutí vyplývá, že určení a zachování 

identity jedince spadá pod právo na respektování soukromého života.  Soud uvedl, že 236

vztah rodiče a dítěte je součástí identity dítěte. Stejně tak soud za součást identity 

označil občanství. Dítěti proto nesmí stát bez jiného dostatečně významného zájmu tato 

dvě statusová práva odpírat. 

5.3.2. Nejvyšší soud České republiky – případ Ambrož 

 Jak bylo uvedeno v kapitole 5.2.1., v České republice se z hlediska přeshraniční 

reproduktivní péče jeví jako nejvíce problematické případy, kdy v rodném listě dítěte 

jsou zapsáni jako rodiče dvě osoby stejného pohlaví. Také může jít o situace, kdy je 

uveden pouze otec dítěte, aniž by byla uvedena žena jako matka, vzhledem k tomu, že 

otcovství je dle třeba naší právní úpravy od mateřství odvíjet. Z tohoto důvodu se v této 

podkapitole zaměříme na doposud jediné rozhodnutí českých soudů,  které se zabývá 237

uznáváním rodných listů, ve kterých jsou jako rodiče uvedeny dvě osoby stejného 

pohlaví. 

 Questions and Answers on the Paradiso and Campanelli v. Italy judgment (27 January 2015). European 235

Court on Human Rights [online]. [cit. 2016-12-06]. Dostupné z: http://www.echr.coe.int/Documents/
Press_Q_A_Paradiso_and_Campanelli_ENG.pdf. 

 Tamtéž.236

 Autorce práce byla tato skutečnost potvrzena paní Ivetou Palánovou, vedoucí oddělení zvláštní 237

matriky, a to v telefonickém rozhovoru dne 5. prosince 2016.
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 Předmětné rozhodnutí Nejvyššího soudu  se týká pana Jiřího Ambrože ve věci 238

uznání rodného listu jeho syna Lukase Dixona Ambrože.  Jiří Ambrož spolu se svým 239

partnerem panem Rasmusem Dixen Petersenem, občanem Dánska, uzavřeli v Kalifornii 

smlouvu o náhradním mateřství. Před narozením dítěte bylo Vrchním soudem v Los 

Angeles (USA, Kalifornie) rozhodnuto, že rodiči dítěte, které se náhradní matce narodí, 

budou objednatelé. V souladu s kalifornským právem tak byli po narození dítěte do 

rodného listu zapsáni jako rodiče Jiří Ambrož a jeho partner.   240

 Po příjezdu do České republiky požádal podle dostupných informací Jiří 

Ambrož v souladu se ZMPS o uznání rozhodnutí cizího soudu, resp. rodného listu 

dítěte . Předmětný případ rozhodl Nejvyšší soud České republiky dne 22. května 241

2015. V poměrně stručném rozhodnutí soud uvedl, že „za těchto uvedených okolností 

není k uznání předložené rozhodnutí cizího soudu v rozporu s ustanovením § 54 odst 3 

[ZMPS], podle něhož k platnosti určení rodičovství postačí, stane-li se podle právního 

řádu států, v němž došlo k prohlášení o určení rodičovství.“ Rozhodnutí dále pokračuje , 

že „rozpor institutu cizího práva s veřejným pořádkem v České republice je dán pouze 

tehdy, pokud by se uznání cizího rozhodnutí příčilo takovým zásadám společenského 

a státního zřízení české republiky a jejího právního řádu, na nichž je nutno bez výhrady 

trvat (srov. § 4 zákona č. 91/2012 Sb.), o takový případ se ovšem v dané věci nejedná.“ 

K tomu soud pouze poznamenává, že na případy náhradního mateřství pamatuje ObčZ, 

konkrétně § 804. Soud více své rozhodnutí neodůvodnil a shledal, že se uznává 

rodičovství (otcovství) pana Jiřího Ambrože na území České republiky.  

 Přestože předmětem žádosti bylo s největší pravděpodobností uznání rozhodnutí 

cizího soudu, případně rodného listu dítěte, soud se s tím dostatečně nevypořádal 

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22. května 2015, č.j. 28 Ncu 251/2014-13.238

 Informace byly kromě uvedeného rozhodnutí čerpány z op. cit. HENYCH, Václav. MINISTERSTVO 239

VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY. Informace č. 14/2014. Č. j. MV-95321-5/VS-2014. 

 Podle Informace č. 14/2015 ministerstva vnitra České republiky byl Jan Ambrož uveden jako „otec“ 240

dítěte a Rasmus Dixen Petersen jako „matka“ dítěte.

 Autorka práce nemá k dispozici konkrétní informace ohledně obsahu žádosti pana Jana Ambrože. 241

Ačkoliv v rozhodnutí Nejvyššího soudu je uvedeno, že k uznání bylo předloženo „rozhodnutí cizího 
soudu“, z dostupných informací vyplývá, že bylo s největší pravděpodobností žádáno o uznání rodného 
listu. 
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a uznal rozhodnutí de facto jen do jeho části týkající se otcovství pouze jednoho 

z rodičů. K rodičovství pana Dixen Petersena se soud v rozhodnutí vůbec nevyjádřil. 

 S rozhodnutím Nejvyššího soudu souvisí hned několik problémů. Za prvé není 

jasné, z jakého důvodu nebylo uznáno rozhodnutí cizozemského soudu jako celek. S tím 

přímo souvisí druhý problematický aspekt rozhodnutí. Nejvyšší soud vyslovil, že 

rozhodnutí kalifornského soudu není v rozporu v veřejným pořádkem. Pokud 

by opravdu nebylo v rozporu s veřejným pořádkem, tj. se zásadami společenského 

a státního zřízení České republiky a jejím právním řádem, na nichž je nutno bez 

výhrady trvat, nebyl by důvod, proč jej neuznat celé včetně rodičovství pana Dixen 

Petersena. 

 Jako třetí nejasný aspekt uveďme, že ačkoliv rozhodnutí Nejvyššího soudu 

nabylo právní moci 29. května 2015  a nebyla proti němu podána ústavní stížnost , 242 243

dodnes nebyl Jiří Ambrož jako otec dítěte do jeho rodného listu zapsán . Zvláštní 244

matrika argumentuje tím, že nemá v rodném listě dítěte k dispozici údaje „rodič 1“ 

a „rodič 2“, nicméně pouze údaje „matka“ a „otec“. Domnívám se, že tato skutečnost   

je zcela bez významu, poněvadž Nejvyšší soud uznal výhradně otcovství pana Ambrože 

(a to výslovně otcovství, ne „rodičovství“ jako pojem obecnější). Dle zvláštní matriky 

by bylo zapsání rodičovství pana Ambrože v rozporu s účinnou právní úpravou. Podle 

vyjádření paní Ivety Palánové, vedoucí odboru zvláštní matriky, hodlá zvláštní matrika 

na tomto případě spolupracovat s ministerstvem vnitra s cílem nalézt možnost, jak 

rozsudku Nejvyššího soudu vyhovět. 

Shrnutí 

 Dle názoru autorky této práce mělo být předmětné rozhodnutí, resp. nebo spíše 

rodný list dítěte, uznáno buď celé, tedy včetně otcovství pana Dixen Petersena, anebo 

pro rozpor s veřejným pořádkem nemělo být uznáno vůbec. Domnívám se, že vzhledem 

k účinné právní úpravě rodičovství je rozhodnutí Nejvyššího soudu problematické. 

 InfoSoud [online]. 2016 [cit. 2016-12-07]. Dostupné z: http://infosoud.justice.cz/.242

 Ověřeno autorkou práce dne 5. prosince 2016 telefonicky.243

 Autorce práce byla tato skutečnost potvrzena paní Ivetou Palánovou, vedoucí oddělení zvláštní 244

matriky, a to v telefonickém rozhovoru dne 5. prosince 2016.
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Na druhou stranu Nejvyšší soud učinil odvážný krok kupředu, který je bezesporu 

v zájmu nezletilého dítěte.  

 Po zhodnocení judikatury ESLP můžeme shrnout, že předmětné rozhodnutí 

Nejvyššího soudu České republiky přinejmenším vyhovuje tendencím nastaveným 

ESLP. Nejvyšší soud respektoval přední zájem dítěte před ostatními zájmy. Otázkou ale 

je, zda byly adekvátně posouzeny zájmy státu, resp. společnosti, kterou chrání výhrada 

veřejného pořádku, a zájmy dotčené osoby, a to s ohledem na účinnou právní úpravu. 

Dítěti nebylo tímto rozhodnutím zásadně zasaženo do práva na identitu. Přesto je třeba 

poznamenat, že neuznání jeho druhého rodiče taktéž určitý zásah do identity 

představuje. Nejvyšší soud nesporně v tomto případě respektoval faktický rodinný život 

zúčastněných. 

5.4. Právo na potomky – nové řešení? 

 Otázka toho, kdo a za jakých okolností má právo pokusit se o vlastního potomka 

a k tomuto účelu využít metod moderní medicíny, prostupuje celým tématem asistované 

reprodukce. Právo na potomky (v zahraniční odborné literatuře jako „right to have 

children“) bývá označováno také jako právo o potomka usilovat, resp. právo zkusit 

potomka mít, reprodukční právo nebo právo se rozmnožovat. Mezi těmito pojmy lze 

jistě najít jemné rozdíly, nicméně jejich rozlišení není cílem této práce. Pro účely této 

práce bude pod právem na potomky rozuměno právo pokusit se o vlastního potomka, 

včetně možnosti usilovat o něj všemi dostupnými způsoby. Zároveň se v této kapitole 

zaměřím na aspekt asistované reprodukce a nebudu se proto věnovat otázce přirozeného 

početí dítěte. 

 Právo na potomky není zřetelně uznáno jako právo. Proto se debaty o něm 

vedou převážně filozofické, málokdy s právním přesahem. Přesto je nepochybné, že ti, 

kterým je právním řádem garantován přístup k asistované reprodukci, své právo 

na potomka vykonávat mohou. De Wert a ostatní k němu uvádějí, že „tradičně bylo 

právo na potomky poskytováno pouze heterosexuálním (a sezdaným) párům. Tento 

pohled je nicméně problematický. Za prvé, práva bývají přiznána jednotlivci (pozn. tedy 

nikoliv páru), a možnost reprodukce tvoří významnou součást autonomie člověka. 
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Za druhé, přiznání reprodukčních potřeb a zájmů homosexuálním osobám společně 

s pojetím rovnocenného občanství, zvýšilo podporu k tomu, aby lesby a gayové požívali 

stejného práva na potomky jako ostatní.“   245

 Právo na potomky bývá dovozováno z článku 12 EÚLP, práva na založení 

rodiny, a z článku 8 EÚLP, práva na soukromý a rodinný život. Po druhé světové válce, 

kdy tyto články byly formulovány, nebylo předpokládáno, že by upravovaly něco víc, 

než právo rozhodnout se, zda mít děti či nikoliv.  Eijkholtová k tomu ale 246

poznamenává, že od té doby se souvislosti ohledně lidské reprodukce výrazně 

proměnily.  Za prvé se změnilo pojetí tradiční rodiny. Dnes běžně najdeme rodiny 247

neúplné nebo homoparentální. Za druhé, díky moderní medicíně jsou dnes zcela nové 

možnosti reprodukce.  248

 Technicky je možné, aby se každý pokusil vlastního potomka mít, a alespoň 

v části států je i společensky přijatelné, aby se na tomto postupu podílela i třetí osoba. 

Každý tak v praxi má možnost o vlastního potomka usilovat. Cestování za reproduktivní 

péčí do států s přívětivější právní úpravou tak není ničím jiným, než projevem realizace 

práva jednotlivce na vlastní potomky.  

 Právem může být namítáno, že v některých případech, kdy je použito 

dárcovských zárodečných buněk a náhradního mateřství, nelze zcela přesně mluvit 

o vlastním potomku. White k tomu uvádí, že vlastní dítě činí člověka spokojenějším, 

než dítě adoptované.  Dle názoru autorky této práce je dítě narozené z vlastní 249

iniciativy, byť náhradní matce a z darovaných gamet, vnímáno spíše jako dítě vlastní 

než adoptované.  

 op. cit. DE WERT, G., W. DONDORP, F. SHENFIELD, et al. ESHRE Task Force on Ethics and Law 245

23: medically assisted reproduction in singles, lesbian and gay couples, and transsexual people. Human 
Reproduction. Str. 1860.

 op. cit. EIJKHOLT, M. THE RIGHT TO FOUND A FAMILY AS A STILLBORN RIGHT TO 246

PROCREATE? Medical Law Review [online]. Str. 128.

 Tamtéž.247

 Tamtéž.248

 WHITE, L. K. In KOHLER, Hans-Peter, Jere R. BEHRMAN a Axel SKYTTHE. Partner Children = 249

Happiness? The Effects of Partnerships and Fertility on Well-Being. Population and Development 
Review. 2005, 31(3), 407-445. DOI: 10.1111/j.1728-4457.2005.00078.x. ISSN 0098-7921. Dostupné také 
z: http://doi.wiley.com/10.1111/j.1728-4457.2005.00078.x. Str. 411. 
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 Pro právo na potomky je významné rozlišení práv s pozitivním a negativním 

statusem. Zatímco do práv s negativním statusem nesmí stát zasahovat, pozitivní status 

zavazuje stát k zajištění takového práva. Většina autorů odmítá, že by právo na potomky 

mělo pozitivní status, tj. že by stát byl povinen svým občanům nebo těm, kdo se nachází 

na jeho území, zajišťovat přístup k asistované reprodukci. Pokud právo na potomky má 

negativní status, je na každém člověku, zda ho uplatní, a tedy zda se rozhodne jej 

zrealizovat a stát by mu v tom neměl bránit mimo odůvodněných případů. Pennings 

k tomu poznamenává, že cestování za reproduktivní péčí do zahraničí může být 

vnímáno jako vnitrostátní omezení práva jedince vykonávat svou autonomii vůle.  250

O to víc by pak člověku nemělo být bráněno, aby po svobodném rozhodnutí postoupil 

asistovanou reprodukci v jiném státě. 

 V současnosti není asistovaná reprodukce vnímána výhradně jako léčba 

neplodnosti. Neplodnost z medicínského hlediska představuje nemožnost páru počít, 

nebo donosit dítě, resp. zdravé dítě. Jak bylo ukázáno v kapitole čtvrté, mnohé 

z evropských států výslovně povolují asistovanou reprodukci osobám stejného pohlaví. 

Nicméně je možné argumentovat také následovně. Jestliže neplodnost znamená 

fyzickou nemožnost dítě počít a donosit, je pak otázkou, zda by na roveň neměla být 

postavena též situace, kdy nemožnost dítě počít spočívá v sexuální orientaci, která 

představuje také překážku, i když ne nutně fyzickou. 

 V posledním listopadovém týdnu roku 2016 se v médiích objevila zpráva, že 

Světová zdravotnická organizace zřejmě přehodnotí dosavadní definici neplodnosti.  251

Podle nové definice by bylo každému přiznáno právo se rozmnožovat, ať už má 

 International parenthood via procreative tourism. PENNINGS, Guido. Contemporary ethical dilemmas 250

in assisted reproduction. Abingdon: Informa Healthcare, 2006, s. 43-56. ISBN 9780415371315. Dostupné 
také z: https://www.researchgate.net/publication/
303820097_International_parenthood_via_procreative_tourism.

 K tomu např. DOLEŽAL, Tomáš. Nová definice neplodnosti? Zdravotnické právo a bioetika [online]. 251

2016 [cit. 2016-12-07]. Dostupné z: http://zdravotnickepravo.info/nova-definice-neplodnosti/, BROWN, 
Rachel. WHO considers new definition of infertility that includes being single. BioNews [online]. 2016 
[cit. 2016-12-07]. Dostupné z: http://www.bionews.org.uk/page_716905.asp, nebo BODKIN, Henri. 
Single men will get the right to start a family under new definition of infertility. The Telegraph [online]. 
2016 [cit. 2016-12-07]. Dostupné z: http://www.telegraph.co.uk/news/2016/10/19/single-men-will-get-
the-right-to-start-a-family-under-new-defini/.
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partnera nebo nikoliv.  David Adamson, jeden z autorů této nové definice, k novému 252

pojetí neplodnosti řekl, že „[definice] je nyní napsána tak, že zahrne právo všech 

jedinců na to mít rodinu, včetně samotných mužů, samotných žen, homosexuálních 

mužů a homosexuálních žen. Zcela zásadně to pozměňuje pojetí toho, kdo má být 

zahrnut do [dotčené] skupiny a má mít přístup ke zdravotní péči.“  Podle dostupných 253

informací by nová definice neplodnosti měla být projednávána ministry zdravotnictví 

v průběhu roku 2017.  254

 Tato definice neplodnosti by zcela změnila pojetí práva na potomky a ovlivnila 

by přístup osob k asistované reprodukci, což by ve svém důsledku vedlo ke značné 

minimalizaci problematických aspektů spojených s přeshraniční reproduktivní péčí. 

Důsledků nové definice by mohlo být hned několik. Za prvé by pacientům by nemohlo 

být z některých demografických důvodů bráněno v přístupu k reproduktivní péči. 

Za druhé právo na potomky by mohlo být uznáno jako reálné existující právo člověka. 

Za třetí by bylo namístě diskutovat o tom, zda stát nemá v souvislosti s takto širokou 

definicí povinnost pacientům přístup k péči zajistit.  

 op. cit. BODKIN, Henri. Single men will get the right to start a family under new definition of 252

infertility. The Telegraph [online].

 op. cit. BROWN, Rachel. WHO considers new definition of infertility that includes being single. 253

BioNews [online].

 op. cit. BROWN, Rachel. WHO considers new definition of infertility that includes being single. 254

BioNews [online].

,74



6. Úvahy de lege ferenda v kontextu České republiky 

 Znakem přeshraniční reproduktivní péče je její nadnárodní prvek. Přesto, že jde 

o jev čím dál častější, státy přehlížejí potřebu jeho řešení (ať už nevědomě, nebo 

záměrně), a to jak na mezinárodní, tak i na vnitrostátní úrovni. Po objasnění faktické 

a právní situace v předchozích kapitolách se pokusím nastínit, jaké by mohlo být řešení 

problematických aspektů přeshraniční reproduktivní péče v České republice.  

 V souvislosti s rozhodnutím ve věci Jiřího Ambrože se dá očekávat, že v České 

republice žádostí o uznání rodných listů, kde budou uvedeni oba rodiče stejného 

pohlaví, bude přibývat. Sporné situace, které v rámci jejich řešení nastanou, by bylo 

vhodné řešit obecně pro všechny takové případy. Takové řešení by bylo jak ve prospěch 

dotčených osob, které jsou zatím v právní nejistotě ohledně rozhodnutí jejich případu, 

i ve prospěch státních orgánů a soudů, které by měly daný rámec, ve kterém se mohou 

pohybovat. Výsledná situace ohledně nejistoty práv osob má v důsledku negativní vliv 

zejména na dítě. V souladu s judikaturou ESLP by zájmu dítěte měla být dána vždy 

přednost. Negativní dopady na dítě plynoucí z nejasností právní úpravy by měly být 

pokud možno minimalizovány.  

 Otázkou především je, na jaké úrovni problematické aspekty nejlépe upravit. 

V úvahu přichází nadnárodní úprava. Mezinárodní úmluva se autorce práce nejeví jako 

příhodné řešení. Nabízí se úprava na úrovni Evropské unie. Místopředsedkyně 

Evropského parlamentu Ulrike Lunacek se v souvislosti s homoparetnálními rodinami 

vyjádřila, že bylo vhodné upravit tyto otázky společně pro všechny členské státy EU.  255

V praxi nastávají situace, kdy každý z homoparentálních rodičů pochází z jiného 

členského státu, ostatně jako v případu Jiřího Ambrože, a dítě tak nemá stejný status 

na celém území Unie. Takový přístup je podle Lunacek v rozporu s ideou volného 

pohybu osob jako jednoho ze základních principů EU.  

 Jak bylo ukázáno v kapitole druhé, v současné době není úprava 

rodinněprávních otázek na úrovni EU na pořadu dne. Proto autorka práce shledává, že 

změna v právní úpravě by měla přijít od vnitrostátního zákonodárce. Vzhledem k tomu, 

 Should all EU states recognise gay adoption? Debating Europe [online]. 2015 [cit. 2016-12-07]. 255

Dostupné z: http://www.debatingeurope.eu/2015/02/26/gay-adoption/#.WEeDMKLhC3W.
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že v České republice nemohou soudy vytvářet právo, přichází v úvahu právní úprava 

zákonná. 

 Současná česká právní úprava statusu dítěte v souvislosti s přeshraniční 

reproduktivní péčí je nepřehledná. Nejvyšší soud se sice pokusil zaujmout v této otázce 

smířlivý postoj, nicméně ten není podle všeho sdílen orgány veřejné správy, když ani 

více než po roce po právní moci předmětného rozhodnutí nebyl ve věci učiněn žádný 

krok k tomu, aby byl otec do rodného listu dítěte zapsán.  

 Pennings uvádí, že absentující právní úprava také vyjadřuje postoj státu . 256

Podle něj je „reprodukční turismus“ výrazem mravního či etického pluralismu.  Stát 257

tak umožňuje, aby osoby, které si to přejí, podstoupily léčbu dle svého přání kdekoliv 

v zahraničí. Dle Penningse má většinová společnost právo vyjádřit svůj názor skrze 

limitující právní úpravu, neměla by ale bránit tomu, aby osoby vyhledávaly odpovídající 

péči dostupnou v jiném státě. Pokud některé osoby za péčí vycestují a nastane sporná 

situace ohledně statusových práv dotčených, měla by převážit zásada přednosti zájmu 

dítěte. Takové stanovisko nicméně časem nutně povede ke sbližování právních úprav 

směrem k té nejliberálnější z nich.  To ostatně demonstruje i judikatura ESLP, kdy 258

ESLP vždy přihlíží k právní úpravě a praxi ostatních členů Rady Evropy. 

 Podle Koffemanové může být přeshraniční reproduktivní péče prostředkem, 

kterým státy „outsourcují“ práva občanů.  Státy se tím mohou „schovávat“ za 259

liberálnější právní úpravy, čímž může vymizet tlak domácí společnosti na změnu 

vnitrostátní úpravy.  Koffemanová nicméně uvádí, že k ochraně práv dítěte by státy 260

měly přesto v konkrétní věci určité řešení přijmout. 

 Domnívám se, že není nutné měnit právní úpravu přístupu k asistované 

reprodukci. Dle mého názoru je třeba především upravit právní poměry dotčených osob, 

pokud ke sporné situaci v souvislosti s přeshraniční reproduktivní péčí dojde. Jako 

 op. cit. PENNINGS, G. Legal harmonization and reproductive tourism in Europe. Human 256

Reproduction [online]. Str. 2689. 

 op. cit. PENNINGS, G. Reproductive Tourism as Moral Pluralism in Motion. Str. 337.257

 Tamtéž. Str. 338.258

 op. cit Koffeman str. 17259

 Tamtéž.260
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dostatečné opatření se jeví novela zákona o registrovaném partnerství, která je 

v současné době v projednávána v Poslanecké sněmovně. Tento návrh umožňuje, aby si 

registrovaný partner osvojil dítě svého partnera. Taková právní úprava by v kontextu 

přeshraniční reproduktivní péče umožňovala, aby do rodného listu dítěte byl zapsán 

pouze jeden z partnerů, a druhý si následně po příjezdu do České republiky dítě osvojil. 

Přestože tento výklad je zcela v souladu se zněním novely, důvodová zpráva výslovně 

s těmito případy nepočítá.  Poslanecká sněmovna bohužel projednávání tohoto návrhu 261

přerušila.  

 Domnívám se, že s ohledem na judikaturu ESLP i Nejvyššího soudu České 

republiky je změna právní úpravy časem nevyhnutelná. Dvěma osobám stejného 

pohlaví by mělo být umožněno stát se rodiči společného dítěte, pokud s nimi dítě 

fakticky vyrůstá. V souvislosti s tím bude nutná změna příslušných právních předpisů, 

zejména zákona o matrikách  a občanského zákoníku. Již s ohledem na případ Jiřího 262

Ambrože bude třeba upravit možnost, aby místo matky a otce byli v rodném listě 

uvedeni dva rodiče bez ohledu na své pohlaví. Inspirací pro naší právní úpravu mohou 

být například předpisy Velké Británie nebo skandinávských zemí.  

 Důvodová zpráva k novele zákona o registrovaném partnerství uvádí: „Předložený legislativní záměr 261

stanoví výjimku ze zákazu osvojení pro registrované osoby, kdy si nově budou moci partneři osvojit dítě 
svého partnera. Nepůjde tedy o osvojení cizího dítěte z náhradní ústavní péče, které je právně volné, ale 
o osvojení dítěte, které ve stejnopohlavní rodině žije, partnerem jeho rodiče.“ Důvodová zpráva k návrhu 
zákona, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství: Návrh poslanců Radky 
Maxové, Jana Hamáčka, Jany Pastuchové, Jaroslavy Jermanové, Jany Hnykové, Soni Markové, Jany 
Černochové, Františka Váchy, Margit Balaštíkové, Martiny Berdychové, Marka Černocha, Radima 
Holečka, Pavla Ploce, Jiřího Dolejše a dalších. In: . Sněmovní tisk 320/0. Dostupné také z: http://
www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=320&CT1=0.

 zákon č. 301/2002 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.262
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7. Závěr 

 Přeshraniční reproduktivní péče je významným sociálním jevem zasahujícím 

do sféry osobnosti člověka. Na jedné straně vyjadřuje autonomii vůle příjemců péče, 

kteří se sami rozhodují, kde a za jakých podmínek reproduktivní péči podstoupí. 

Na straně druhé je projevem suverenity státu, který na svém území reguluje pravidla 

přístupu k péči, podmínky pro její poskytování a právní následky, které péče 

podstoupená v zahraničí bude na jeho území mít.  

 Metody asistované reprodukce vyvolávají mnohé etické spory ohledně jejich 

přípustnosti. Státy nejsou v těchto citlivých otázkách příliš ochotné ke sjednocování 

právní úpravy přistoupit. Právě odlišnost právních úprav jednotlivých států je nejčastější 

příčinou toho, proč se pacienti rozhodnou asistovanou reprodukci podstoupit 

v zahraničí. 

 Studie provedená ESHRE ukazuje, že právní překážky byly hlavním důvodem 

vyhledání reproduktivní péče v zahraničí (příloha č. 2). Cestování za péčí z jiné příčiny 

bylo znatelné zejména u pacientů z Velké Británie. Právní úprava Velké Británie patří 

k nejvíce liberálním v Evropě i ve světě, když umožňuje podstoupit asistovanou 

reprodukci téměř každému. Zároveň počet „reprodukčních turistů“ z Velké Británie byl 

podstatně menší než z ostatních zkoumaných států (příloha č. 1). Z výzkumu ESHRE 

tak můžeme dovodit, že právní úprava asistované reprodukce je zcela zásadní 

při rozhodování pacientů za péčí vycestovat. 

 Přeshraniční reproduktivní péče s sebou nese řadu problémů. Mezi ně patří 

obavy o zdraví matky a dítěte, psychické dopady na rodiče i děti, zneužívání náhradních 

matek a dárců zárodečných buněk a ekonomické dopady na obyvatele cílového státu, 

kde je péče poskytována. Dalším významným problémem jsou právní důsledky týkající 

se postavení rodičů a především dítěte.  

 Vzhledem k tomu, že přeshraniční reproduktivní péče je, v souvislosti 

s právními překážkami jako důvodem vycestování, obcházením domácí právní úpravy, 

mohou po návratu do domovského státu nastat různé sporné situace. Domovský stát 

může odmítnout uznat vztah rodičů a dítěte a v návaznosti na to může odepřít přiznat 

dítěti občanství. Státy, resp. evropské státy, mají nicméně povinnost postupovat 
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v souladu s mezinárodními úmluvami, dle kterých je třeba ve všech případech zohlednit 

na prvním místě zájem dítěte.  

 Z judikatury ESLP vyplývají následující tendence. Za prvé je třeba zájem dítěte 

posuzovat před zájmy všech ostatních. Skutečnost, že se dítě narodilo díky metodám 

asistované reprodukce a že není biologicky příbuzné s těmi, kdo péči podstoupili, nesmí 

být dítěti na újmu. Za druhé ESLP přiznal, že faktickému rodinnému životu, kde 

neexistuje právní pouto mezi rodiči a dítětem, náleží ochrana dle článku 8 EÚLP. Blízký 

vztah mezi osobami, který lze označit za faktický rodinný život, se může vytvořit 

po relativně krátké době soužití. I takové rodinné pouto by mělo být narušeno jen 

z obzvláště důležitých a opodstatněných důvodů. Za třetí ESLP uznal, že právo 

na identitu spadá pod právo na respektování soukromého života dle článku 8 EÚLP. 

Podle ESLP identita mimo jiné zahrnuje vztah rodiče a dítěte i vztah ke státu vyjádřený 

v podobě státního občanství. Odepření jednoho či druhého pak opět musí být v souladu 

s nejlepším zájmem dítěte. 

 Ve většině případů týkajících se přeshraniční reproduktivní péče, kdy rodiče 

obcházejí domácí právní úpravu, by tak po určité době soužití dítěte s rodiči mělo být 

státem uznáno nejen občanství dítěte, ale i jeho právní vztah k rodičům. Výjimku může 

nicméně založit výhrada veřejného pořádku.  

 Právní úprava asistované reprodukce v České republice je liberální co 

do povolených metod. Český právní řád žádnou z metod nezakazuje, přestože například 

surogační mateřství výslovně upraveno není. Proto bývá Česká republika vyhledávanou 

cílovou zemí „reprodukčních turistů“. Úprava je nicméně poměrně konzervativní, co se 

týče přístupu k asistované reprodukci. Podstoupit ji dovoluje pouze heterosexuálnímu 

páru, který splňuje podmínku neplodnosti nebo obavu přenosu závažné genetické 

choroby na dítě.  

 V souvislosti s přeshraniční reproduktivní péčí v České republice se jako 

problematická jeví situace, kdy homosexuální pár, případně jeden muž jako jednotlivec, 

podstoupí péči v zahraničí. Česká právní úprava nepočítá s tím, že by rodiči dítěte byly 

dvě osoby stejného pohlaví, resp. by dítě mělo jen otce a žádnou matku. Prozatím není 

z technického hlediska ani takový zápis do matriky možný. Argumentem pro to je právě 
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výhrada veřejného pořádku. Zájem dítěte v těchto případech nebyl uznán jako 

převyšující. 

 V květnu loňského roku prolomil tuto nejistotu v právech dotčených osob 

přelomový rozsudek Nejvyššího soudu č.j. 28 Ncu 251/2014-13 ve věci uznání 

cizozemského rozhodnutí potvrzující otcovství dítěte pana Jiřího Ambrože. Na základě 

rozhodnutí Vrchního soudu v Los Angeles byli do rodného listu dítěte zapsáni jako 

rodiče dva muži, Jiří Ambrož a jeho partner, občan Dánska. Nejvyšší soud se s touto 

skutečností vypořádal tak, že rozhodnutí cizozemského soudu neuznal jako celek, nýbrž 

jen v části otcovství pana Jiřího Ambrože. Nejvyšší soud v rozsudku uvedl, že uznání 

rozhodnutí není v rozporu s veřejným pořádkem. 

 Tímto rozsudkem Nejvyšší soud upřednostnil v souladu s judikaturou ESLP 

zájem dítěte. Přesto lze v rozhodnutí sledovat celou řadu nejasností, které mohou 

do budoucna činit v obdobných případech potíže. Domnívám se, že rozhodnutí 

Vrchního soudu v Los Angeles mělo být uznáno jako celek, nikoliv jen v části. Pouze 

částečné uznání zároveň nesleduje to, co Nejvyšší soud v rozsudku vyjádřil. Pokud by 

rodičovství dvou osob stejného pohlaví nebylo v souladu s veřejným pořádkem, nemělo 

být rozhodnutí Vrchního soudu uznáno vůbec.  

 Ačkoliv rozsudek Nejvyššího soudu nabyl právní moci ještě v červnu roku 2015 

a ústavní stížnost proti němu nebyla podána, dodnes nebyl ve věci pana Ambrože 

učiněn žádný krok k jeho zápisu jako otce do matriky. Matriční úřad argumentuje tím, 

že za současného právního stavu nelze pana Ambrože jako otce zapsat.  Dle mého 263

názoru je taková úvaha nesprávná, neboť Nejvyšší soud se v rozsudku vyjádřil ohledně 

otcovství pana Ambrože zcela jasně, když uznal „otcovství“ a nikoliv obecně 

„rodičovství“. 

 Domnívám se, že nastalou situaci v České republice je zapotřebí řešit. 

Po případu pana Ambrože lze očekávat nárůst obdobných žádostí a není přijatelné, aby 

státní orgány ignorovaly rozhodnutí soudů České republiky. 

 Autorce práce byla tato skutečnost sdělena paní Ivetou Palánovou, vedoucí oddělení zvláštní matriky, 263

a to v telefonickém rozhovoru dne 5. prosince 2016.
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 Zabývala jsem se tím, na jaké úrovni by bylo vhodné právní úpravu přijmout. 

Praktická by byla úprava v rámci Evropské unie, která by zároveň zaručila, že by 

rodinný stav osob byl na celém území unie srovnatelný, což je jedině žádoucí s ohledem 

na volný pohyb osob uvnitř unie. Současné znění SFEU nicméně neumožňuje takovou 

úpravu přijmout. 

 V úvahu tak přichází jedině vnitrostátní právní úprava. Dle mého názoru je 

rozhodně třeba preferovat obecnou úpravu zákonnou než řešení nastalých případů 

individuálně soudy nebo správními orgány, které by mohlo vést k nedůvodným 

rozdílům ve skutkově shodných nebo podobných situacích. 

 V současnosti je projednáván Poslaneckou sněmovnou návrh změny zákona 

o registrovaném partnerství, který počítá s možností osvojit si partnerovo dítěte druhým 

partnerem. Záměrem zákonodárce bylo upravit tuto možnost s ohledem na děti 

„vlastní“, nicméně znění novely umožňuje aplikovat ji i na případy přeshraniční 

reproduktivní péče. Zákonodárce by tím, podle slov Koffemanové, „outsourcoval“ 

ochranu práv osob skrze jiný právní řád. Nemusela by být měněna právní úprava 

asistované reprodukce a jediné, co by bylo třeba změnit, by byla možnost rodičovství 

dvou osob stejného pohlaví pro případy, že dojde k osvojení druhým registrovaným 

partnerem. Mimo úpravu by sice zůstaly neregistrované homosexuální páry, dle mého 

názoru je ale takové znění obhajitelné, poněvadž představuje větší jistotu pro dítě.   264

 Domnívám se, že taková právní úprava by respektovala jednak zřejmě stále 

relativně konzervativní postoj české společnosti k homoparentálním rodinám, na druhou 

stranu by dostatečně zabezpečila práva dotčených osob, zejména nezletilých dětí.  

 V souvislosti s navrhovanou změnou v pojetí neplodnosti, kterou představila 

na podzim tohoto roku Světová zdravotnická organizace, se obnovuje debata ohledně 

práva na potomky, resp. práva usilovat všemi dostupnými prostředky o vlastního 

potomka. Nová definice totiž přiznává de facto každému přístup k asistované 

reprodukci, včetně všech jednotlivců i homosexuálních párů. Takové pojetí je velmi 

 Jedná se o opačnou situaci než v případě zrušení článku § 13 odst. 2 zákona o registrovaném 264

partnerství Ústavním soudem, který bez dostatečného odůvodnění zakazoval registrovaným partnerům 
osvojení dítěte, zatímco těm homosexuálním jedincům a párům, kteří registrováni nebyli, bylo dovoleno 
dítě osvojit.
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odvážné s ohledem na to, že doposud většina států přístup k asistované reprodukci 

těmto jmenovaným osobám neumožňuje.  

 Jakoukoliv změnu v právní úpravě je třeba činit s ohledem na názory 

společnosti. Domnívám se proto, že v této chvíli by bylo pro ochranu práv osob 

dotčených přeshraniční reproduktivní péčí dostačující, kdyby byla přijata novela zákona 

o registrovaném partnerství, anebo úprava obdobná, která by umožnila řešit nastalé 

sporné situace skrze adopci.  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ÚZIS Úřad zdravotnických informací a statistiky ČR 
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10. Přílohy 

Příloha č. 1 – Tabulka: Procento pacientů vyjíždějících za reproduktivní péčí do 

sledovaných cílových států  265

Příloha č. 2 – Tabulka: Obecné důvody pro vycestování (v procentech) podle 

domovského státu pacienta  266

Domovská 
země

Obdržené 
formuláře

Formuláře dle cílové země (%)

n % Belgie Česká 
republika

Dánsko Slovinsko Španělsko Švýcarsko

Itálie 391 31,8 13.0 2.6 0.3 1.0 31.7 51.4

Německo 177 14.4 10.2 67.2 11.9 0.0 10.7 0.0

Nizozemí 149 12.1 96.6 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0

Francie 107 8.7 85.0 7.5 0.0 0.0 7.5 0.0

Norsko 67 5.5 0.0 1.5 98.5 0.0 0.0 0.0

VB 53 4.3 7.55 52.8 11.3 0.0 28.3 0.0

Švédsko 53 4.3 0.0 5.7 92.4 0.0 1.9 0.0

Celkem 1230 365 252 154 65 193 201

% 100 29.7 20.5 12.5 5.3 15.7 16.3

Domovská země Právní překážky Nedostupnost péče Lepší kvalita péče Předchozí 
neúspěch péče

Itálie 70.6 2.6 46.3 26.1

Německo 80.2 6.8 32.8 43.5

Francie 64.5 12.1 20.6 18.7

Nizozemí 32.2 7.4 53.0 25.5

Norsko 71.6 0.0 22.4 16.4

VB 9.4 34.0 28.3 37.7

Švédsko 56.6 13.2 24.5 5.7

Celkem (%) 54.8 7.0 43.2 29.1

 zdroj – European Society for Human Reproduction and Embryology. Comparative Analysis of 265

Medically Assisted Reproduction in the EU: Regulation and Technologies. Str. 79. 

 zdroj – European Society for Human Reproduction and Embryology. Comparative Analysis of 266

Medically Assisted Reproduction in the EU: Regulation and Technologies. Str. 82.
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Příloha č. 3 – Tabulka: Rodinný stav a sexuální orientace podle domovského státu 

pacienta  267

Příloha č. 4 – Tabulka: Vyhledávaná metoda podle domovského státu pacienta   268 269

Domovská země Rodinný stav (%) Sexuální 
orientace (%)

Sezdaný Kohabitující Samostatně žijící Homo/ Bisexuální

Itálie 82.0 17.2 0.8 1.5

Německo 72.0 25.7 2.3 11.2

Nizozemí 62.3 34.9 2.7 8.5

Francie 33.6 50.0 16.5 39.2

Norsko 47.6 28.6 23.8 21.3

VB 62.0 30.0 8.0 0.0

Švédsko 32.1 24.5 43.4 32.7

Celkem (%) 69.9 24.0 6.1 9.7

Domovská 
země

Metoda Darování

ART IUI PGD-PGS Spermatu Oocytů Embrya

Itálie 76.5 32.6 2.1 17.4 17.9 2.3

Německo 90.5 10.3 8.5 10.2 44.6 6.2

Nizozemí 78.1 27.4 3.4 11.4 9.4 0.7

Francie 46.7 61.7 2.8 43.0 20.6 5.6

Norsko 90.6 9.4 3.8 15.1 62.3 11.3

VB 37.7 62.3 0.0 43.3 5.7 1.9

Švédsko 77.9 27.1 3.2 18.3 22.8 3.4

Celkem (%) 77.9 27.1 3.2 18.3 22.8 3.4

 zdroj – European Society for Human Reproduction and Embryology. Comparative Analysis of 267

Medically Assisted Reproduction in the EU: Regulation and Technologies. Str. 81. 

 zdroj – European Society for Human Reproduction and Embryology. Comparative Analysis of 268

Medically Assisted Reproduction in the EU: Regulation and Technologies. Str. 83. 

 Pacientky mohly uvádět i více metod. 269
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11. Shrnutí práce a klíčová slova 

Název práce – Právo na potomky a přeshraniční poskytování reproduktivní péče 

Klíčová slova – přeshraniční reproduktivní péče, reprodukční turismus, asistovaná 

reprodukce, přístup k reproduktivní péči, důvody přeshraniční reproduktivní péče, 

následky reproduktivní péče, obcházení práva, právo na reprodukci, právo na potomky 

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 
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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. 

11.1. Abstract and Key words 
Title – Right to Have Children and Cross-border Reproductive Care 

Key words – cross-border reproductive care, reproductive tourism, assisted 

reproduction, access to reproductive care, causes of cross-border reproductive care, 

consequences of cross-border reproductive care, law evasion, right to procreate, right to 

have children 

Abstract – Children give a meaning to man’s life. In today’s world where more than 

10 % of women suffer from infertility, assisted reproduction treatment (hereinafter 

referred to as „ART“) occupies an important place. The topic of human reproduction is 

particularly delicate. There is no consensus on which ART methods are ethically 

acceptable and to whom ART should be provided. Therefore each and every state holds 

its own position in these matters. Difference among legal approaches results in patients 

seeking desirable treatment abroad. According to available data, most of the ART 

recipients travel abroad in order to evade legal barriers in their state of origin. Although 

in the most cases the ART abroad does not constitute any difficulties, in some cases 

problems may arise in connection with the treatment. States may try to prevent patients 

from traveling abroad in order to obtain the ART. They may try to protect themselves by 

refusing giving effect to legal consequences of such treatment. A desirable result of the 

treatment is from patient’s point of view a birth of a child. However, states may refuse 

to recognize this parent-child relationship on its territory. Further, states may refuse to 

grant child a citizenship. Notwithstanding that parent’s conduct may constitute 
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an evasion to domestic law, according to international treaties states shall give priority 

to the child’s best interest. European Court of Human Rights have decided on these 

matters in the past. 

The Czech Republic is a typical destination country of „reproduction tourists“. Its legal 

system does not prohibit any of ART methods. However, it has more conservative 

approach on who should be entitled to request the treatment. Czech legal system grants 

right to undergo ART to infertile heterosexual couples only. It necessarily results in 

homosexual couples leaving the country in search for ART abroad. When returning back 

to the country, problematic situation may arise, as according to the Czech law it is not 

possible for two persons of the same sex to be parents of one child.  

This paper deals with cross-border reproductive care, motives of patients seeking ART 

abroad, problematic aspects and possible solutions of this phenomenon. Special 

attention is given to regulation and problematic aspects in the Czech Republic.
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