Předkládá: Bc. František Adámek

Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona (sněmovní tisk č.874),
kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Návrh:
1. V Hlavě II, dílu 1 v § 6, který se týká asistované reprodukce v bodě 1

se za slova „umělé oplodnění lze provést ženě v jejím plodném věku, pokud
její věk nepřekročil 49 let, a to na základě písemné žádosti ženy a muže, kteří
tuto zdravotní službu hodlají postoupit společně (dále jen „neplodný pár“)“
vkládají slova „anebo na základě žádosti ženy, která nesetrvává v době
léčby v právoplatně uzavřeném manželském svazku a pokud tuto
zdravotní službu hodlá postoupit samostatně, s použitím spermatu
anonymního dárce.“
Odůvodnění
Nově se umožňuje podat žádost o umělé oplodnění i neprovdané ženě
samostatně bez nutnosti souhlasu muže (§6). Stávající úprava se jevila jako
nedostatečná, neboť nereflektovala potřeby společnosti a v praxi docházelo
k jejímu obcházení. Neprovdaná žena volila rizikový způsob otěhotnění, nebo byl
souhlas muže jen účelovým prohlášením bez skutečného záměru podílet se na
výchově dítěte. Zda má žena partnera či její sexuální orientace, by neměly při
umožnění umělého oplodnění hrát roli. Díky znění současné legislativy také
dochází k situaci, že vdaná žena nepotřebuje souhlas svého manžela, ale
jakéhokoliv muže, který není jejím příbuzným.
Proto chceme umožnit ženám asistovanou reprodukci bez souhlasu muže;
zároveň chceme změnit, aby vdané ženy oproti současné legislativní úpravě
potřebovaly při umělém oplodnění vždy souhlas manžela.
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2. V Hlavě II, dílu 1, § 8, který se týká asistované reprodukce v bodě 1 vložit

za slova „Před zahájením metod a postupů asistované reprodukce je
poskytovatel povinen podat“ vložit slova „neprovdané ženě či“. Dále za slova
„součástí poučení vložit „neprovdané ženy či“. Dále za slova „bylo-li dítě
počato umělým oplodněním.“ Vložit „Neprovdaná žena či“. Dále za slova
„Záznam o podání informace podepíše vložit slova „neprovdaná žena či“.
3. V Hlavě II, dílu 1, § 8, který se týká asistované reprodukce v bodě 2 za slova

„Na základě informace podle odstavce 1“ vložit slova „neprovdaná žena či“.
4. V Hlavě II, dílu 1, § 9, který se týká asistované reprodukce v bodě 1 za slova

„Pokud při umělém oplodnění příjemkyně nebyla použita všechna lidská
embrya vytvořená ve prospěch“ vložit slova „neprovdané ženy či“. Dále za
slova „To neplatí, jestliže“ vložit „neprovdaná žena či“. Dále za slova:
„Prohlášení může“ doplnit slova „neprovdaná žena či“. Dále za slova „Lidské
embryo vzniklé na základě vajíčka“ vložit slova „neprovdané ženy či“. Dále
za slova „pokud byla posouzena zdravotní způsobilost“ vložit slova
„neprovdané ženy či“.
5. V Hlavě II, dílu 1, § 9, který se týká asistované reprodukce v bodě 2 za slova

„Pokud lidská embrya nebyla použita nebo“ doplnit slova „neprovdaná žena
či“. Dále do věty doplnit „Pokud „neprovdaná žena či“ neplodný pár
nereaguje

na

opakovanou

prokazatelně

zaslanou

písemnou

výzvu

poskytovatele, lze i bez vyjádření „neprovdané ženy či“ neplodného páru
lidská embrya zlikvidovat.“
6. V Hlavě II, dílu 1, § 9 v bodě 3 za slova „Lhůta pro vyjádření“ doplnit slova

„neprovdané ženy či“.
7. V Hlavě II, dílu 1, § 9 v bodě 4 za slova „Jestliže je výzva s ohledem na změnu

adresy“ vložit slova „neprovdaná žena či“.
8. V Hlavě II, dílu 1, § 10 v bodě 1 za slova“ je povinen zajistit zachování

vzájemné anonymity anonymního dárce a“ doplnit slova „neprovdané ženy
či“.
9. V Hlavě II, dílu 1, § 10 v bodě 2 za slova „Poskytovatel, který provedl

posouzení zdravotní způsobilosti anonymního dárce a ženy nebo muže
z neplodného páru“ doplnit slova „či neprovdané ženy“ a dále za slova
„umělého oplodnění a na základě písemné žádosti předat“ doplnit slova
„neprovdané ženy či“.
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10. V Hlavě VII, § 90, který se týká správních deliktů v bodě 2 b) se za slova

„v rozporu s § 10 odst. 1 nezajistí zachování vzájemné anonymity anonymního
dárce a“ vkládají slova „neprovdané ženy či“.
Odůvodnění
S ohledem na sjednocení terminologie a úplnost znění dochází k úpravě
paragrafů, které se týkají neplodného páru tak, aby se nově vztahoval i na
neprovdanou ženu.
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