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k sněmovnímu tisku:
předkládají:

Jitka Chalánková

Pozměňovací návrh
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb.,
o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další
zákony

================================================================

A.

Vlastní pozměňovací návrh:

1.

V části první, článku I se za stávající bod 1 vkládá nový bod, který zní:

,,x.

V § 3 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„(6) Zárodečné buňky jednoho anonymního dárce lze použít k vytvoření
nejvýše osmi lidských embryí.“.“

2.

V části první, článku I se za stávající bod 2 vkládá nový bod, který zní:

,,x.

V § 6 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Umělé oplodnění nelze provést, jestliže mezi ženou nebo mužem
a anonymním dárcem anebo mezi anonymními dárci navzájem je
příbuzenský vztah vylučující podle jiného právního předpisu uzavření
manželství. Za tímto účelem je poskytovatel povinen pořizovat
a evidovat kopie rodných listů ženy, muže a anonymního dárce, kteří
jsou povinni pořízení kopie rodného listu poskytovateli umožnit“. “

3.

V části první, článku I se za stávající bod 5 vkládá nový bod, který zní:

,,x.

Za § 10 se vkládá nový § 10a, který včetně nové poznámky pod čarou
č. 20 zní:

„§ 10a
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(1) Anonymní dárce může darovat zárodečné buňky pouze u jednoho
poskytovatele. Poskytovatel je povinen o tom informovat anonymního
dárce před odběrem zárodečných buněk. Poskytovatel anonymního
dárce poučí, že v případě narození dítěte počatého z jím darovaných
zárodečných buněk budou údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení,
popřípadě rodném příjmení, datu a místu narození, rodném čísle,
státním občanství a adrese místa trvalého pobytu anonymního dárce
evidovány v dodatku knihy narození podle jiného zákona.20)
(2) Poskytovatel, který provedl umělé oplodnění, je povinen matričnímu
úřadu na jeho výzvu sdělit jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě
rodné příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, státní občanství
a místo trvalého bydliště anonymního dárce.
(3) Poskytovatel, který provedl umělé oplodnění, je povinen údaje podle
odstavce 2 uchovávat po dobu 80 let a v případě ukončení činnosti je
povinen tyto údaj poskytnout matričnímu úřadu v obvodu jeho sídla.
___________
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“. “
20)

4.

V části první, článku I se za stávající bod 170 vkládá nový bod, který zní:

,,x. Za § 89 se vkládá nový § 89a, který zní:
„§ 89a
(1) Anonymní dárce se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 10a odst. 1
daruje zárodečné buňky u více než jednoho poskytovatele.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.“

5.

V části první, článku I se za stávající bod 172 vkládá nový bod, který zní:

,,x.

V § 90 odst. 2 na konci se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se
písmena d) až f), která znějí:
,,d) v rozporu s § 3 odst. 6 vytvoří ze zárodečných buněk jednoho
anonymního dárce více než osm lidských embryí,
e) provede umělé oplodnění v rozporu s § 6 odst. 3, nebo
f) v rozporu s § 10a odst. 2 nesdělí matričnímu úřadu údaje
o anonymním dárci nebo matričnímu úřadu sdělí nesprávné údaje
o anonymním dárci.“. “
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6.
V části první, článku I se za stávající bod 176 vkládají nové dva body, které
znějí:

,,x.
V § 90 odst. 7 písm. a) se za slova „nebo i),“ vkládají slova „odstavce 2
písm. d) nebo e),“.
,,y.
V § 90 odst. 7 písm. c) se za slova „nebo p),“ vkládají slova „odstavce 2
písm. f),“. “

7.
V části první se stávající text článku II označuje jako odstavec 1 a doplňuje se
odstavec 2, který zní

"2) Poskytovatel zdravotních služeb nepostupuje způsobem podle § 10a odst.
2, jestliže k darování zárodečných buněk došlo před nabytím účinnosti tohoto
zákona."

8.

Za stávající část pátou se vkládá část šestá, která zní:

,,ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů
Čl. VII
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.,
č. 578/2002 Sb., zákona č. 165/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb.,
č. 499/2004 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb.,
č. 342/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb.,
č. 190/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
č. 375/2011 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb.,
č. 167/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 312/2013 Sb. a
č. 101/2014 Sb. se mění takto:
1.

změně
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona

V § 5 odstavec 1 písmeno b) zní:
,,b) rozhodnutí o prohlášení manželství za neplatné, nebo o tom,
že manželství nevzniklo, rozvod manželství, zrušení partnerství,
rozhodnutí o prohlášení, že partnerství nevzniklo nebo že je neplatné,
údaje o osvojení, určení rodičovství, narození z umělého oplodnění
zárodečnými buňkami anonymního dárce, změně jména nebo příjmení
a další skutečnosti, jimiž se mění a doplňují zápisy v matriční knize,
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(dále jen "matriční skutečnost"), je-li matriční událost zapsána v matriční
knize vedené matričním úřadem (§ 1) nebo zvláštní matrikou (§ 3). “

2.

V § 14 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
„e) poznámka, že dítě bylo počato umělým oplodněním,“.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

3.

V § 14 odstavec 4 zní:
„(4) Písemné hlášení o narození dítěte, jehož matka požádala
o utajení své osoby v souvislosti s porodem anebo které bylo narozeno
z umělého oplodnění, obsahuje informaci, že se jedná o takový případ.
Písemné hlášení o narození dítěte počatého umělým oplodněním
zárodečnými buňkami anonymního dárce obsahuje navíc údaje
o poskytovateli zdravotních služeb, který provedl umělé oplodnění;
jedná se o údaj o
a) jménu, popřípadě jménech, a příjmení, adrese místa trvalého pobytu,
a identifikačním čísle osoby, je-li poskytovatelem zdravotních služeb
fyzická osoba,
b) obchodní firmě nebo názvu, adrese sídla a identifikačním čísle, je-li
poskytovatelem zdravotních služeb právnická osoba, organizační
složka státu nebo organizační složka územního samosprávného
celku.“.

4.

Za § 17a se vkládá nový § 17b, který zní:
„§ 17b
(1) Součástí knihy narozených je dodatek, do kterého se zapisují
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum a místo narození a rodné
číslo dítěte, které bylo počaté umělým oplodněním zárodečnými
buňkami anonymního dárce,
b) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodná příjmení, datum
a místo narození, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu
anonymního dárce zárodečných buněk.
(2) Obsahuje-li hlášení o narození dítěte informaci, že dítě bylo
počato umělým oplodněním, vyzve matriční úřad poskytovatele
zdravotních služeb, který provedl umělé oplodnění, aby sdělil údaj
uvedený v odstavci 1 písm. b); ten je tak povinen učinit ve lhůtě 10 dnů
ode dne doručení výzvy.
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(3) Matriční úřad ověří údaje zaslané poskytovatelem zdravotních
služeb s údaji ze základního registru obyvatel, z informačního systému
evidence obyvatel, nebo informačního systému občanských průkazů.
Do dodatku knihy narození zapíše údaje o osobách uvedených
v odstavci 1 podle základního registru obyvatel, z informačního systému
evidence obyvatel, nebo informačního systému občanských průkazů.
Pokud matriční úřad zjistí nesrovnalosti mezi údaji zaslanými
poskytovatelem zdravotních služeb s údaji vedenými v uvedených
informačních systémech, učiní matriční úřad opatření k nápravě.
(4) Sbírka listin se vede pro dodatek knihy narozených odděleně.
(5) Na dodatek knihy narozených se použijí ustanovení o knize
narozených obdobně.“.

5.

V § 25 se za odstavec 5 vkládá odstavec 6, který zní:
„(6) Matriční úřad vydá matriční doklad z dodatku knihy narození,
nebo povolí nahlédnout do dodatku knihy narození, popřípadě do sbírky
listin a činit výpisy z nich v přítomnosti matrikáře pouze
a) fyzické osobě, které se zápis týká a která je zletilá anebo která jako
nezletilá žádá soud o souhlas s uzavřením manželství; dárce
zárodečných buněk se nepovažuje za osobu, které se zápis týká,
o nahlédnutí fyzické osoby, které se zápis týká, matriční úřad písemně
vyrozumí dárce zárodečných buněk,
b) pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené
působnosti orgánů územních samosprávných celků.“.
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8.

6.

V § 29 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
„e) poznámka, že dítě bylo počato umělým oplodněním,“.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

9.

Za nově vloženou část šestou se vkládá část sedmá, která zní:

,,ČÁST SEDMÁ
Změna občanského zákoníku
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Čl. VIII
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se mění takto:

1.

Za § 675 se vkládá nový § 675a, který zní:

„§ 675a
Byl-li alespoň jeden ze sourozenců počat umělým oplodněním,
nemůže být manželství uzavřeno také mezi biologickými předky
a biologickými potomky, ani mezi biologickými sourozenci. Pro určení
biologického příbuzenství se užijí ustanovení o příbuzenství obdobně;
za otce, popřípadě za matku snoubence se pro účely biologického
příbuzenství považuje dárce zárodečných buněk.“.

2.
V § 685 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
písmeno c), které zní:
„c) mezi biologickým předkem a biologickým potomkem nebo mezi
biologickými sourozenci.“.

3.

V § 772 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Původ z početí umělým oplodněním zárodečnými buňkami
anonymního dárce podle jiného právního předpisu nezakládá práva
a povinnosti mezi dítětem a anonymním dárcem jako příbuznými; tím
není dotčena překážka uzavření manželství mezi biologickým předkem
a biologickým potomkem nebo mezi biologickými sourozenci.“.

(Stávající část šestá a článek VII vládního návrhu zákona se příslušným způsobem
přečíslují.)

B.

Odůvodnění pozměňovacího návrhu:

Pozměňovací návrh se obsahově nijak neliší od návrhu zákona, kterým se
mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a některé další
zákony, sněmovní tisk 371. Pozměňovací návrh pouze reflektuje některé změny, ke
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kterým došlo v mezidobí v zákonech, které se navrhuje novelizovat - v praxi to
obnáší pouze jiné označení ustanovení navržených ke změně.
V ostatním se předkladatelé v plném rozsahu odkazují na odůvodnění obsažené ve
sněmovním tisku 371, který sice byl předložen již v prosinci 2014, ale do dnešního
dne jej Poslanecká sněmovna ani nezačala projednávat. Proto, v zájmu zefektivnění
celého schvalovacího procesu, předkladatelé sněmiovního tisku 371 volí tuto cestu,
kdy stejné změny navrhují cestou pozměňovacího návrhu k vládnímu návrhu zákona.
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