Příloha č. 1 – Surogační zákon
§1
Tento zákon upravuje vztahy vzniklé v souvislosti s institutem surogace, upravuje a definuje
základní pojmy a principy, které osoby zúčastněné na tomto procesu zavazují.
§2
(1) Surogací se rozumí ujednání mezi surogační matkou a zamýšlenými rodiči, ve kterém
surogační matka souhlasí se svým umělým oplodněním podle jiným právních předpisů1
na základě surogační smlouvy a vztahy vzniklé v průběhu jeho realizace.
(2) Surogační matkou se rozumí ţena, která uzavře se zamýšlenými rodiči surogační smlouvu
se záměrem porodit dítě zamýšlených rodičů prostřednictvím technik asistované
reprodukce a tohoto dítěte se následně vzdát a udělit souhlas k jeho osvojení
zamýšlenými rodiči.
(2a) Surogační matkou můţe být ţena ode dne následujícím po dni, ve kterém dovrší věku 21
let aţ do dne předcházejícího dosaţení věku 36 let. V tomto věkovém rozmezí je moţné
provést umělé oplodnění surogační matky.
(3) Zamýšlenými rodiči se rozumí neplodný pár, který uzavře se surogační matkou surogační
smlouvu. Zamýšlenými rodiči mohou být manţelé nebo registrovaní partneři, kteří
uzavřeli manţelství nebo registrované partnerství dle příslušných právních předpisů.2
(4) Surogační smlouvou se rozumí smlouva v písemné formě, kterou uzavřeli zamýšlení
rodiče se surogační matkou, která upravuje průběh surogace.
Surogační smlouva musí obsahovat:
a) úpravu náhrad surogační matky a způsob jejich hrazení zamýšlenými rodiči, dále
závazek surogační matky o zdravém ţivotním stylu a stravování v průběhu těhotenství,
závazek navštěvovat pravidelné gynekologické a jiné lékařské prohlídky, vzájemný styk
surogační matky a zamýšlených rodičů v průběhu surogace a po ní, a téţ otázku redukce
embryí.
b) Porušením závazků stanovených v předchozím písmenu je částečná nebo úplná
ztráta náhrad hrazených zamýšlenými rodiči surogační matce.
(5) Náhradami nákladů surogační matce se rozumí náklady surogační matky spojené se
ztrátou příjmu a ušlého zisku v těhotenství, náklady spojené s těhotenstvím, porodem a
poporodní rekonvalescencí v délce šesti týdnů. Tyto náhrady nákladů surogační matky
hradí zamýšlení rodiče.
§3
(1) Pokud tak bude ujednáno v surogační smlouvě nebo tak stanoví tento zákon, je surogační
matka povinna podstoupit umělé přerušení těhotenství způsobem přípustným jiného
právního předpisu3 v těchto případech:
1
2

zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních sluţbách.
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství.
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a) bude-li pro ni nadále těhotenství ţivotu nebezpečné, dle zdravotní zprávy
ošetřujícího lékaře, v takovém případě není třeba ujednání v surogační smlouvě ani
souhlasu zamýšlených rodičů,
b) bude-li lékaři diagnostikována vrozená nemoc či porucha plodu.
(2) Pokud dojde k situaci dle ustanovení odst. 1 písm. a), je na ţádost zamýšlených rodičů
surogační matka povinna podstoupit i další vyšetření u lékaře, kterého vyberou zamýšlení
rodiče, případně nezávislá třetí osoba, v krajním případě na návrh zúčastněných stran
soud. Toto vyšetření musí být provedeno ve lhůtě, tak aby bylo dle zákonných lhůt ještě
moţné umělé přerušení těhotenství podstoupit. Náklady tohoto dalšího vyšetření nesou
zamýšlení rodiče.
(3) Surogační matka je oprávněna, v případě podle odst. 1 písm. b) umělé přerušení
těhotenství nepodstoupit, pokud se rozhodne stát se zákonnou matkou dítěte a zamýšlení
rodiče s tímto postupem projeví souhlas a to v písemné podobě.
§4
Na procesu surogace nesmí mít ţádná zúčastněná strana ani třetí osoba finanční prospěch.
§5
(1) Má-li surogační matka stálého druha, manţela nebo registrovaného partnera, je třeba
souhlasu takové osoby se surogací. Bez tohoto souhlasu nelze surogaci uskutečnit.
(2) Je-li dán souhlas podle odstavce 1, současně tím druh/manţel/registrovaný partner
vyjadřuje, ţe není rodičem dítěte, které se narodí surogační matce v rámci procesu
surogace.
§6
(1) Orgán sociálně právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD“) před umělým oplodněním
surogační matky posoudí způsobilost surogační matky projít procesem surogace. OSPOD
posoudí téţ, zda by surogací nebylo neúměrně zasahováno do práv vlastních dětí
surogační matky.
(2) OSPOD před umělým oplodněním surogační matky posoudí způsobilost zamýšlených
rodičů dostát svým závazkům v rámci surogace. Posoudí téţ jejich schopnosti stát se
rodiči, a to obdobně jako při procesu osvojení.
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zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství.
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Příloha č. 2 – Dotazník
Sběr dat probíhal v listopadu 2016. Výběrový soubor je tvořen několika studenty Právnické
fakulty v Praze, rodinou a známými napříč různými profesemi a ţivotními příběhy a
náhodnými respondenty ze serveru Vyplňto.cz. U otázek s vlastní odpovědí byly shodné
názory sloučeny. Počet shodných názorů je uveden v závorce u jednotlivých odpovědí.
Otázka č. 1: Slyšeli jste už někdy o náhradním mateřství?
a) Ano .................................................................................................... 154 respondentů
b) Ne ........................................................................................................... 4 respondenti
3%

ANO
NE

97%

Otázka č. 2: Kde poprvé?
a)
b)
c)
d)

V médiích .......................................................................................... 105 respondentů
Ve škole ............................................................................................... 28 respondentů
V rodině ................................................................................................. 7 respondentů
Jinde… .................................................................................................. 9 respondentů
 ve filmu/seriálu ............................................................................... 7 respondentů
 v rámci homosexuální komunity ..................................................... 1 respondent
 na konferenci .................................................................................... 1 respondent
5%
6%
V MÉDIÍCH

19%

VE ŠKOLE
V RODINĚ

70%

III

JINDE…

Otázka č. 3: Jaký věk je dle vašeho názoru optimální pro náhradní matku?
e)
f)
g)
h)
i)

21 – 35 let ............................................................................................ 96 respondentů
18 - 35 let............................................................................................. 30 respondentů
21 - 40 let............................................................................................. 10 respondentů
18 - 40 let............................................................................................... 7 respondentů
Jiné rozmezí......................................................................................... 12 respondentů
 18 - 30 ............................................................................................... 1 respondent
 20 - 30 ............................................................................................... 1 respondent
 23 - 35 ............................................................................................... 1 respondent
 24 - 35 ............................................................................................... 1 respondent
 25 - 32 ............................................................................................... 1 respondent
 25 - 35 .............................................................................................. 3 respondenti
 25 - 40 .............................................................................................. 2 respondenti
 35+ .................................................................................................... 1 respondent
 Nemělo by se to vůbec dělat ............................................................. 1 respondent
5%

8%
21 - 35 LET

6%

18 - 35 LET
21 - 40 LET

19%

62%

18 - 40 LET
JINÉ ROZMEZÍ

Otázka č. 4: Měla by mít náhradní matka již vlastní děti?
a) Nezáleţí na tom ................................................................................. 84 respondentů
b) Ano .................................................................................................... 65 respondentů
c) Ne ........................................................................................................ 5 respondentů
3%

NEZÁLEŢÍ NA TOM

42%
55%

ANO
NE

IV

Otázka č. 5: Řešil/a byste vlastní neplodnost náhradním mateřstvím?
a) Ne ...................................................................................................... 87 respondentů
b) Ano .................................................................................................... 71 respondentů

45%

NE

55%

ANO

Otázka č. 6: Proč ne?
















Přijde mi nemorální náhradní matce "brát" dítě, které si "odnosila", kdyţ je moţné
adoptovat dítě, které rodiče nemá.
Asi bych neuměla oddělit, ţe ta paní jen odnosila moje dítě, a pak uţ by nebyla v
našem ţivotě, coţ bych si ale přála, aby uţ do něj nezasahovala. Nicméně mi to
nepřijde lidské, kdyţ vám někdo odnosí dítě, aby uţ pak nebyl součástí.
Asi bych spíše adoptovala dítě, jeţ nemá rodiče a tak usnadnila ţivot někomu, kdo
neměl tolik štěstí.
Asi bych vyuţila adopce. Ale nevím, nedokáţu odpovědět na 100%.
Bála bych se, aby si ţena dítě po porodu nechtěla nechat a celý koloběh hledání
vhodného člověka by začal nanovo.
Bála bych se genetického vybavení ze strany náhradní matky.
Bála bych se, ţe dítě bude povaţovat za vlastní ţena, co dítě porodila, a ţe to pro mě
bude těţké přijmout.
Dítě bych adoptovala.
Je tam právní nejistota, ţe vám náhradní matka dítě opravdu dá. Myslím, ţe ho musíte
regulérně adoptovat. Náhradní matka si k plodu musí zákonitě vytvořit vztah a předání
dítěte musí být náročné. Tuto situaci jsem ale naštěstí nemusela řešit, takţe těţko říct
jak bych se ve skutečnosti zachovala.
Je to příliš riskantní jak po právní stránce, tak po stránce citové (do vzájemného
intimního vztahu mezi partnery i později do našeho vztahu k dítěti si pustíme třetí
osobu, se kterou bychom museli být v úzkém kontaktu během těhotenství a porodu, a
vazbu by k nám měla navţdy, mohla by si nárokovat kontakt s dítětem apod., coţ by
mohlo působit konflikty).
Jsem muţ a moje neplodnost se dá spíše řešit náhradním otcovstvím a o to asi
nestojím.
Jsem spíše nakloněná adopci. Nedovedu vysvětlit, proč přesně.

V





















Kdyţ uţ bych měla mít dítě, které vlastně není moc moje, zkusila bych nabídnout
domov nějakému, které uţ je na světě. Ale je to diskutabilní. Ono by dítě z náhradního
mateřství vlastně trochu "moje" bylo. Je to těţká otázka.
Jeden z hlavních důvodů je právě nedostatečná právní úprava, tedy např. obava, ţe si
náhradní matka své rozhodnutí rozmyslí a nedá nakonec souhlas k osvojení.
Určitou roli hraje i jistý (ale nijak dogmatický) respekt k přirozenému chodu věcí. V
tomto směru ale nevylučuji, ţe bych svůj názor neupravila, kdybych se ocitla v dané
situaci."
Myslím si, ţe bych se nedokázala dívat na cizí ţenu, jak nosí a porodí moje dítě, ale
těţko říct, jak bych se zachovala, kdyby to byla moje poslední moţnost jak dítě mít.
Myslím si, ţe rodiče pak k dítěti nemohou mít takový vztah jako k vlastnímu dítěti
odnošenému pravou biologickou matkou. Takové dítě bych zřejmě bral spíše jako
adoptované, i kdyţ by bylo z našeho vajíčka a spermií.
Myslím, ţe adopce je lepší.
Myslím, ţe náhradní mateřství je spojeno s mnoha zdravotními riziky pro dítě i
náhradní matku, která můţe mít po absolvovaném těhotenství také psychologické
problémy spojené s "odevzdáním" dítěte. V současnosti také není vše dostatečně
legislativně upraveno.
Nechtěla bych, aby moji genovou výbavu nosil kdokoli jiný. V případě neplodnosti
bych se uchýlila k jiným způsobům jak mít dítě.
Není k tomu relevantní předpis, tj. dokud je dáno, ţe ţena, která dítě porodila, je
matkou, není zde ţádná ochrana pro osoby, jejichţ dítě to ve skutečnosti je.
Nepovaţuji to za úplně ideální volbu.
Nesnesla bych pocit, ţe moje vlastní dítě vyrůstá v těle jiné ţeny. Raději bych
adoptovala, pokud by nebyla jiná moţnost, jak mít vlastní dítě.
Velké riziko - jakmile by dítě náhradní matka porodila je automaticky jeho matkou a
vy s tím nic neuděláte a můţe si ho i nechat.
Vlastní neplodnost bych řešila vlastně něčím podobným. Jsem lesba a toto bych ráda
řešila tím, ţe dítě porodí má partnerka.
Z etických důvodů.
Z obav moţných následků, z hlediska práva je v současné době matkou ona, a pokud
by si dítě chtěla ponechat, měla by na to právo.
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Otázka č. 7: Myslíte si, že je náhradní mateřství v ČR právně upraveno?
a) Ne, ale mělo by být ......................................................................... 109 respondentů
b) Ano .................................................................................................... 29 respondentů
c) Ne a nemělo by být ............................................................................ 10 respondentů

7%
19%

NE, ALE MĚLO BY BÝT
ANO

74%

NE A NEMĚLO BY BÝT

Otázka č. 8: Myslíte si, že by dohoda mezi náhradní matkou a zamýšlenými rodiči měla
být právně vynutitelná? Tedy že by po narození dítěte náhradní matka byla zavázána
dítě "přenechat" zamýšleným rodičům, a zamýšlení rodiče by byli zavázáni dítě osvojit?
a) Ano .................................................................................................. 114 respondentů
b) Ne ...................................................................................................... 34 respondentů

23%
ANO
NE

77%

Otázka č. 9: Co si myslíte o náhradních matkách z chudých poměrů, případně z
rozvojových zemí?
a) Jde pouze o ekonomickou výměnu. .................................................. 88 respondentů
b) Je to vykořisťování. ........................................................................... 28 respondentů
c) Vlastní odpověď ................................................................................ 19 respondentů
 Dělat to pro peníze mi nepřijde etické. (3x)
 Jedna z nejnebezpečnějších ekonomických výměn.
 Motivace je samozřejmě silnější pro matky v chudých poměrech / rozv. zemí.
 Pokud do toho ta ţena jde svobodně, tak bych v tom ţádné vykořisťování neviděla.
Otázkou je, jak to je v reálném ţivotě.
VII







Nesouhlasím s tím, kdyţ je ţena jen "líná" si svoje odnosit a nesouvisí to se
zdravotním rizikem.
To je ţivot. Podobně je na tom matka, která odevzdá svoje dítě k adopci.
Vidím takovou dohodu mezi lidmi jako moţnou a důvody náhradní matky k
tomuto kroku mohou být různé, i ekonomické.
Záleţí na konkrétním případě. Často jde o vykořisťování, nezřídka ovšem o pouhý
ekonomický stimul dotyčné, která vyuţívá moţnosti si přivydělat.
Záleţí na situaci, státní regulace je i z tohoto důvodu nezbytná.

14%
JDE POUZE O EKONOMICKOU
VÝMĚNU.

21%

JE TO VYKOŘISŤOVÁNÍ.

65%
VLASTNÍ ODPOVĚĎ

Otázka č. 10: Jste žena/muž?
a) Ţena ................................................................................................. 117 respondentů
b) Muţ.................................................................................................... 41 respondentů

26%
ŢENA
MUŢ

74%

VIII

Otázka č. 11: Byla byste ochotna stát se náhradní matkou?
a) Ne ...................................................................................................... 74 respondentů
b) Ano, ale pouze pro příbuzné ............................................................. 36 respondentů
c) Ano ...................................................................................................... 7 respondentů

6%
NE

31%
63%

ANO, ALE POUZE PRO
PŘÍBUZNÉ
ANO

Otázka č. 12: Proč ne?










Nedokázala bych se dítěte vzdát. (32x)
Ze zdravotních důvodů. (3x)
Emočně bych nezvládla odnosit dítě a pak ho předat rodičům.
Psychicky bych to asi nezvládla.
Nejsem ochotna porodit ani vlastní dítě, natoţ cizí.
S tímto institutem nesouhlasím.
Těhotenství je rizikový stav, nevystavila bych se takovému riziku a moţnosti
komplikací.
Vědomí toho, ţe tak trochu "mé dítě" (i kdyţ ne biologicky) ţije, nevím kde, jak a
jestli je mu dobře.
Bála bych se své citové zainteresovanosti k dítěti, nerada bych narušovala jeho
vzájemný vztah s rodiči.

Otázka č. 13: Jaká vidíte rizika v institutu náhradního mateřství?











Citová vázanost náhradní matky k dítěti. (33x)
V případě ţe se narodí postiţené dítě, ho nebudou rodiče chtít. (10x)
Psychické dopady. (7x)
Motivace náhradních matek k získání peněz. (7x)
Problém vynutitelnosti smlouvy - tedy otázka, zda a jak (do)nutit náhradní matku k
vzdání se dítěte, pokud si jej bude chtít nechat. (6x)
Zdravotní rizika. (6x)
Nutnost jasné právní úpravy. (4x)
Dostupnost jen pro páry, které mají dostatek financí. (3x)
Obchodování s dětmi. (3x)
Etické problémy (3x)
IX








Nenavázání mateřského pouta. (3x)
Chudé ţeny budou "nosit" děti bohatým párům - jednalo by se v podstatě o třídní
vykořisťování.
Lidé přestanou adoptovat děti, které tak ve výsledku zůstanou v ústavech.
Dostupnost informací o zdravotním stavu náhradní matky.
Neschopnost kontrolovat zdravotní a ţivotní návyky (kouření, alkohol, drogy)
náhradní matky.
Zneuţívání ţen pro náhradní mateřství proti jejich vůli.

Otázka č. 14: Mělo by být náhradní mateřství přístupné i pro homosexuální páry?
a) Ano .................................................................................................... 92 respondentů
b) Ne ...................................................................................................... 33 respondentů
c) Vlastní odpověď ................................................................................ 16 respondentů
 Ano, jestliţe dětské domovy jsou prázdné.
 Nejprve je třeba vyřešit otázku přípustnosti adopcí v homosexuálních párech.
 Pokud mají moţnost mít vlastní děti, tak by měli této moţnosti vyuţít.
 Rozhodně ano. Homosexuálové - zvláště muţi - mají cestu k rodičovství nesmírně
komplikovanou a je záhodno pokusit se to zlepšit.
 V ţádném případě, je to proti přírodě!

11%
ANO

24%

NE

65%

X

VLASTNÍ ODPOVĚĎ

