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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o stavu sexuálního a reprodukčního zdraví a práv s ním spojených v EU v rámci zdraví 
žen
(2019/2165(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 168 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na Mezinárodní konferenci o populaci a rozvoji z roku (ICPD), která se 
konala v Káhiře roku 1994, její akční program a výsledky hodnotících konferencí,

– s ohledem na prohlášení z Nairobi ze dne 1. listopadu 2019 u příležitosti 25. výročí 
ICPD nazvané „Accelerating the Promise“ (Rychlejší naplňování slibu) a na závazky na 
úrovni států, závazky partnerů a společné akce, jež byly oznámeny na summitu 
v Nairobi,

– s ohledem na Pekingskou akční platformu a na výsledky jejích hodnotících konferencí,

– s ohledem na Agendu pro udržitelný rozvoj 2030, jež byla přijata dne 25. září 2015 
a vstoupila v platnost dne 1. ledna 2016, a zejména na cíle udržitelného rozvoje č. 3, 5 
a 16,

– s ohledem na atlasy antikoncepce (Contraception Atlas) z let 2017, 2018, 2019 a 2020, 
jež mapují přístup k antikoncepci v zeměpisně vymezené Evropě a upozorňují na 
nerovnost v rámci kontinentu a na skutečnost, že nenaplněná potřeba antikoncepce 
v některých částech Evropy do značné míry uniká pozornosti,

– s ohledem na obecná doporučení Výboru pro odstranění diskriminace žen (CEDAW) č. 
21 (1994), č. 24 (1999), č. 28 (2010), č. 33 (2015) a č. 35 (2017),

– s ohledem na článek 12 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních 
právech, 

– s ohledem na obecnou připomínku č. 22 Výboru OSN pro hospodářská, sociální 
a kulturní práva ze dne 2. května 2016 k právu na sexuální a reprodukční zdraví,

– s ohledem na články 2, 7, 17 a 26 Mezinárodního paktu o občanských a politických 
právech, 

– s ohledem na obecnou připomínku č. 36 Výboru OSN pro lidská práva ze dne 30. října 
2018 k článku 6 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech o právu na 
život,

– s ohledem na předběžnou zprávu zvláštního zpravodaje OSN ze dne 3. srpna 2011 
o právu každého jednotlivce na nejvyšší dosažitelnou úroveň tělesného a duševního 
zdraví,

– s ohledem na předběžnou zprávu zvláštního zpravodaje OSN ze dne 4. dubna 2016 
o právu každého jednotlivce na nejvyšší dosažitelnou úroveň tělesného a duševního 
zdraví,
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– s ohledem na zprávy zvláštního zpravodaje OSN pro otázky násilí vůči ženám, jeho 
příčin a následků, včetně zprávy ze dne 11. července 2019 o přístupu ke špatnému 
zacházení se ženami a násilí na ženách ve službách v oblasti reprodukčního zdraví 
založenému na lidských právech se zaměřením na násilí při porodu a násilí v oblasti 
porodnictví,

– s ohledem na prohlášení WHO z roku 2015 týkající se předcházení neúctě a zneužití 
během porodu a jejich vymýcení,

– s ohledem na zprávu Výboru Rady Evropy pro rovnost a nediskriminaci ze dne 16. září 
2019 o násilí v oblasti porodnictví a gynekologie,

– s ohledem na směrnici Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí 
zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich 
poskytování1,

– s ohledem na zprávu pracovní skupiny OSN ze dne 8. dubna 2016 o diskriminaci žen 
v právních předpisech a v praxi, jež byla představena na 32. zasedání Rady pro lidská 
práva v červnu 2016,

– s ohledem na část II zprávy pracovní skupiny OSN ze dne 14. května 2018 
o diskriminaci žen v právních předpisech a v praxi, 

– s ohledem na část III zprávy pracovní skupiny OSN ze dne 8. dubna 2016 
o diskriminaci žen v právních předpisech a v praxi,

– s ohledem na zprávu zvláštního zpravodaje OSN ze dne 10. ledna 2019 o situaci 
obránců lidských práv,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU ze dne 
9. března 2011 o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči2,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 
6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků3,

– s ohledem na společné prohlášení Rady a zástupců vlád členských států, zasedajících 
v Radě, Evropského parlamentu a Evropské komise ze dne 19. listopadu 2018 nazvané 
„Nový Evropský konsensus o rozvoji: Náš svět, naše důstojnost, naše budoucnost“, 
v němž EU znovu potvrdila odhodlání prosazovat, chránit a uplatňovat právo každého 
jednotlivce na plnou kontrolu nad záležitostmi svého pohlavního života a sexuálního 
a reprodukčního zdraví a právo o nich svobodně a odpovědně rozhodovat bez 
diskriminace, nátlaku a násilí,

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. listopadu 2019 o kriminalizaci sexuální výchovy 
v Polsku4,

1 Úř. věst. L 373, 21.12.2004, s. 37.
2 Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 45.
3 Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 67.
4 Přijaté texty, P9_TA(2019)0058.
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– s ohledem na své usnesení ze dne 13. února 2019 o odmítavých reakcích vůči ženským 
právům a rovnosti žen a mužů v EU5,

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. února 2017 o podpoře rovnosti žen a mužů 
v oblasti duševního zdraví a klinického výzkumu6,

– s ohledem na Evropský pakt pro rovnost žen a mužů (2011–2020), který přijala Rada 
dne 7. března 2011,

– s ohledem na doporučení Rady ze dne 2. prosince 2003 o screeningu rakoviny7,

– s ohledem na evropské pokyny pro zajištění kvality screeningu rakoviny děložního 
čípku ze dne 7. května 2008 a na evropské pokyny pro zajištění kvality při screeningu 
a diagnostice rakoviny prsu ze dne 12. dubna 2006,

– s ohledem na tematický dokument komisaře Rady Evropy pro lidská práva z prosince 
2017 o sexuálním a reprodukčním zdraví žen a ženských právech v Evropě,

– s ohledem na strategii WHO pro zdraví a dobré životní podmínky žen v evropském 
regionu WHO na období 2017–2021 a na akční plán pro sexuální a reprodukční zdraví 
z roku 2016: Na cestě k dosažení Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 v Evropě – nikdo 
nezůstane opomenut,

– s ohledem na Globální strategii WHO pro zdraví žen, dětí a dospívajících na období 
2016–2030,

– s ohledem na standardy regionální kanceláře WHO pro Evropu a německého 
Spolkového střediska pro zdravotní vzdělání týkající se sexuální výchovy v Evropě: 
rámec pro tvůrce politiky, orgány a odborníky v oblasti vzdělávání a zdraví 
a mezinárodní technické pokyny UNESCO týkající se sexuální výchovy: empiricky 
podložený přístup,

– s ohledem na rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva ze dne 30. března 2009 
o kolektivní stížnosti č. 45/2007 Mezinárodního střediska pro právní ochranu lidských 
práv (INTERIGHTS) vs. Chorvatsko a na obecnou připomínku č. 15 Výboru pro práva 
dítěte ze dne 17. dubna 2013 k právu dítěte na nejvyšší dosažitelnou úroveň tělesného 
a duševního zdraví (článek 24), v níž se zdůrazňuje, že dospívající by měli mít přístup 
k relevantním a objektivním informacím o sexuální a reprodukční problematice,

– s ohledem na zprávu Populačního fondu OSN (UNFPA) o stavu světové populace 
z roku 2019 nazvanou „Nedokončené poslání: výkon práv a využívání možností pro 
všechny“,

– s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A9-0000/2020),

5 Přijaté texty, P8_TA(2019)0111.
6 Úř. věst. C 252, 18.7.2018, s. 99.
7 Úř. věst. L 327, 16.12.2003, s. 34.
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A. vzhledem k tomu, že sexuální a reprodukční zdraví je stavem fyzické, emoční, duševní 
a sociální kvality života v souvislosti se všemi aspekty sexuality a reprodukce, nikoli 
pouze neexistence dysfunkce, nemohoucnosti či úmrtnosti, a vzhledem k tomu, že 
každý jednotlivec má právo rozhodovat o svém těle8;

B. vzhledem k tomu, že sexuální a reprodukční zdraví a práva s ním spojená se zakládají 
na dodržování práva každého jednotlivce na tělesnou nedotknutelnost a osobní 
autonomii; práva vymezit svou sexuální orientaci a genderovou identitu; práva 
rozhodnout se, kdy a s kým bude sexuálně aktivní; práva rozhodnout se, kdy a s kým 
vstoupí do manželského svazku a zda, kdy a jak bude mít dítě či děti; práva na přístup 
k informacím a podpoře nezbytné k dosažení všeho výše uvedeného9;

C. vzhledem k tomu, že sexuální a reprodukční práva jsou v mezinárodním a evropském 
právu v oblasti lidských práv uznávána jako lidská práva10;

D. vzhledem k tomu, že porušení sexuálního a reprodukčního zdraví a práv s ním 
spojených představuje porušení lidských práv, konkrétně práva na život, tělesnou 
a duševní nedotknutelnost, rovnost, nediskriminaci, zdraví a vzdělání; vzhledem k tomu, 
že porušení sexuálního a reprodukčního zdraví žen a ženských práv je formou násilí na 
ženách a dívkách;

E. vzhledem k tomu, že ačkoli se v EU uplatňují jedny z nejvyšších standardů v oblasti 
sexuálního a reprodukčního zdraví a práv s ním spojených na světě, stále přetrvávají 
problémy, nedostatečný přístup, rozdíly a nerovnost;

F. vzhledem k tomu, že mezi problémy a překážky v oblasti sexuálního a reprodukčního 
zdraví a práv s ním spojených patří: nedostatečný přístup, odepření lékařské péče 
z důvodu osobního přesvědčení, násilí na základě pohlaví, násilí v oblasti porodnictví 
a gynekologie, chybějící komplexní sexuální výchova, odepření přístupu k informacím / 
vzdělávání, nedostatek vhodných metod antikoncepce, omezený přístup k asistované 
reprodukci, nucená sterilizace, vysoké míry sexuálně přenosných infekcí a HIV, rozdíly 
v mateřské úmrtnosti, vysoký podíl těhotných dospívajících dívek, škodlivé genderové 
stereotypy a praktiky, jako např. mrzačení ženských pohlavních orgánů, dětské, 
předčasné a nucené sňatky a vraždy ze cti;

G. vzhledem k tomu, že nedostupnost vědecky podložených informací představuje 
porušení práva jednotlivce činit informovaná rozhodnutí týkající se jeho sexuálního 
a reprodukčního zdraví a práv s ním spojených;

H. vzhledem k tomu, že součástí základního balíčku opatření pro sexuální a reprodukční 
zdraví je: komplexní sexuální výchova, moderní antikoncepce, předporodní a poporodní 
péče a péče během porodu, porodnictví, porodnická péče a péče o novorozence, služby 

8 Komise složená ze zástupců Guttmacherova institutu a časopisu Lancet, Shrnutí – sexuální a reprodukční zdraví 
a práva s ním spojená, The Lancet, Londýn, 2018, https://www.guttmacher.org/guttmacher-lancet-
commission/accelerate-progress-executive-summary.
9 Komise složená ze zástupců Guttmacherova institutu a časopisu Lancet, Shrnutí – sexuální a reprodukční zdraví 
a práva s ním spojená, The Lancet, Londýn, 2018, https://www.guttmacher.org/guttmacher-lancet-
commission/accelerate-progress-executive-summary.
10 Komisař Rady Evropy pro lidská práva, Sexuální a reprodukční zdraví žen a ženská práva v Evropě, Rada 
Evropy, Štrasburk, 2017, https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-reproductive-rights-in-
europe.

https://www.guttmacher.org/guttmacher-lancet-commission/accelerate-progress-executive-summary
https://www.guttmacher.org/guttmacher-lancet-commission/accelerate-progress-executive-summary
https://www.guttmacher.org/guttmacher-lancet-commission/accelerate-progress-executive-summary
https://www.guttmacher.org/guttmacher-lancet-commission/accelerate-progress-executive-summary
https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-reproductive-rights-in-europe
https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-reproductive-rights-in-europe
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bezpečného a zákonného umělého přerušení těhotenství, prevence HIV a jiných 
sexuálně přenosných infekcí a jejich léčba, služby zaměřené na odhalování sexuálního 
násilí a násilí na základě pohlaví, jejich prevenci a potlačování, léčba rakoviny 
pohlavních orgánů a služby pro léčbu neplodnosti;

I. vzhledem k tomu, že komplexní sexuální výchova usnadňuje přijímání informovaných 
rozhodnutí týkajících se reprodukce;

J. vzhledem k tomu, že v některých členských státech stále platí právní předpisy o zákazu 
umělého přerušení těhotenství s výjimkou přesně vymezených případů, v jejichž 
důsledku jsou ženy nuceny vyhledávat nelegální potrat, cestovat do jiných zemí nebo 
dítě donosit proti své vůli, což představuje porušení lidských práv a formu násilí na 
základě pohlaví;

K. vzhledem k tomu, že i když je umělé přerušení těhotenství zákonné, často existují 
překážky v přístupu k němu;

L. vzhledem k tomu, že ženy by při porodu neměly umírat a že empiricky podložená péče 
o matku je lidským právem;

M. vzhledem k tomu, že odpůrci reprodukčních práv často problematiku sexuálního 
a reprodukčního zdraví a práv s ním spojených účelově využívají a odvolávají se na 
národní zájmy a dosažení demografických cílů, čímž přispívají k úpadku demokracie 
a osobních svobod;

N. vzhledem k tomu, že v oblasti práv žen a sexuálního a reprodukčního zdraví a práv 
s ním spojených bylo dosaženo pokroku, nicméně odpůrci reprodukčních práv mají vliv 
na vnitrostátní právo a politiku a snaží se sexuální a reprodukční zdraví a práva s ním 
spojená oslabit, což zmínil Parlament ve svém usnesení o odmítavých reakcích vůči 
ženským právům a rovnosti žen a mužů v EU i Evropský institut pro rovnost žen 
a mužů ve své zprávě ze dne 22. listopadu 2019 o konferenci Peking + 25 – 5. přezkum 
provádění Pekingské akční platformy v členských zemích EU;

Nalezení shody a řešení problematiky sexuálního a reprodukčního zdraví a práv s ním 
spojených jakožto problematiky EU

1. vyzývá EU, její subjekty a agentury, aby podporovaly a prosazovaly přístup ke službám 
sexuálního a reprodukčního zdraví a práv s ním spojených, a vyzývá členské státy, aby 
zajistily přístup k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví a právům s ním spojeným 
v plném rozsahu a odstranily veškeré překážky bránící úplnému přístupu k tomuto 
zdraví a právům s ním spojeným;

2. v souladu se zásadou subsidiarity a s pravomocemi členských států vyzývá členské 
státy, aby zaručily právo každého člověka přijímat v souvislosti se sexuálním 
a reprodukčním zdravím a právy s ním spojenými informovaná rozhodnutí;

3. vyzývá členské státy, aby řešily problémy spojené s přístupem k sexuálnímu 
a reprodukčnímu zdraví a právům s ním spojeným nebo s jeho výkonem a aby zajistily, 
že nikdo nebude opomenut kvůli nemožnosti uplatňovat své právo na zdraví;

4. připomíná, že všechny politiky týkající se sexuálního a reprodukčního zdraví a práv 



PE648.429v01-00 8/13 PR\1200265CS.docx

CS

s ním spojených by měly být založeny na spolehlivých a objektivních podkladech od 
organizací, jako jsou např. WHO, další agentury OSN a Rada Evropy;

5. znovu zdůrazňuje výzvu komisaře Rady Evropy pro lidská práva určenou jejím 
členským státům11, aby zaručily dostatečná rozpočtová ustanovení pro sexuální 
a reprodukční zdraví a práva s ním spojená, jakož i dostupnost přiměřených lidských 
zdrojů;

Sexuální a reprodukční zdraví jakožto základní prvek dobrého zdraví 

6. vyzývá členské státy, aby zavedly účinné strategie a programy sledování, jimiž zaručí 
přístup ke službám sexuálního a reprodukčního zdraví a právům s ním spojeným 
v plném rozsahu;

7. připomíná, že všechny lékařské zákroky týkající se sexuálního a reprodukčního zdraví 
a práv s ním spojených musí být prováděny na základě plně informovaného souhlasu 
dané osoby;

a) Komplexní sexuální výchova přínosná pro mladé lidi

8. naléhavě vyzývá členské státy, aby v souladu se standardy WHO zajistily přístup všech 
žáků a studentů základních a středních škol k vědecky přesné a komplexní sexuální 
výchově;

9. vyzývá členské státy, aby bojovaly proti šíření diskriminačních a nebezpečných 
dezinformací o sexuálním a reprodukčním zdraví a právech s ním spojených;

b) Moderní antikoncepce jako strategie k dosažení rovnosti žen a mužů 

10. vyzývá členské státy, aby zajistily přístup k metodám antikoncepce a zaručily tak 
základní právo na zdraví;

11. vyzývá členské státy, aby zajistily, že antikoncepce bude kryta vnitrostátními režimy 
úhrad a bude začleněna do politik v oblasti zdravotní péče, a aby uznaly, že toto krytí se 
bude vztahovat na všechny osoby v reproduktivním věku;

c) Péče spojená s bezpečným a zákonným umělým přerušením těhotenství jako nedílná 
součást zdraví žen a práv žen

12. znovu zdůrazňuje, že umělé přerušení těhotenství musí být dobrovolným rozhodnutím 
založeným na žádosti předložené ženou z její vlastní vůle, a to v souladu s lékařskými 
standardy podle pokynů WHO, a vyzývá členské státy, aby zajistily přístup 
k bezpečnému a zákonnému umělému přerušení těhotenství;

13. naléhavě vyzývá členské státy, aby právně upravily překážky bránící zákonnému 
umělému přerušení těhotenství, a připomíná jim, že nesou odpovědnost za to, aby ženy 
měly přístup k právům, jež jim byla právními předpisy přiznána;

11 Komisař Rady Evropy pro lidská práva, Sexuální a reprodukční zdraví žen a ženská práva v Evropě, komisař 
Rady Evropy pro lidská práva, Rada Evropy, 2017, https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-
and-reproductive-rights-in-europe.

https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-reproductive-rights-in-europe
https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-reproductive-rights-in-europe
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14. vybízí členské státy, aby provedly přezkum svých vnitrostátních právních předpisů 
o umělém přerušení těhotenství a uvedly je do souladu s mezinárodními normami 
v oblasti lidských práv a regionálními osvědčenými postupy tím, že zajistí, aby 
přerušení těhotenství na žádost ženy bylo v časném těhotenství či později, je-li ohroženo 
její zdraví nebo život, zákonné;

d) Péče o matku pro všechny 

15. vyzývá členské státy, aby přijaly opatření s cílem zajistit, aby všechny ženy měly 
přístup k cenově dostupné a empiricky podložené péči o matku;

16. vyzývá členské státy, aby bojovaly proti fyzickým i slovním útokům, včetně násilí 
v oblasti porodnictví a gynekologie, jež jsou formou násilí na základě pohlaví;

Sexuální a reprodukční zdraví a práva s ním spojená jako pilíře rovnosti žen a mužů, 
demokracie a odstranění násilí na základě pohlaví

17. vyzývá členské státy, aby využívaly své působnosti v oblasti sexuálního 
a reprodukčního zdraví a práv s ním spojených tak, že budou chránit lidská práva, 
konkrétně právo na zdraví, a aby zavedly celou škálu služeb sexuálního a reprodukčního 
zdraví s cílem zajistit, že nebudou tolerovány zpátečnické přístupy; 

18. vyzývá komisařku pro demokracii a demografii, aby při řešení demografických 
problémů zaujala přístup založený na lidských právech, který zajistí, že každý obyvatel 
EU bude moci v plné míře naplňovat své sexuální a reprodukční zdraví a práva s ním 
spojená, a aby se postavila proti těm, kdo sexuální a reprodukční zdraví a práva s ním 
spojená účelově využívají k oslabení hodnot EU a její demokracie;

19. vyzývá komisařku pro zdraví a bezpečnost potravin, aby prosazovala a chránila sexuální 
a reprodukční zdraví a práva s ním spojená a začlenila je do příští strategie EU v oblasti 
veřejného zdraví;

20. vyzývá komisařku pro rovnost, aby prosazovala a chránila sexuální a reprodukční zdraví 
a práva s ním spojená a začlenila je do příští strategie EU pro rovnost žen a mužů;

21. vyzývá komisařku pro mezinárodní partnerství, aby prosazovala Evropský konsensus 
o rozvoji a cíle udržitelného rozvoje, konkrétně cíle č. 3.7 a 5.6, aby bylo zajištěno, že 
sexuální a reprodukční zdraví a práva s ním spojená zůstanou prioritou rozvoje v rámci 
všech vnějších činností EU;

22. vyzývá Komisi, aby zintenzívnila svou činnost s cílem čelit odmítavým reakcím vůči 
ženským právům;

23. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Sexuální a reprodukční zdraví a práva s ním spojená jsou jedním z klíčových bodů diskuse 
o lidských právech a jsou nerozlučně spjatá s naplňováním základního práva na zdraví, jakož 
i s dosažením rovnosti žen a mužů a odstraněním násilí na základě pohlaví. 

Tato zpráva přichází v klíčovém okamžiku pro EU, kdy odmítavé reakce vůči ženským 
právům a zhoršování jejich stavu získávají na síle, přispívají k oslabení nabytých práv 
a ohrožují zdraví žen. Své obavy v tomto ohledu vyjádřil EP naposledy ve svém usnesení 
o odmítavých reakcích vůči ženským právům1, v němž sexuální a reprodukční zdraví a práva 
s ním spojená označil za jednu z hlavních oblastí, vůči nimž jsou tyto reakce cíleny. 

S ohledem na současnou situaci v EU nesou orgány EU odpovědnost za prosazování 
sexuálního a reprodukčního zdraví a práv s ním spojených i za jejich podporu, stejně jako za 
celkové dobré životní podmínky žen, jejich zdraví, bezpečnost a život. Jak je uvedeno 
v usnesení EP o kriminalizaci sexuální výchovy v Polsku2 a také podle Listiny základních 
práv Evropské unie, Evropské úmluvy o lidských právech (EÚLP) a judikatury Evropského 
soudu pro lidská práva souvisí sexuální a reprodukční zdraví žen s řadou lidských práv, 
přičemž členské státy a orgány EU musí zaručit vysokou kvalitu sexuálního a reprodukčního 
zdraví a práv s ním spojených. Společný postoj EU se musí zakládat na lidských právech 
a musí být v souladu se všemi mezinárodními normami v oblasti lidských práv. Odmítavé 
reakce vůči ženským právům mají přímý dopad na procesy oslabování demokracie v EU, 
neboť jsou koordinovány ze strany subjektů, které sexuálního a reprodukčního zdraví a práv 
s ním spojených účelově využívají, aby dosáhly tzv. demografických cílů, čímž se podílejí na 
úpadku demokracie a osobních svobod. Otázka sexuálního a reprodukčního zdraví a práv 
s ním spojených jakožto problematika lidských práv je nerozlučně spjata s otázkou 
demokracie, neboť je to rámec od lidí pro lidi, který nelze realizovat bez nejvyšší úrovně 
ochrany lidských práv. 

Sexuální a reprodukční zdraví a práva s ním spojená spadají do působnosti členských států, 
které musí zajistit přístup k celé škále služeb sexuálního a reprodukčního zdraví a práv s ním 
spojených. Sexuální a reprodukční práva jsou v mezinárodním a evropském právu v oblasti 
lidských práv uznávána jako lidská práva3, přičemž porušení sexuálního a reprodukčního 
zdraví a práv s ním spojených představuje porušení lidských práv. Všechny problémy 
v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a práv s ním spojených, s nimiž se členské státy 
potýkají, jsou našimi společnými evropskými problémy. V EU jsou nejen politickým 
a sociálním tématem, ale také otázkou zdraví, u níž je nutné zaujmout jednotný přístup.

Světová zdravotnická organizace (WHO) uznává, že je třeba zajistit všeobecný přístup 
k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví, které je součástí práva na zdraví4, a znovu potvrdila 
závazek přijatý v akčním programu ICPD5 zajistit všeobecný přístup ke službám sexuálního 

1 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0111_CS.html 
2 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0058_CS.html 
3 Viz Sexuální a reprodukční zdraví žen a ženská práva v Evropě, komisař Rady Evropy pro lidská práva, Rada 
Evropy, prosinec 2017, https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-reproductive-rights-in-
europe. 
4 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331113/WHO-SRH-20.1-eng.pdf?ua=1 
5 https://www.unfpa.org/icpd 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0111_CS.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0058_CS.html
https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-reproductive-rights-in-europe
https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-reproductive-rights-in-europe
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331113/WHO-SRH-20.1-eng.pdf?ua=1
https://www.unfpa.org/icpd
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a reprodukčního zdraví. Diskuse nesmí být o tom, zda zajistit přístup k sexuálnímu 
a reprodukčnímu zdraví a právům s ním spojeným, ale o způsobu, jak tento přístup zajistit, 
aby byl zaručen univerzální charakter, dosažitelnost a cenová dostupnost celé škály služeb 
sexuálního a reprodukčního zdraví a práv s ním spojených, a tím i právo na zdraví. Tato 
zpráva se zaměří na několik klíčových oblastí v rámci sexuálního a reprodukčního zdraví 
a práv s ním spojených, zpravodaj však zdůrazňuje, že některá jiná témata z této oblasti, jež 
nebudou rozvedena podrobněji, vyvolávají skutečné obavy, jimiž je nutné se zabývat pokud 
možno v samostatných zprávách (např. náhradní mateřství). 

Podle Populačního fondu OSN6 představuje komplexní sexuální výchova přístup k výchově 
v oblasti sexuality založený na lidských právech a zaměřený na rovnost žen a mužů. Její 
součástí jsou vědecky přesné informace o vývoji člověka, jeho anatomii a reprodukčním 
zdraví a také informace o antikoncepci, porodu a sexuálně přenosných infekcích, včetně HIV. 

EP ve svém usnesení o kriminalizaci sexuální výchovy v Polsku7 vyzval členské státy, aby ve 
školách zavedly pro mladé lidi komplexní, věkově přizpůsobenou výchovu týkající se 
sexuality a vztahů. Ta má zásadní význam pro dosažení sexuálního a reprodukčního zdraví 
a práv s ním spojených, jakož i pro řešení násilí na základě pohlaví, pohlavního vykořisťování 
a zneužívání a nezdravých vzorců chování ve vztazích. Potřeba úplného přístupu ke 
komplexní sexuální výchově na všech základních a středních školách je dnes naléhavější než 
kdy jindy, neboť v souvislosti se sexuálním a reprodukčním zdravím a právy s ním spojenými 
narůstá množství dezinformací. Jeden takový případ byl odhalen v rámci šetření platformy 
openDemocracy, během něhož se zjistilo, že ženy po celém světě, a to i v EU, jsou záměrně 
mylně informovány, aby jim bylo zabráněno v přístupu k umělému přerušení těhotenství8. 
Ohrožuje to jejich život a omezuje jejich právo na informovanou volbu, je to v rozporu se 
základními zásadami demokracie a zbavuje je to práva na svobodu a informace. Komplexní 
sexuální výchova je namířena proti rostoucímu počtu dezinformačních kampaní a snah 
a představuje také jeden z nástrojů pro odstranění násilí na základě pohlaví. 

Antikoncepce umožňuje lidem přijímat v souvislosti se svým sexuálním a reprodukčním 
zdravím informovaná rozhodnutí, přičemž podle WHO9 se používáním moderních způsobů 
antikoncepce zabránilo v roce 2017 odhadem 308 milionům nechtěných těhotenství. Situace 
v celé Evropě ukazuje, že je stále třeba dosáhnout zlepšení, přičemž rozhodující oblastí je 
zajištění přístupu všech osob k antikoncepci10. V posledních letech byla největší pozornost 
věnována HIV/AIDS, zatímco finanční prostředky určené na plánované rodičovství 
a reprodukční zdraví se snížily, což je nebezpečná situace a mohlo by mít vážné důsledky11. 
Přístup k moderním metodám antikoncepce je součástí základního práva na zdraví a jako 
takový musí být poskytnut všem osobám v reproduktivním věku. 

Podle americké neziskové organizace Centre for Reproductive Rights12 (Středisko pro 

6 https://www.unfpa.org/comprehensive-sexuality-education 
7 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0058_CS.html 
8 https://www.opendemocracy.net/en/5050/revealed-us-linked-anti-abortion-centres-lie-and-scare-women-
across-latin-america/ 
9 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329884/WHO-RHR-19.18-eng.pdf?ua=1 
10 https://www.contraceptioninfo.eu/sites/contraceptioninfo.eu/files/contraception_infographic_2019_new.pdf 
11 https://www.epfweb.org/node/110 
12 https://reproductiverights.org/worldabortionlaws 

https://www.unfpa.org/comprehensive-sexuality-education
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0058_CS.html
https://www.opendemocracy.net/en/5050/revealed-us-linked-anti-abortion-centres-lie-and-scare-women-across-latin-america/
https://www.opendemocracy.net/en/5050/revealed-us-linked-anti-abortion-centres-lie-and-scare-women-across-latin-america/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329884/WHO-RHR-19.18-eng.pdf?ua=1
https://www.contraceptioninfo.eu/sites/contraceptioninfo.eu/files/contraception_infographic_2019_new.pdf
https://www.epfweb.org/node/110
https://reproductiverights.org/worldabortionlaws
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reprodukční práva) žije 59 % žen v reproduktivním věku v zemích, jež obecně umožňují 
umělé přerušení těhotenství, a 41 % v zemích s restriktivními právními předpisy. V EU pouze 
jeden členský stát neumožňuje umělé přerušení těhotenství v žádném případě (Malta) a jeden 
jej umožňuje pouze za velmi omezených okolností (Polsko), nicméně i zde se objevují 
tendence tuto možnost značně omezit. Zjevně odmítavé reakce vůči ženským právům, 
přičemž jedním z hlavních cílů útoků je právo na bezpečné a zákonné umělé přerušení 
těhotenství, EU znepokojují a vyžadují od ní důraznou odpověď. Omezení možnosti umělého 
přerušení těhotenství má vážné důsledky. WHO odhaduje, že každý rok je neodborně 
provedeno 25 milionů potratů, které mají často tragické následky. Právní omezení umělého 
přerušení těhotenství nevede k poklesu jejich počtu, nýbrž nutí ženy vyhledávat neodborný 
zákrok, a tím riskovat svůj život a zdraví. Podle Guttmacherova institutu dosahuje počet 
přerušení těhotenství v zemích, které jej zcela zakazují nebo jej povolují pouze v případě 
ohrožení života ženy, 37 na 1000 obyvatel a v zemích, které umělé přerušení těhotenství 
povolují, 34 na 1000 obyvatel. Tento rozdíl není statisticky významný13. V EU proto ženy za 
účelem umělého přerušení těhotenství často cestují do jiného členského státu, což ohrožuje 
jejich zdraví a život. 

I když je umělé přerušení těhotenství podle zákona legální, existují překážky v přístupu 
k němu, což vede k porušení práv spojených se sexuálním a reprodukčním zdravím a k 
nerovnosti v naplňování práv žen v celé EU. Jednu z nejproblematičtějších překážek 
představuje odmítnutí poskytnout lékařskou péči z důvodu osobního přesvědčení, kdy lékařští 
odborníci umělé přerušení těhotenství často neprovádějí, přičemž se odvolávají na své osobní 
přesvědčení. Ženám je tak upřeno právo na zdraví a lékařské ošetření, vzniká ale také problém 
v systému předávání pacientů specialistům na základě doporučení. Podle studie EP věnované 
důsledkům odmítnutí poskytnout službu sexuálního a reprodukčního zdraví a práv s ním 
spojených z důvodu svědomí14 poskytuje často vnitrostátní právní úprava zdravotnickým 
pracovníkům možnost neposkytnout zboží či službu, s nimiž z morálních důvodů nesouhlasí, 
k čemuž patří i umělé přerušení těhotenství a předpis na metody antikoncepce, jejich prodej či 
poradenství v této oblasti, a to na základě „odmítnutí podílet se na činnosti, kterou daná osoba 
považuje za neslučitelnou se svým náboženským vyznáním, morálním, filozofickým či 
etickým přesvědčením“. Máme-li pokročit kupředu, je třeba tuto skutečnost označit spíše za 
odmítnutí lékařské péče než za tzv. odmítnutí z důvodu svědomí. Většina členských států 
(více než 20) stanoví právo na tzv. odmítnutí z důvodu svědomí, které uznávají i nástroje 
OSN a Evropská úmluva o lidských právech. Stojí za zmínku, že se nejedná o absolutní právo 
a že ESLP konstatoval, že by tato možnost neměla být využívána k zamezení přístupu ke 
službám, na něž mají lidé zákonný nárok. Ve skutečnosti však právě k tomu dochází každý 
den v celé EU. Ženy nemají přístup ke svému zákonnému právu na umělé přerušení 
těhotenství, neboť zdravotničtí pracovníci odmítají tento lékařský zákrok provést a veřejné 
nemocnice nemají zavedeny systémy předávání pacientů specialistům na základě doporučení. 
Jedná se o zjevné a vícerozměrné porušení již dosaženého zákonného práva a odepření jeho 
výkonu v praxi.

Jedním z hlavních témat, jimž se zpráva věnuje, je empiricky podložená a vysoce kvalitní 
péče o matku. WHO vydala doporučení týkající se důstojného poskytování péče o matku, 

13 https://www.amnesty.org/en/what-we-do/sexual-and-reproductive-rights/abortion-facts/ 
14 https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2018)604969

https://www.amnesty.org/en/what-we-do/sexual-and-reproductive-rights/abortion-facts/
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2018)604969


PR\1200265CS.docx 13/13 PE648.429v01-00

CS

čímž se rozumí péče organizovaná a poskytovaná ve prospěch všech žen způsobem, jenž 
zachovává jejich důstojnost, soukromí a diskrétnost, chrání je před újmou a špatným 
zacházením, umožňuje jim přijmout informované rozhodnutí a nabízí nepřetržitou podporu 
během porodu. Mateřská úmrtnost je přetrvávajícím problémem, zejména pro menšinové 
a zranitelné skupiny, přičemž v situacích, kdy během porodu nastanou komplikace, roste 
riziko závažných zdravotních potíží a úmrtí. Více než třetina úmrtí matek se přičítá 
komplikacím při porodu nebo v období bezprostředně po něm15. Je tedy zřejmé, že kvalitní 
péčí o matky poskytovanou všem ženám lze těmto rizikům zabránit. Přístup ke zdravotnickým 
službám je lidským právem, stejně jako ochrana před nelidským a ponižujícím zacházením, 
přičemž obojí spadá do nejužšího rozsahu služeb v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví 
a práv s ním spojených. Rovněž narůstá počet zpráv o násilí, jemuž ženy čelí během porodu 
v zařízeních a během lékařských postupů v rámci předporodní a poporodní péče a péče při 
porodu, a obecně o násilí v oblasti porodnictví a gynekologie, které je nutno řešit. 

Tato zpráva bude významným příspěvkem k přehledu o stavu sexuálního a reprodukčního 
zdraví a práv s ním spojených v celé EU, přičemž jejím cílem je znovu potvrdit závazek EU 
k ochraně lidských práv, konkrétně práva na zdraví, tělesnou a duševní nedotknutelnost, 
rovnost, nediskriminaci, zdraví a vzdělání. Znovu potvrzuje, že porušení sexuálního 
a reprodukčního zdraví a práv s ním spojených nebo zamezení přístupu k nim představuje 
porušení lidských práv a násilí na základě pohlaví a jako takové je evropským problémem, 
který je nutno řešit, aniž bychom se odchýlili od hodnot a zásad, na nichž byla Evropská unie 
vybudována, jako je demokracie, rovnost a nenásilí. 

15 https://extranet.who.int/rhl/topics/preconception-pregnancy-childbirth-and-postpartum-care/care-during-
childbirth/who-recommendation-respectful-maternity-care-during-labour-and-childbirth 
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