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S. 102 Výbor pro justici 

Český model amerického kongresu 2017 
zahájen a konán v městě Plzeň v neděli, 

desátého září roku dvoutisícího sedmnáctého 

ZÁKON 

o úpravě podmínek podstoupení umělého přerušení těhotenství 

Senát a Sněmovna reprezentantů Spojených států amerických se v Kongresu usnesly na tomto 

zákonu: 

Hlava I – Definiční a právní vymezení 1 

Par. 101. Úvodní ustanovení. 2 

Tento zákon upravuje podmínky podstoupení umělého přerušení těhotenství berouc v úvahu 3 

nedostatek federální legislativy týkající se této problematiky. 4 

Par. 102. Pravomoc federálních úřadů. 5 

Tento zákon ruší pravomoci států Unie v záležitostech v kontextu tohoto zákona. 6 

Problematika interrupcí se stává výlučnou pravomocí federálních úřadů. 7 

Par. 103. Vymezení pojmů. 8 

Pro účely tohoto zákona se rozumí: 9 

(1) INTERRUPCE. – Termín „interrupce“ je synonymum pro umělé přerušení těhotenství 10 

ženy lékařským zákrokem, či požitím speciálních prášků; 11 

(2) NASCITURUS. – Termín „nasciturus“ označuje dosud nenarozené dítě, které je, za 12 

podmínky, že se narodí živé, způsobilé nabývat subjektivní práva; 13 

(3) UNIE. – Termín „Unie“ pro potřeby tohoto zákona označuje Spojené státy americké; 14 

(4) STÁT UNIE. – Termín „stát Unie“ pro potřeby tohoto zákona označuje jeden z padesáti 15 

Spojených států amerických.  16 

Hlava II – Právní ustanovení 17 

Par. 201. Základní vymezení. 18 

(1) Právo na život je pilířem celého systému ochrany základních práv a svobod jedince 19 

daného Ústavou Spojených států amerických. Právní řád Spojených států Amerických 20 

chrání lidský život jako klíčovou hodnotu právního státu. 21 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fetus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Subjektivn%C3%AD_pr%C3%A1vo
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(2) Unie chrání hodnotu nenarozeného lidského života, avšak jen do takové míry, aby tato 22 

ochrana nezpůsobovala zásah do svobody ženy a jejího práva na soukromí. 23 

(3) Nasciturus není subjektem práva, kterému náleží základní právo na život podle čtrnáctého 24 

dodatku Ústavy. Nasciturus se může stát subjektem práva ex tunc, tedy i ex tunc nositelem 25 

základních práv, avšak pod podmínkou, že se narodí živý.  26 

(4) Žena má právo rozhodovat o vlastní duševní a tělesné integritě, tedy také právo podstoupit 27 

interrupci v souladu s podmínkami určenými Unií a legislativou státu, ve kterém má žena 28 

trvalé bydliště. 29 

Hlava III – Provedení interrupce 30 

Par. 301. Místo a způsob provedení interrupce. 31 

(1) Interrupce je provedena na přání ženy ve státní či soukromé potratové klinice v souladu 32 

s Par. 401. tohoto zákona buď chemicky, nebo chirurgicky.  33 

(2) O způsobu provedení interrupce rozhoduje lékař. 34 

Par. 302. Omezení podstoupení interrupcí. 35 

(1) Z důvodu ochrany zdraví ženy a vyvinutí základů všech orgánů embrya se žena může 36 

rozhodnout po konzultaci se svým lékařem podstoupit interrupci pouze do konce osmého 37 

týdne od početí, pokud nesplňuje výjimky stanovené v odst. 2 písm. (A) či (B). 38 

(2) Žádný stát Unie nesmí učinit provedení interrupce nemožné či ho nepřiměřeně ztížit, je-li 39 

matka v 9. - 16. týdnu těhotenství, pouze v případech: 40 

(A) znásilnění; 41 

(B) incestu. 42 

(3) Je-li žena v pokročilejším stádiu těhotenství než v 16. týdnu, nesmí na území federace 43 

podstoupit interrupci. 44 

Par. 303. Trestněprávní odpovědnost. 45 

(1) Žena, která záměrně podstoupí umělé přerušení těhotenství v rozporu s tímto zákonem, 46 

bude za své činy trestně odpovědná v souladu se zákony daného státu, ve kterém byl 47 

potrat proveden. 48 

(2) Lékař, asistent či jakákoli osoba, která provede umělé ukončení těhotenství či bude 49 

asistovat při jeho provedení v rozporu s tímto zákonem, bude za své činy trestně 50 

odpovědná v souladu se zákony daného státu, ve kterém byl potrat proveden. 51 
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Hlava IV – Dostupnost interrupcí 52 

Par. 401. Potratové kliniky. 53 

(1) V každém členském státě musí být nejméně 5 fungujících, státem zřizovaných 54 

potratových klinik, které musí být otevřené nejméně 5 dní v týdnu.  55 

(2) V každém městě nad 300 000 obyvatel musí být nejméně jedna fungující, státem 56 

zřizovaná potratová klinika, která musí být otevřená nejméně 5 dní v týdnu.  57 

(3) Interrupce mohou být prováděny v soukromých potratových klinikách, pokud tyto 58 

kliniky splní bezpečnostní a hygienické podmínky určené státem. Nejméně jednou za 6 59 

měsíců bude v takové klinice provedena kontrola příslušnými federálními orgány. Tyto 60 

kliniky mají nárok na finanční příspěvek z federálního rozpočtu ve výši jedné čtvrtiny 61 

nákladů potřebných na fungování kliniky.  62 

(4) Personál potratové kliniky nesmí poskytovat jakékoliv informace o přítomnosti, 63 

zdravotním stavu či jakékoliv jiné informace o pacientkách v potratových klinikách 64 

třetím osobám bez písemného svolení pacientky.  Pokud je pacientka mladší 18 let, toto 65 

svolení vydávají rodiče pacientky.  66 

Par. 402. Financování interrupcí. 67 

Každý členský stát musí umožňovat uhrazení ceny provedení umělého přerušení těhotenství 68 

z federálních fondů v případě ohrožení života ženy, znásilnění a incestu. 69 

Par. 403. Práva a povinnosti ženy. 70 

(1) Žena smí podstoupit interrupci z jiných důvodů než znásilnění a incestu pouze jedenkrát 71 

za život. 72 

(2) Pokud je žena, která se rozhodne podstoupit interrupci, mladší 18 let, oba rodiče musí 73 

udělit povolení podstoupit interrupci. Pokud jsou rodiče rozvedení či nežijí s dívkou 74 

v jedné domácnosti, stačí povolení rodiče, který má dívku v péči. Soudce může udělit 75 

prominutí tohoto nařízení.  76 

(3) Žena je povinna uhradit přiměřené náklady na uspořádání pohřbu pro nascitura. 77 

Hlava V – Závěrečná ustanovení 78 

Par. 501. Účinnost. 79 

Tento zákon nabývá účinnosti jeho vyhlášením. 80 


