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ZÁKON 

ze dne 

 

o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem 

 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

§ 1 

Předmět zákona 

 

Tento zákon upravuje podmínky poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám 

sterilizovaným v rozporu s právem a stanoví některé podrobnosti řízení o poskytnutí této částky 

a některé úkoly Úřadu vlády České republiky (dále jen „úřad“). 

 

 

§ 2 

Oprávněné osoby 

 

Oprávněnou osobou je fyzická osoba, která se podrobila v období od 1. července 1966 

do 31. března 2012 (dále jen „rozhodné období“) ve zdravotnickém zařízení na území, které je 

součástí území České republiky, sterilizaci v rozporu s právem. 

 

 

§ 3 

Sterilizace v rozporu s právem 

 

(1) Sterilizací v rozporu s právem se pro účely tohoto zákona rozumí zdravotní výkon 

zabraňující plodnosti, k jehož provedení oprávněná osoba neudělila souhlas, nebo souhlas 

udělila při takovém porušení právních předpisů upravujících v rozhodném období provedení 

zdravotního výkonu zabraňujícího plodnosti anebo za takových okolností, jež vylučují nebo 

vážně narušují svobodu a prostotu omylu uděleného souhlasu. 

 

(2) Porušením právních předpisů a okolnostmi podle odstavce 1 se rozumí zejména 

působení na oprávněnou osobou v podobě jakéhokoli nátlaku, donucení či přesvědčování, aby 

se zdravotnímu výkonu zabraňujícímu plodnosti podrobila, jakož i skutečnost, že oprávněná 

osoba nebyla srozumitelným způsobem a v dostatečném rozsahu informována o svém 

zdravotním stavu a o účelu, povaze, předpokládaném přínosu, možných důsledcích a rizicích 

navrhovaného zdravotního výkonu a o jiných možnostech řešení zdravotního stavu, jejich 

vhodnosti, přínosech a rizicích. 

 

(3) Má se za to, že podmínky podle odstavce 1 jsou splněny, pokud v souvislosti 

s provedením zdravotního výkonu zabraňujícího plodnosti byla oprávněné osobě poskytnuta 

dávka podle předpisů o sociálním zabezpečení, jejíž poskytnutí bylo vázáno na podstoupení 

zdravotního výkonu zabraňujícího plodnosti.1 

 

 

                                                           
1 Např. § 35 vyhlášky ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 152/1988 Sb., 

kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České 

socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 
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§ 4 

Jednorázová peněžní částka 

 

(1) Oprávněná osoba má nárok na poskytnutí jednorázové peněžní částky ve výši 

300 000 Kč (dále jen „nárok“). 

 

(2) Nárok je třeba uplatnit u úřadu nejpozději do tří let od účinnosti tohoto zákona, jinak 

zaniká. 

 

 (3) Přiznání nároku nevylučuje uplatnění práv příslušejících oprávněné osobě z důvodu 

zásahu do integrity podle obecných předpisů občanského práva. Přiznaný nárok se na případnou 

náhradu škody či přiměřené zadostiučinění započte. 

 

 

Řízení o nároku 

 

§ 5 

 

(1) O přiznání nároku rozhoduje úřad. 

 

(2) Na řízení o přiznání nároku se použije správní řád, pokud tento zákon nestanoví 

jinak. 

 

(3) V řízení podle tohoto zákona činí lhůta pro vydání rozhodnutí nejdéle 60 dnů. 

 

 

§ 6 

 

(1) Žádost o přiznání nároku musí kromě obecných náležitostí obsahovat 

a) vylíčení rozhodných skutečností případu, zejména označení zdravotnického zařízení, 

v němž ke zdravotnímu výkonu zabraňujícímu plodnosti došlo, datum, kdy byl tento 

zdravotní výkon proveden, a vylíčení okolností, za nichž k tomuto zdravotnímu výkonu 

došlo, 

b) označení listin a jiných důkazních prostředků, jichž se oprávněná osoba na podporu svého 

práva dovolává, 

c) bankovní účet, na který má úřad poukázat přiznanou peněžní částku. 

 

(2) Státní orgány, jakož i právnické a fyzické osoby jsou povinny na výzvu úřadu 

poskytnout nezbytnou součinnost potřebnou ke zjištění skutkového stavu věci bez důvodných 

pochybností, zejména předložit listiny či jiné důkazní prostředky. Výzva má formu usnesení, 

které se doručuje pouze státnímu orgánu nebo osobám, které jsou povinny poskytnout 

součinnost. 

 

 

§ 7 

 

(1) Osoby oprávněné k provádění úkonů správního orgánu v řízení2jsou při výkonu 

působnosti podle tohoto zákona oprávněny v rozsahu nezbytném pro splnění účelu tohoto 

                                                           
2 § 15 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu 
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zákona nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené o oprávněných osobách a činit si z ní 

výpisy či kopie. 

 

(2) Osoba, která vede zdravotnickou dokumentaci o oprávněné osobě, je povinna ji 

zaslat úřadu do 15 dnů ode dne doručení písemné žádosti. Po dobu běhu lhůty pro předložení 

zdravotnické dokumentace lhůta pro vydání rozhodnutí neběží. 

 

 

§ 8 

 

(1) V případě přiznání nároku provede úřad jeho výplatu do 30 dnů od právní moci 

rozhodnutí o přiznání nároku. 

 

(2) Vyplacený nárok nepodléhá dani z příjmu fyzických osob, nezahrnuje se do 

vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na veřejné zdravotní pojištění, do příjmu 

rozhodného pro výpočet pojistného na sociální zabezpečení a na státní politiku zaměstnanosti, 

a nezahrnuje se ani do příjmů rozhodných pro účely dávek státní sociální podpory, systému 

pomoci v hmotné nouzi a sociální péče. 

 

 

§ 9 

Soudní přezkum 

 

 

(1) K řízení o žalobě je příslušný krajský soud, v jehož obvodu má oprávněná osoba 

bydliště, popřípadě v jehož obvodu se zdržuje; nemá-li oprávněná osoba bydliště na území 

České republiky, je příslušným k řízení o žalobě krajský soud, v jehož obvodu má či měl sídlo 

poskytovatel zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení byl zdravotní výkon 

zabraňující plodnosti proveden. 

 

(2) Řízení o žalobě je osvobozeno od soudních poplatků. 

 

(4) Oprávněná osoba může být v řízení o žalobě zastoupena též právnickou osobou, jejíž 

zisk se nerozděluje a k jejímž činnostem uvedeným v zakladatelském právním jednání patří 

ochrana lidských práv a základních svobod a poskytování právní pomoci v souvislosti s touto 

ochranou; za právnickou osobu jedná k tomu pověřený její zaměstnanec nebo člen, který má 

vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon 

advokacie.3 

 

 

§ 10 

 

Po dobu 10 let od účinnosti tohoto zákona neběží v případě dokumentů, jejichž obsah 

by mohl být významný k prokázání nároku oprávněných osob podle tohoto zákona, skartační 

lhůty podle právních předpisů o archivnictví. Po stejnou dobu nelze rovněž vyřadit a zničit 

zdravotnickou dokumentaci obsahující záznamy vztahující se k provedení zdravotního výkonu 

zabraňujícího plodnosti.  

 

                                                           
3§ 5 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii. 
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§ 11 

 

Úřad může zpracovávat osobní údaje, pokud je to nezbytné pro plnění jeho úkolů podle 

tohoto zákona.  

 

 

§ 12 

 

(1) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona je úřad oprávněn ze základního registru 

obyvatel využívat tyto referenční údaje: 

a) příjmení,  

b) jméno, popřípadě jména,  

c) adresa místa pobytu,  

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, 

místo a stát, kde se narodil,  

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České 

republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí 

soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, 

který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.  

 

(2) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona je úřad oprávněn z informačního systému 

evidence obyvatel využívat tyto údaje:  

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,  

b) datum narození,  

c) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,  

d) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, 

případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního 

předpisu,  

e) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,  

f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum 

úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,  

g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 

popřípadě jako den, který nepřežil.  

 

(3) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona je úřad oprávněn z informačního systému 

cizinců využívat tyto údaje:  

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,  

b) datum narození,  

c) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České 

republiky, místo a okres narození,  

d) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,  

e) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,  

f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 

území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,  

g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 

popřípadě jako den, který nepřežil.  

 

(4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 

které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v 
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základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo 

informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 

 

 

§ 13 

Účinnost 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021, s výjimkou ustanovení § 10, které 

nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. 
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