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Nejvyšší plodnost za posledních třicet let
Porodnost v roce 2021 vzrostla v České republice na 1,83. Jsme nejlepší v Evropě. Pro
novináře bylo ale důležitější z dat Českého
statistického úřadu zdůraznit spíše nejvyšší
úmrtnost. Kdyby nyní vláda využila současné pronatalitní nálady společnosti a podpořila například rodiny s třemi a více dětmi,
měli bychom šanci se dostat na magickou
hranici 2,1 dítěte na ženu a přestat vymírat.
Stále je na stole návrh bezúročných půjček
na bydlení a DPH free auta pro rodiny 3+,
které jsou ekonomicky aktivní.
Úkolem Hnutí Pro život ČR není zvyšovat porodnost, ale napomoci těhotným
ženám dát šanci jejich nenarozeným dě-

tem. Ovšem na čem se prakticky se všemi
politiky shodneme, je odstranění maxima
překážek pro přijetí nečekaně počatého
dítěte. A zdá se, že tato spolupráce nese
ovoce. Před deseti lety bylo provedeno
24 055 umělých potratů. V roce 2020,
když začala platit protikovidová opatření
a panovaly velké obavy z budoucnosti, jich
bylo 16 886 a v loňském roce 15 492. Dětí
se v roce 2021 narodilo 111 793 oproti
110 200 v roce 2020 a 108 673 v roce 2011.
Tato čísla samozřejmě vůbec neznamenají, že je všechno v pořádku. Více než patnáct tisíc mrtvých nenarozených dětí není
pouhá statistika, ale tragédie obav, strachů,

bezmoci a někdy možná i sobectví. Proto
hledáme cesty jak pomoci nejen té nejohroženější skupině nenarozených dětí, které
mají přijít do rodin jako třetí. Druhou největší skupinou, která přichází o život, jsou první děti. Na Slovensku loni zavedli příspěvek
na náklady v těhotenství. Možná nastal čas
se zamyslet i nad tím, že mateřskou dnes
čerpá pouze sedmdesát procent těhotných
žen. Zákonodárcům možná uniklo, že ne
každé narozené dítě bylo detailně plánováno 270 dní předem, aby se jeho matka stihla
přihlásit k nemocenskému pojištění a nepřišla tak o několik desítek tisíc korun.
Radim Ucháč
Foto: David Sís / Člověk a Víra

Sociologie

Foto: freepik

Ženy podstupují umělý potrat
především kvůli nespolehlivosti partnera
a z ekonomických důvodů. Vyplývá to
z exkluzivního průzkumu Ipsos
Nespolehlivost partnera je pro čtvrtinu žen důvodem pro umělý potrat nečekaně počatého
dítěte. Jako další významný důvod k podstoupení umělého potratu uvedly respondentky
ekonomické důvody. To jsou některé ze zjištění exkluzivního průzkumu agentury IPSOS
zpracovaného pro Hnutí Pro život ČR mezi jedním a půl tisícem žen, které podstoupily
umělý potrat mezi srpnem 2020 a dubnem 2021.
Hnutí Pro život ČR zadalo vypracování průzkumu u výzkumné agentury Ipsos kvůli
lepší analýze ekonomicko-sociologických
příčin, které vedou ženy k podstoupení
umělého potratu. Výsledky mají ve spolupráci s úředníky, samosprávou i zákonodárci napomoci k efektivnější pomoci nečekaně
těhotným ženám, které chtějí dát svému nenarozenému dítěti šanci, a jejich rodinám.
Výzkum bourá některá zažitá klišé – jako
například, že na potrat chodí zejména mla-
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dé dívky, kterým by narození dítěte znemožnilo dokončení školy a znesnadnilo start do
života. Naopak se ukazuje, že jde nejčastěji
o ženy v mladším středním věku, které již
dítě mají a nemohou si dovolit další a necítí podporu ze strany partnera. Pokud by se
podařilo motivovat muže k větší zodpovědnosti a více ekonomicky podpořit nečekaně
těhotné ženy a jejich rodiny, mohlo by se
každý rok narodit řádově tisíce dětí, které
jsou nyní zbytečně potraceny.

32 let, svobodná, SŠ a s dluhy
Průměrný věk ženy, která jde na potrat, je
32 let. Nejčastěji je žena svobodná, nebo
žije v nesezdaném soužití s partnerem, a má
středoškolské vzdělání. Nejčastěji pak ženy
žijí ve tří až čtyřčlenné domácnosti a čistý
měsíční příjem domácnosti se pohybuje
mezi 30 000 Kč až 50 000 Kč, jedná se tedy
povětšinou o středně příjmové domácnosti.
Z průzkumu dále vyplynulo, že dvě třeti-

Sociologie

ny žen má dluhy. Sedm procent žadatelek
o umělý potrat se dokonce potýká s exekucí.

Nejčastěji jsou potrácené třetí děti
Přes 70% žen podstupujících umělý potrat
na vlastní žádost již má děti, a to převážně
dvě. Polovina pacientek v dotazníku rovněž
uvedla, že již někdy v minulosti umělý potrat
podstoupila – a to nejčastěji jeden. Čtyřicet
procent žen již v době potratu nežije s mužem, se kterým dítě počaly.

Důvody pro umělý potrat:
nespolehlivost partnera
a ztráta životní úrovně

Z Linky pomoci

O současném stavu společnosti pak vypovídají důvody k umělému potratu, které ženy
uvádějí. Čtvrtina respondentek jako důvod
výslovně uvedla nespolehlivost otce dítěte.
Dítě si finančně nemohlo dovolit 37% žen.
Osmnáct procent žen vyjádřilo obavy, že by
jim potomek zabránil v kariérním růstu.

Kompletní závěrečná zpráva exkluzivního průzkumu společnosti
Ipsos z roku 2020-2021 je k dispozici na webu hnutiprozivot.cz.

Maminka tohohle malého šikuly se na
Hnutí Pro život ČR během těhotenství
obrátila s prosbou o pomoc. Díky dárcům jsme mohli zajistit rodině s více
dětmi chybějící výbavičku a krátce po
porodu také menší finanční podporu
na nejnutnější poplatky, na které mamince momentálně nezbývaly finance.
#NesoudímePomáháme
#Linkapomoci800108000
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Geopolitika a kulturní vlivy

Po případném zrušení rozsudku Roe v. Wade se očekává, že 26 červeně vyznačených států USA se rozhodnou ve vetší míře legislativně chránit
nenarozené děti a zřeknou se neomezeného práva na potrat. Zdroj: Guttmacher Institute

Jak dostat Nejvyšší soud USA pod palbu?
Možná jste to už zachytili. Z Nejvyššího soudu USA unikl návrh připravovaného a dosud
nepřijatého rozsudku, který by mohl poslat k ledu nechvalně známé precedenty Roe a Casey.
Draft zveřejnil server Politico. Ihned se zvedla vlna rozhořčení, odporu, předstíraného
překvapení. Ale hlavně nepochopení. Tak tedy několik málo poznámek.
Místo argumentů brutální nátlak
Pokud je něco skandálního, je to únik sám.
Podle všeho jde o první únik návrhu rozsudku v historii soudu. Liberální média sice přispěchala s vytáčkou, že také rozsudek Roe
unikl; ovšem jen řádově hodiny před vyhlášením a po jeho přijetí a sepsání.
V našem případě se však jedná o pouhý
návrh – sepsaný sice představitelem názorové většiny, ale dosud nehotový, předaný k připomínkám dalším soudcům. Soud

o něm bude ještě hlasovat – a nebylo by to
poprvé, kdyby původní návrh nakonec přijatý nebyl. Každému, koho jen trochu zajímá
dění na Nejvyšším soudu USA doporučuji
knihu Dějiny Nejvyššího soudu Spojených
států z roku 2020, kde je proces přijímání
rozsudků podrobně popsán.
Únik tedy svědčí o jednom: když došly
argumenty, rozhodla se jedna strana sporu
použít brutální sílu. Není to poprvé v historii, kdy se poštvává proti nějakému soudu

Jediné, co se zruší, je podivná právní konstrukce,
že ústava USA garantuje právo na potrat, kvůli
které byl umělý potrat vnucen všem státům unie.
hnutiprozivot.cz / strana 4

ulice. V našem otupělém světě jsme na překonávání tabu zvyklí; zde došlo k prolomení dalšího z nich. Na Nejvyšším soudu USA
platí pravidlo 20 vteřin, podle nějž je každý
asistent soudce přistižený při kontaktu s médii v této lhůtě propuštěn.

Pokus o demontáž soudcokracie
A nyní k obsahu rozhodnutí. Že se se možná schyluje k překonání rozsudku Roe v.
Wade jsem psal již před rokem. Pokud vás
zajímá judikatura Nejvyššího soudu USA
k potratům, podrobně jsem ji zpracoval
v článku Struktura práva na potrat. Úvahy
ve světle judikatury Nejvyššího soudu USA
pro odborný časopis Právník.
Pokud bude přijat návrh soudce Alita
v právě projednávané věci Dobbs v. Jackson

Geopolitika a kulturní vlivy

Nevyhnutelným závěrem je, že právo na potrat
není hluboce zakořeněno v historii a tradicích
[amerického] národa.
Women’s Healths, nebude to znamenat
celoamerický zákaz potratů, jak naznačují
některá česká média. Nebude se jednat ani
o první překonání dřívějšího precedentu –
to by až dosud muselo v USA být otroctví
nebo rasová segregace.
Jediné, co se zruší, je podivná právní
konstrukce, že ústava USA garantuje ženám právo na potrat, kvůli které byl umělý
potrat vnucen všem státům unie. Rozhodování o této otázce se tak z federální úrovně
přenese zpět na úroveň jednotlivých států.
Rozsudek bude významným příspěvkem
k demontáži soudcokracie a k budování větší zdrženlivosti při soudním rozhodování.
S důkladnou analýzou vyčkám, až bude
rozsudek skutečně přijat. Server Politico přinesl ale přehled důležitých pasáží draftu, tak
některé z nich vybírám a překládám (bez
hlubšího zkoumání jejich relevance).

Citace draftu Nejvyššího soudu USA
„Domníváme se, že rozsudky Roe a Casey
musí být zrušeny. Ústava se o potratech
nezmiňuje a žádné takové právo není implicitně chráněno žádným ústavním ustanovením.“

„V některých státech se voliči mohou domnívat, že právo na potrat by mělo být ještě
rozsáhlejší než právo, které uznávají Casey
a Roe. Voliči v jiných státech mohou chtít
zavést přísná omezení na základě svého
přesvědčení, že potrat ničí "nenarozenou
lidskou bytost".“
A toto je důležité:
„Nepředstíráme, že víme, jak bude náš politický systém nebo společnost reagovat na

dnešní rozhodnutí, kterým byly zrušeny
rozsudky Roe a Casey. A i kdybychom dokázali předvídat, co se stane, neměli bychom
žádnou pravomoc, aby tyto znalosti ovlivnily
naše rozhodnutí. Můžeme pouze dělat svou
práci, kterou je výklad práva, uplatňování
dlouhodobých zásad stare decisis a v souladu s nimi tento případ rozhodnout. Proto
se domníváme, že ústava právo na potrat
nepřiznává. Rozsudky Roe a Casey musí být
zrušeny a pravomoc regulovat potraty musí
být vrácena lidem a jejich voleným zástupcům.“
JUDr. Jakub Kříž, Ph.D.
z blogu Právo v dešti

V některých státech se voliči mohou domnívat,
že právo na potrat by mělo být ještě rozsáhlejší.
Voliči v jiných státech mohou chtít zavést přísná
omezení na základě svého přesvědčení, že potrat
ničí „nenarozenou lidskou bytost“.
Z Linky pomoci

Z Linky pomoci

Filípek se narodil mamince Markétě,
která se na Hnutí Pro život ČR obrátila
v rámci nabídky mimořádné finanční
pomoci. Přejeme oběma hodně radosti
a děkujeme dárcům, díky nimž je takováto pomoc možná.

Na fotce je Jůlinka. Narodila po prodělaném onkologickém onemocnění její
maminky, která je vděčná Hnutí Pro
život ČR za veškerou poskytnutou podporu.

„Rozsudek Roe se od počátku hrubě mýlil.
Jeho odůvodnění bylo mimořádně slabé
a rozhodnutí mělo škodlivé důsledky. Rozhodnutí Roe a Casey zdaleka nepřinesla celonárodní řešení otázky potratů, ale naopak
roznítila debatu a prohloubila rozpory. Je
načase dbát ústavy a vrátit otázku potratů
do rukou volených zástupců lidu.“
„V letech před rozhodnutím [Roe v. Wade]
liberalizovala své zákony asi třetina států,
ale rozhodnutí Roe tento politický proces
náhle ukončilo. Zavedlo stejný vysoce restriktivní režim pro celý národ a fakticky
zrušilo potratové zákony všech států. ...
Představovalo "výkon hrubé soudní moci"
... a vyvolal celonárodní spor…“
„Nevyhnutelným závěrem je, že právo na
potrat není hluboce zakořeněno v historii
a tradicích národa. Naopak, nepřerušená
tradice zákazu potratů pod hrozbou trestního postihu přetrvávala od nejstarších dob
common law až do roku 1973.“

#NesoudímePomáháme
#Linkapomoci800108000

#NesoudímePomáháme
#Linkapomoci800108000
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Z médií

Jak zneužít Akademii věd pro
ideologický boj za lepší zítřky
Znáte časopis Heroine? Pokud ne, on nic jste nepřišli… Je to takový netradiční ženský
časopis, který se například rozhořčuje nad tím, že si ženy na sociálních sítích sdílí
recepty nebo pečou chleba, protože se tím prý posouvají k radikální pravici.
No zkrátka, když se žena chová jako žena, řadí se mezi krajní pravičáky.
Není tedy divu, že v tomto milém časopise
vyšel rozhovor o Hnutí Pro život ČR, který
nevyzněl právě pochvalně. Už jen jeho titulek „Soudíme a manipulujeme“ mluví za vše.
Ale žijeme v pluralitní demokracii a jestli si
chtějí feministky zanadávat na Hnutí Pro život Č
R, mají na to právo. Trochu to kalí
fakt, že šlo o rozhovor s vědkyní Sociologického ústavu Akademie věd ČR, religionistkou PhDr. Andreou Beláňovou, Ph.D.
Poměrně žlučovitá kritika všeho, co Hnutí
Pro život ČR dělá, dostala oficiální punc respektované vědecké instituce. Jen ti hodně
zasvěcení vědí, jak se ctihodný Sociologický ústav AV ČR změnil v oázu genderových
„studií“ – existují tam hned dvě genderová
výzkumná oddělení s celkem pětatřiceti (!)
pracovníky.
Ale zpět k rozhovoru. Označení „matka“ pro těhotnou ženu považuje socioložka
Andrea Beláňová za manipulativní. Argumentuje smyšleným příběhem ženy, kterou
Hnutí Pro život ČR nutí do rizikového těhotenství. Jako sekta vydírá ženy v tísni přes
pocity viny a místo individuálního řešení situace nasadí páku sady manipulativních argumentů. Beláňová svou argumentaci opírá
o výzkum, který v rámci svého pracovního
poměru realizovala v letech 2017 a 2018.
Recenzované závěry výzkumu ale nic takového neobsahují a tvrzení jsou i v rozporu
se stenografickými záznamy původního rozhovoru, který provedla s pracovnicí Linky
pomoci. Naopak zcela pomíjí, že základní
formou pomoci nečekaně těhotným ženám
je kromě psychologické podpory rovněž
komplexní řešení problému na úrovni sociální, právní, materiální a finanční.

Hnutí Pro život ČR proto poslalo dopis tivních pocitech, je to vlastně v pohodě.
řediteli Sociologického ústavu s žádos- A žádná omluva nebude.
K čemu tohle vede? Jen k prohloubení
tí o omluvu. Pochodilo tak napůl. Ředitel
ústavu Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. uznal, že nedůvěry k vědeckým pracovištím včetně
„v přepisu rozhovoru byly opravdu nepřes- Sociologického ústavu Akademie věd ČR,
nosti“ a také, že kolegyně mluvila za sebe která se místo nestranné vědy hrdě staví na
a ne za ústav, přestože rozhovor na svých barikádu ideologických bojů za světlé zítřstránkách prezentuje. Je ale docela zajíma- ky. A možná také ke zvážení spolupráce na
vé, že ředitel vědecké instituce pokračuje zdánlivě „nezávislých výzkumech“.
tím, že „kolegyně Beláňová v rozhovoru
hpž čr
pro Heroine.cz vycházela ze své výzkumné
práce, tuto práci, ani obsah analyzovaných
dat ovšem přímo
necitovala. Jedná se
o interpretace autorky založené na
analýze dat a zjištění z výzkumu... Jde
o komentář vyvozený
dr. Beláňovou z analýzy kvalitativních
rozhovorů provedených v rámci výzkumu (především rétoriky a sebeprezentačních postupů), nikoli
o doslovný výňatek
z těchto rozhovorů.“
Přeloženo do češtiny:
Svěřila se vám
Kolegyně dělala nějaký výzkum, v médiích
pacientka:
řekne něco jiného,
co ve výzkumu nePoskytujeme tyto služby:
...čekám
bylo a je v rozporu
• sociálně-právní poradenství
nečekaně dítě...
s doslovnými zázna• ekonomická podpora – až roční hrazení
hypotéky nebo jiného investičního úvěru
my, ale protože to je
...cítím se
středně příjmových rodin čekajících
pouze její komentář
být nucena
třetí dítě
založený na subjek• nevratná finanční podpora sociálně
k podstoupení

potratu...

Označení „matka“ pro těhotnou
ženu považuje religionistka
a vědkyně Akademie věd Andrea
Beláňová za manipulativní.
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a nebo podobně

Odkažte ji
na nás

•
•
•
•

slabým rodinám nebo osamělým ženám
nasměrování ke stabilizaci životní situace
pomoc při řešení partnerských vztahů
doprovázení během těhotenství
i po porodu
psychologická podpora a poradenství
po podstoupeném potratu nebo jiných
těhotenských ztrátách

nesoudimepomahame.cz

Surogace

Reklamní web zaměřující se na obchod s náhradním mateřstvím. Foto: parentage.pro

Reprodukční prostituce: Nárůst
poptávky po náhradním mateřství
Mnoho knih a článků zabývajících se surogátním mateřstvím začíná své „vyprávění“
o surogaci poukazem na to, že jeho kořeny sahají tisíce let do minulosti, do časů
popsaných v kapitolách 16 a 30 knihy Genesis o Abrahámovi, Sáře a Támar.
Tím, ať již úmyslně, či nikoliv, zdůrazňují,
že surogace jako taková není novým fenoménem. Zastánci surogace tento argument
dokonce používají jako doklad jeho legitimnosti. Jinými slovy: to, co je staré a dlouhodobé, to je ověřené, a tedy dobré, přičemž
to samozřejmě platí pouze pro samotný akt
surogace, nikoliv už pro takové instituty,
jako je rodina, manželství nebo mateřství.

Od starověkých sexuálních otrokyní
k moderním reprodukčním centrům
Švédská novinářka a aktivistka Kajsa Ekis
Ekmanová upozorňuje na to, že právě poukazováním na dávnou existenci surogace
spolu se zdůrazňováním jejího revolučního
charakteru, umožňuje jejím zastáncům mlu-

vit o ní jako o revoluční praktice a současně jako o starodávné tradici, čímž ji mohou
prezentovat jako naši budoucnost a zároveň
vyloučit, aby byla považovaná za vědeckou
fantazii. Ale pokud již uvádíme tyto staré
případy surogace, nemůžeme zůstat jen
u konstatování, že tu surogace odpradávna
byla, musíme také připomenout, jaká byla.
Toto zase nahrává odpůrcům surogace,
kteří v souvislosti s tím mohou naopak poukázat na archetypální znaky surogace. Tedy
určité charakteristické prvky, které jsou odpradávna zakotveny v surogaci a projevují
se v ní dodnes. Jde hlavně o vnímání plodnosti, ženy, dítěte, jejich funkcí a statutu, ale
i o zacházení s nimi. V obou starozákonních
případech vystupuje na straně surogátní

(náhradní) matky otrokyně, s jejímž tělem
a vůbec celým jejím životem mohl podle své
libovůle nakládat její pán. I děti byly považovány za vlastnictví.
Nepředpokládám, že prvním skutečným
případem surogace byl ten první zaznamenaný, ale pro účely tohoto textu nám postačí začít s ním. První pokusy o umělé oplodnění se datují do začátku 18. století, avšak
žádný z nich nevedl k porodu živého dítěte,
a to až do 25. července 1978, kdy se v Anglii narodila Louise Joy Brownová, známá
také jako „dítě ze zkumavky“. Od této doby
poptávka po asistované reprodukci vzrůstá
a neustále roste, stejně jako se zvyšují i požadavky na ni.
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a platnosti surogačních smluv nebo jejich
jednotlivých částí; problematice zneužívání
ekonomického a sociálního postavení náhradní matky; nebo tomu, co je v nejlepším
zájmu dítěte, přičemž v souvislosti s posledním zmíněným vyhrálo nakonec přesvědčení, že dítě se bude mít lépe v „bohatší“
rodině.

Komerční surogace

F\oto: Sean Roy

„Obchod s těhotenstvím,“ jak to nazývá
již zmíněná Ekmanová, začal ve Spojených
státech amerických v 70. letech 20. století, kdy právník Noel Keane založil první
agenturu zabývající se zprostředkováváním
náhradních matek pro bezdětné páry a naopak. Ke konci 70. let bylo takových agentur
založeno v USA dokonce několik, přičemž
po určitou dobu působily na hraně zákona.
První známou náhradní matkou se ve
Spojených státech amerických stala Elizabeth Kane (pseudonym), která svého rozhodnutí následně trpce litovala, a dokonce
se stala jednou z hlavních bojovnic proti
náhradnímu mateřství. O opatrovnictví daného dítěte se Kane nikdy nesoudila, ale
podpořila v boji o své dítě Mary Beth Whiteheadovou, matku dítěte „M“, která byla
první americkou náhradní matkou, jež se
s objednateli soudila o dítě, které porodila.
Soud nakonec svěřil dítě do péče objednavatelů, a to na základě jeho nejlepšího zájmu, ale stranám doporučil, aby se dohodly
na rozumném rozvrhu návštěv. Tehdy šlo
o velmi zdlouhavý, těžký a bolestný proces,
při němž soud narazil téměř na všechny
problematické stránky náhradního mateřství. Nevyhnul se ani otázce vymahatelnosti
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Vůbec prvním známým, soudem projednávaným a zároveň mezinárodním sporem byl
případ „Baby Cotton“. Spor k soudu daly
britské úřady poté, co se dozvěděly o finanční povaze dohody mezi ženou, která
dítě porodila, a objednavateli, pro něž je
porodila, přičemž se tak zachovaly přesto,
že v té době ještě Británie nezakazovala komerční surogaci, resp. ji žádným způsobem
neupravovala. Soud nakonec svěřil dítě do
péče objednavatelů, kteří se s ním následně
odstěhovali do USA. Cottonová dodnes nezná identitu objednavatelů a o dítěti nemá
žádné informace. Přesto všechno nelituje
svého rozhodnutí stát se náhradní matkou.
Tento případ ale vyvolal velké pohoršení
u značné části britské společnosti, což spolu se skutečnými právními a etickými problémy, které vyšly v rámci případu najevo,
vyvolalo i politickou reakci, a to v podobě
nového zákona (Surrogacy Arrangements
Act 1985), který byl primárně zaměřen proti
komerční surogaci, a to tím, že zakázal třetím stranám účastnit se na jednání o surogačních dohodách komerčního charakteru;
nabízet sjednání takového smlouvy; shromažďovat informace za takovým účelem
a reklamovat služby v oblasti náhradního
mateřství. Díky tomu se Británie zařadila
mezi první jurisdikce, které představily legislativu regulující náhradní mateřství.

Zn: pronajmu dělohu
Ve všech výše uvedených případech šlo
o tradiční surogaci, kdy bylo použito vajíčko
náhradní matky, která se tak stala i genetickou matkou daného dítěte. Tento typ surogace dominoval až do začátku 90. let 20.
století, kdy byl vystřídán gestační surogací
(náhradním těhotenstvím), v jejímž rámci
náhradní matka poskytuje už „jen“ svou dělohu, nikoliv i genetický materiál. Přestože
jde o dražší, z lékařského hlediska náročnější a pro náhradní matku rizikovější variantu,
gestační surogace začala být preferovanější,
a to z mnoha důvodů. Prvním a nejpochopitelnějším důvodem je to, že takovýto typ surogace umožňuje objednavatelům, aby byli
genetickými rodiči dítěte, a to v případě, že
jsou schopni poskytnout své vlastní pohlavní buňky. Druhým důvodem rozšíření ges-

Náhradní mateřství
se pomalu změnilo
z altruistické služby
v rámci rodiny či mezi
přáteli, o které téměř
nikdo nevěděl, na
mezinárodní byznys,
který ročně vygeneruje
milióny dolarů.
tačního typu surogace je snížení rizika, že si
bude náhradní matka chtít a moci dítě ponechat. Třetím důvodem je možnost mít dítě
konkrétní rasy nebo určitých „kvalit“ a zároveň stále využít na jeho donošení a porození
ženu, jejíž genetická výbava by toto zabezpečit nedokázala. Jinými slovy: tímto způsobem si mohou zájemci například nechat
donosit „bílé“ dítě „černou“ ženou z rozvojové země, a to za minimální náklady. K tomuto bych ale chtěla poznamenat, že tento
poslední důvod je mnohými považován za
hraničící, ne-li dokonce překračující hranice
s rasismem, eugenikou (snaha o co nejlepší
genetický původ člověka – pozn. překl.) či
novodobým kolonialismem.

Mezinárodní „průmysl
náhradního mateřství“
Poté, co se objevila možnost náhradního
těhotenství, tedy poté, co bylo možné implantovat oplodněné vajíčko jedné ženy do
dělohy jiné ženy, začala surogace nabírat
přeshraniční rozměr. Ekmanová v této souvislosti píše o tom, že právě vznik náhradního těhotenství je tím okamžikem, kdy se o
„průmysl náhradního mateřství“ začaly zajímat takové země jako například Indie, protože jim umožnil nabídnout náhradní matky
na donošení a porození dětí jakýchkoliv ras
či vlastností. To znamená, že přestaly být „limitovány kvalitami“ svých náhradních matek, čímž se značně zvýšila jejich nabídka,
na což pochopitelně zareagovala i poptávka. Tyto země navíc poskytují objednavatelům mnohé výhody, a to: (i) nižší náklady;
(ii) větší výběr náhradních matek, které jsou
navíc disciplinovanější a submisivnější než
jejich „západní“ protějšky; (iii) volnější pravidla a podmínky pro vstup do programu
(například nepřezkoumávají objednavatele
a nelimitují jejich přístup k náhradnímu mateřství jejich stavem, orientací apod.); (iv)
vyšší míru anonymity a diskrétnosti.

Surogace

Nárůst reprodukční turistiky
Avšak nárůst reprodukční turistiky a s tím
spojené problémy (návrat dítěte do země
objednavatelů, určení rozhodného práva, určení rodičovství a uznávání zahraničních dokumentů a rozhodnutí týkajících se statusových věcí apod.), stejně jako zdokumentování podmínek a motivací náhradních matek ze
zemí třetího světa už tehdy vyvolaly negativní
reakce. A tak stejně jako v 90. letech 20. století mnohé země v důsledku soudních sporů
o dítě začaly zakazovat nebo výrazně omezovat komerční surogaci, nyní se k tomuto kroku uchylují právě rozvojové země (Thajsko,
Indie, Nepál, Kambodža a další). Například
Indie v roce 2015 zakázala přeshraniční náhradní mateřství a v roce 2018 komerční/
úplatnou surogaci.
V současné době je v Indii povolena pouze altruistická/neúplatná forma náhradního
mateřství, které se mohou zúčastnit jen
neplodné heterosexuální páry, které jsou
minimálně 5 let manželi a zároveň jsou obyvateli Indie. Náhradní matka musí být vdaná a musí mít alespoň jedno dítě, přičemž
musí jít o její první náhradní mateřství. Navíc musí být s objednavateli v blízkém příbuzenském vztahu. Co se týká ostatních zemí,
je jen velmi těžké předpovědět, jakým směrem se budou ubírat a jaká řešení náhradního mateřství a v něm zahrnutých jednotlivých problémů si zvolí. Avšak – jak vidíme
ze snah a praxe některých zemí – trendem
je spíše náhradní mateřství utlumovat, přístup k němu limitovat, přeshraniční aspekt
eliminovat a jeho průběh značně regulovat
než naopak.

Změna struktury zákazníků
Za posledních 50 let se změnila nejen nabídka, což jsem velmi stručně popsala výše,
ale i poptávka, která se formovala vlivem
sociálně-ekonomických změn „druhého demografického období.“1 Toto období je charakteristické pro poslední třetinu 20. století,
v níž země s vyššími příjmy prošly dramatickými změnami ohledně způsobů, jakými jejich obyvatelé prožívají nejintimnější oblasti
svých životů. Mnohé ženy začaly odkládat
manželství a mateřství a začaly se realizovat
v pracovní sféře. Vzrostla míra rozvodovosti, ale i výskyt svobodných lidí a osamělých
rodičů. Na druhé straně klesla úmrtnost
a míra porodnosti. Do této množiny změn,
které ovlivnily poptávku po náhradním mateřství, patří i zvýšený výskyt neplodnosti
(mnoho odborníků tvrdí, že jde o „zdánlivý“
1

Více viz v SWERDLOW, L. – CHAVKIN, W. Motherhood in fragments: The disaggregation of
biology and care. In Babies for sale? Transnational
surrogacy, human rights and the politics of reproduction. London: Zed Books, 2017

Děti narozené v Kyjevě v rámci programu surogace, které si objednatelé nemohli vyzvednout kvůli válečnému konfliktu.
Foto:: Lynsey Addario / nytimes.com

nárůst neplodnosti), změny v podmínkách
mezinárodní adopce, málo dětí k osvojení
a z nich ještě méně tzv. „požadovaných“,
akceptování homosexuálních párů či jiných
alternativních rodinných forem apod.
Jak můžeme vidět, náhradní mateřství se
pomalu změnilo z altruistické služby v rámci rodiny či mezi přáteli, o které téměř nikdo nevěděl, na mezinárodní byznys, který
ročně vygeneruje milióny dolarů. Od roku
1978, tedy od narození prvního dítěte ze
zkumavky, dodnes se prostřednictvím asistované reprodukce (včetně náhradního mateřství) narodilo více než 5 miliónů dětí. Počet takto narozených dětí ročně roste exponenciálně. Odhaduje se, že v roce 1988 se
celosvětově prostřednictvím náhradního
mateřství narodilo 600 dětí, přičemž v polovině 90. let 20. století to bylo už 6000 dětí
ročně. Avšak přesné statistiky ohledně tohoto jevu neexistují.

Protiprávní jednání v ČR
U nás (na Slovensku, resp. v České republice – pozn. překl.) se za „zakladatele náhradního mateřství v jeho oficiální podobě“ 2,
jak ho nazval ředitel kliniky IVF Zlín MUDr.
Rumpík, považuje již zemřelý lékař Ladislav
Pilka, který v roce 1982 uskutečnil první
úspěšné in vitro oplodnění v Československu. Pilka roku 2004 oficiálně začal využívat
náhradní matky na donošení a porození
dítěte pro jinou matku. Předtím, jak uvá2

Šanca na vlastné: V Česku má náhradné materstvo reálnu podobu, Slováci musia dúfať. In zivot.
pluska.sk/reportaze/nahradne-materstvo-cesku-realita. 19. 1. 2015

dí Rumpík, se náhradní mateřství v našem
prostředí využívalo také, ale velmi opatrně
a tajně, a to tak, že byl „vykonán zákrok
umělého oplodnění, maminka vystupovala
jako maminka, před porodem se zřekla dítěte a z porodnice si vyzvedl dítě otec. Ten
s manželkou potom řešil adopci.“3 Sám Pilka
uvádí, že první dítě donošené náhradní matkou se na zlínské klinice narodilo již v roce
1993, ale stalo se tak tajně a ve strachu, že
přijdou o licenci nebo že dostanou pokutu.
Prvním „oficiálním“ případem náhradního mateřství ve výše zmíněném roce
2004 bylo donošení dítěte ženou pro svou
sestru, která měla vyoperovanou dělohu. Ta
si jej nakonec „po velkých peripetiích“4 osvojila. Od roku 2004 do roku 2015 se prostřednictvím náhradního mateřství na zlínské klinice narodilo 31 dětí. Rumpík dále
uvádí, že dnes již soudy náhradní mateřství
„akceptují a při osvojení dětí nezpůsobují
průtahy“, 5 k čemuž, podle jeho slov, dopomohlo Ministerstvo zdravotnictví České
republiky, které v roce 2007 vyvolalo na
dané téma celospolečenskou diskusi a založilo etickou komisi sestávající z odborníků,
stejně jako (a to nejvíce) povolení osvojení
mezi příbuznými v případě náhradního mateřství českým občanským zákoníkem.6
JUDr. Silvia Miškovičová, LL.M.
forumzivota.sk
3
4
5
6

Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
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Prázdná až
na dno duše
Silvestr 1991. Opila jsem se
tak, že jsem nevěděla, co se
vůbec stalo. Chodila jsem
s Jirkou, už půl roku. Asi tři
měsíce jsme spolu spali, ale na
Silvestra jsem se prý spustila
s jeho nejlepším kamarádem.
Prý jsme toho spolu dělali
hodně, ale nevyspali jsme se
spolu, ale Jirka tomu nevěřil.
Foto: Molnár Bálint / Unsplash

Takto začíná příběh dnes 46leté ženy, matky tří dětí, žijící už téměř 20 let s manželem
v lásce a svornosti.

Zvrácenou zábavou a volnými
vztahy začala tragédie
V lednu 1992 mi bylo necelých 16 let. K té
hrůze, která začala a nabrala neskutečnou
rychlost, jsem v lednu nedostala menstruaci. Bylo mi asi jasné, co se stalo, Jirka mi
nevěřil, že to je s ním, ten druhý s tím neměl
nic společného a doma jsem to říci nemohla. Pila jsem červené víno, koupala se v horké vodě a stále čekala. Když jsem přišla ze
školy, hned jsem usnula a babička něco začala tušit. Říkala, ta holka se mi nelíbí. Nebylo zbytí, šla jsem na gyndu, poprvé v životě,
sama, vyděšená, ponížená, opuštěná. Doktorka byla neutrální, vyšetřila mě, vzala krev
a muselo se čekat na výsledky, asi týden. Pro
výsledky se mnou šel Jirka. Ano, byla jsem
v TOM. První cesta byla k sestře. Kdo to
zaplatí? Jirkova maminka už dřív říkala, že
kdyby se NĚCO stalo, tak Jirka nemá ani na
potrat. Sestra byla pohotová, prodala zlato,
v té době to bylo hodně peněz, dva tisíce
jen tak někdo neměl. Sestra někde uvnitř
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rozpor měla, to vím jistě. Následovala cesta
k dětské doktorce, která měla zákrok schválit. První člověk, který mi ukazoval jinou cestu. Mluvila o Štěpánce, kterou jsem znala,
že to také zvládla, rodila v necelých 17. Rezolutně jsem odmítla, že v žádném případě
si TO nenechám. Později jsem se dozvěděla,
že jí zemřelo děťátko a další mít nemohla.
No a teď se čekalo, všechno šlo strašně
pomalu, trvalo to věčnost, volný termín byl
až 4. února, nejzazší možnost – 8. týden těhotenství. Celou dobu jsem chodila do školy, doma „fungovala“, spala a mlčela. Mlčela
i máma. Takhle to mám v sobě zakotvené,
ale když jsme se před pár lety o tom bavily a já jí to vyčetla, řekla mi, že mi nabízela
pomoc, ale že jsem jí řekla, že si to vyřeším
sama. Jediná babička mě tak nějak duševně
podpírala, ani ta nic proti potratu neměla.
Pamatuji si, když jsem byla asi sedmiletá,
tak moje o 14 let starší sestra, v té době už
matka dvouleté dcery, nečekaně otěhotněla
a všichni se doma radovali, když se „toho“
zbavila. To jen pro ilustraci, v jakém jsem
vyrůstala prostředí. Nesoudím, jen popisuji.
Prostě ne všichni ty možnosti vhledů mají.

Moje babička byla moje kotva, vychovala
mě a často se k ní v duchu obracím, ale byla
jenom člověk se svými slabostmi a omyly.
Moje maminka před mým narozením byla
na dvou potratech. Ano, psychicky ji to poznamenalo, ale prostě v té době (zhruba
rok 1975) se prostě nic moc neřešilo.

Jako na popravu
Na „zákrok“ jsem šla do nemocnice ve městě, kde jsem chodila na střední školu. Místo u školy jsem vystoupila u nemocnice,
šla jsem jako na popravu. Nechtěla jsem,
ale věděla jsem, že musím, že žádná jiná
možnost neexistuje. Jemná slova dětské
doktorky nestačila. Přijali mě na pokoj, kde
byly ženy s rizikovým těhotenstvím – ta nejhorší kombinace pacientek. Ty, které dítě
nekonečně očekávají, a ty, které se ho jdou
dobrovolně zbavit. Dali mi nějaký oblbovák, takže jsem nic moc nevnímala a čekala.
Když pro mě přišli, položili mě na lehátko
a odvezli. Před sálem jsem začala křičet, že
tam nechci. Drama pokračovalo na sále. Přivázali mi nohy, narvali do mě něco kovového asi jako veliký trychtýř a já přitom hrozně
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Probudila jsem se
prázdná až na dno
duše. A ta prázdnota
trvala více než 20 let.
křičela, že to nechci. Píchli mi uspávačku.
Bylo zdánlivě po všem. Probudila jsem se
v pokoji, bolavá, zakrvácená, použitá, zneužitá, ponížená, znevážená, prázdná, neskutečně prázdná, prázdná až na dno duše.
A ta prázdnota trvala více než 20 let.

Svoboda, cestování, kamarádi
Příběh pokračoval. S Jirkou jsme spolu zůstali téměř 10 let. Náš život byl v našich
očích svobodný, nespoutaný, s občasnou
nevěrností, plný drog, zábavy, kultury, cestování, kamarádů se společnými zájmy.
Nikdy jsme nebyli sami, nikdy jsem nebyla
sama, bylo potřeba to, co uvnitř křičí, přehlušit, překřičet, utlumit. Občas mě napadlo, že takovýto život nemá cenu, že už nechci žít, ale zase jsem to rozchodila a pařilo
se dál. Rozešli jsme se, odjela jsem do Anglie jako au-pair. Ano, cestou bylo odjet od
všeho co nejdál. Jenže to, před čím se nedá
utéci, je právě to uvnitř vás – možná svědomí, hlas duše, žízeň po lásce, naději, víře,
přesahu, Bohu. Ano, hledala jsem boha různými cestami: esoterika, budhismus, jóga.
Ale ještě něco velmi důležitého. Už v roce
1990 mě začala moje kamarádka s maminkou brát do kostela, rozhodla jsem se, že
se nechám pokřtít. Přijala jsem i ostatní svátosti. A do té doby než se „TO“ stalo, jsem

praktikovala. Sice jsem už žila nezřízeným
životem, ale do kostela jsem ještě chodila.
A po celé ty roky, vždycky, když jsem zkoušela „meditovat“, jsem samovolně začala
odříkávat Otčenáš.

Od kokainu k manželství
V Anglii to také nebylo slavné. Zapletla jsem
se tam s chlapíkem o 25 let starším, který
bral kokain. Brali jsme ho spolu, rodina,
kde jsem byla jako au-pair to nějakým pro
mě nepochopitelným způsobem tolerovala.
Po roce jsem odjela, zničená jak fyzicky, tak
psychicky. V podstatě jedna z prvních cest
v Čechách byla do jednoho občanského
sdružení, které poskytovalo psychoterapie,
psychologickou i psychiatrickou pomoc.
Dozvěděla jsem se o něm od známých. Přijala mě tehdy v psychoterapii začínající paní
doktorka, odměřená, s otázkou: „Co ode
mě potřebujete?“ Řekla jsem, že pomoc.
A od té doby se začaly věci rovnat, uzdravovat. Byla jsem po pár letech schopná se
vdát, vyšlapávat cestu k Pánu Bohu cestou
na nedělní bohoslužbu, porodit tři děti, odstěhovat se z Prahy na venkov, prohádat se
s manželem k lásce a svornosti.

Smíření a uzdravující pokání
Po 11ti letech manželství jsme měli velikou
krizi. Naši přátelé nám pohlídali děti a doporučili nám duchovní cvičení pro manžele.
Snažili jsme se o to už v minulosti, ale nedařilo se to. Až nyní. Bylo to krásné, nové,
silné. Byli jsme povzbuzeni k tomu vykonat životní zpověď, znovu jsem se vyznala
z toho, že jsem byla na potratu, že jsem nechala zabít své děťátko. Dostala jsem radu

a rozhřešení, modlila jsem se devět měsíců
růženec. Bylo to takové smíření, odpuštění
i sama sobě, bylo to takové duchovní těhotenství. Po návratu z duchovního cvičení mi
vyšla špatně cytologie a čekala mě plastika
děložního čípku. Hrozně jsem to obrečela
a bála se, co bude dál. Manžel, ač normálně
to nerad dělává, šel se mnou do mé oblíbené kavárny. Když jsem se tam podívala na
termín operace, byl na 4. února, stejný den
jako byl den interrupce. Nedokázala jsem to
pojmout, strašně jsem brečela, všechnu tu
hrůzu mi to připomnělo.
Když jsem se doma modlila právě ten růženec jako pokání, věděla jsem, že to všechno právě musí takhle proběhnout, že ani ten
termín operace není náhoda. Že tou velkou
bolestí, kterou z toho mám, jsem se proplakala k tomu, že ve chvíli, když jsem byla na
kolenou s růžencem v ruce, jsem ve svém
srdci zcela objala to mé drahé dítě, které mi
bylo na chvilinku svěřeno, toho mého miláčka. Měla jsem k němu veškerou lásku, kterou mám k mým živým dětem. Bylo krásné,
bíle oblečené, vypadalo jako anděl. Vím, že
je mým přímluvcem. Mohla jsem říci: Ano,
mé drahé dítě, tebe miluji. Kdybych to věděla, nikdy bych se tak nerozhodla.
Vím, že poslední část mého života je
ovlivněna moji vírou a že ne každý tuto
možnost má. Ale přesto cítím velkou potřebu tento svůj příběh s hrdinou na druhé
straně sepsat. I kdyby to zvrátilo jenom jedno špatné rozhodnutí, a to rozhodnutí mezi
životem a smrtí, má moje svědectví o tom,
že Bůh vše použije k dobrému, smysl.
Marika, anonymizováno

Přidejte se k modlitbám
za obnovu kultury života
v naší zemi
modlitbyzanejmensi.cz

V tomto životě nemůžeme dělat velké věci.
Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou.
Matka Tereza
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Národní pochod pro život 2022
			ve fotografiích
V sobotu 30. dubna 2022 se v Praze konal 20. Národní pochod
pro život, manifestace všech, kdo věří, že každé počaté dítě by
mělo dostat šanci. Tisíce lidí podpořilo požadavek, aby vláda
ocenila přínos ekonomicky aktivních rodin se třemi a více dětmi.
Podle statistik je 4 308 žen se dvěma dětmi, žijící ve funkčních
vztazích, nejpočetnější skupinou, která podstupuje umělý potrat.
Program Národního pochodu pro život zahrnoval bohoslužbu v katedrále sv. Víta, kterou
celebroval kardinál Dominik Duka. Dále pokračoval společenským happeningem v parku
na Klárově, odkud se několik tisíc účastníků vydalo centrem Prahy na Václavské náměstí.
Atmosféru Národního pochodu pro život přibližuje následující fotoreportáž.

Fotografie na str. 12–14: Jan Žofák a David Sís

Bohoslužba v pražské katedrále
s kardinálem Dominikem Dukou

Rudé růže symbolizují 43 nenarozených
dětí, které denně přijdou o život.

Úvod na Klárově patří dětem. Balónky Jsem
kreativní. Jsem pro život chtějí všechny.

A vůbec nejoblíbenější je Vít Marčík.
Jeho umění obdivují malí i velcí.

Fronta na trička

Mít bráchu je cool.
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Zdeňka Rybová a Jaroslava Trajerová
představují své nové kolegyně,
konzultantky Linky pomoci.

Vyrážíme z Klárova centrem Prahy.

Opravdu nás není málo.

Není lepší a jistější investice než do dětí.
A ty třetí jsou nejohroženější.

Přijelo mnoho rodin s dětmi.

Policie jde s námi.

Jde s námi i biskup Antonín Basler.

Protestující, kteří se připoutali řetězy
k zábradlí, musí vysvobodit těžkooděnci.

Úsměv pro fotografa

Čelo průvodu na Smetanově nábřeží

Všechny věkové kategorie včetně těch ještě
u maminky v bříšku

Zaplnili jsme celé Smetanovo nábřeží.
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Jsme pro život.

Kluci mají radost!

S českými vlajkami kolem Národního divadla

Na Národní třídě

Budoucnost národa už bolí nožičky.

Pochod pro život se vine přes celé Václavské
náměstí. Konec je v nedohlednu.

Jsme u sochy sv. Václava. Čekáme, až dorazí
celý průvod. Chvíli to trvá.

Právnička a bývalá ministryně spravedlnosti
Daniela Kovářová na závěr oslovuje
účastníky Národního pochodu pro život.

Požehnání na cestu domů

#blok4life
Elegantní poznámkový sešit o 128 stranách s krátkými zamyšleními nad
smyslem života okořeněnými ostrovtipem G. K. Chestertona

na hnutiprozivot.cz
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Radim Ucháč a Zdeňka Rybová. Foto: David Sís / Člověk a Víra

Na Lince pomoci pomůžeme ročně
stovkám žen, lobbingem statisícům
Milí přátelé, milí účastníci letošního Národního pochodu pro život. V uplynulých
týdnech média s velkou slávou odhalila náš
údajný spiklenecký postoj – odmítáme umělé potraty.
ANO - Jsme přesvědčeni, že každé nenarozené dítě má dostat šanci žít. ANO - Nikdy
nebudeme napomáhat k usmrcení nenarozeného dítěte. ANO – Usmrcení nenarozeného dítěte považujeme za tragédii.
Proto nabízíme pomoc všem nečekaně
těhotným ženám a jejich rodinám, aby navzdory momentálním těžkostem jejich nenarozené děti mohly žít.
Odmítáme být jakkoliv spojováni s jinými
společenskými a politickými tématy, ať už to
jsou sexuální preference, gender či cokoli
dalšího. Toto nejsou naše témata, roky se
jim nevěnujeme.
Hnutí Pro život ČR nabízí výhradně praktickou pomoc nečekaně těhotným ženám,
které chtějí dát svému dítěti šanci. Proč?
Protože právě praktická pomoc je to, co
podle nás mění svět, co mění srdce lidí, co
mění společnost a nakonec i zákony.
Pomáháme individuálně, když těhotnou
ženu odmítne podpořit otec nenarozeného
dítěte, když ji odmítne rodina, když ji odmítnou přátelé, když jí odmítne pomoci stát.
Nikoho neukecáváme, nemanipulujeme,

nechlácholíme. Pomáháme řešit reálné problémy materiální, právní, finanční, sociální
i vztahové. Protože to funguje.
Nesoudíme žádnou ženu, která se dala
k usmrcení svého počatého dítěte svést
nebo byla dokonce přinucena. Když se ve
svědomí trápí a vyhledá nás, pomůžeme jí.
Nesoudíme nikoho.
Těch žen, které nechtějí dát svému dítěti šanci, je nám nesmírně líto. Je nám líto
i jejich nenarozených dětí. Ale to je vše, co
s tím můžeme dělat. Žijeme v demokratické společnosti, která nevěří, že se lze vzdát
zabíjení nenarozených dětí. Žijeme ve společnosti, která nevěří, že každé počaté dítě
je jedinečné, milované, chtěné a s láskou
Bohem stvořené bez ohledu na okolnosti
jeho početí.
Hnutí Pro život ČR pomáhá nejen individuálně, ale i celospolečensky. Pomáháme zlepšit podmínky pro přijetí každého
počatého dítěte. ANO – lobbujeme napříč
politickým spektrem a nestydíme se za to.
Naše návrhy a připomínky pomohly k tomu,

že tisícům rodin nyní stát nesebere desítky
tisíc korun z rodičovského příspěvku při narození nečekaně počatého dítěte. Gynekologové mají hrazený čas věnovaný těhotným
ženám. Pomohli jsme rozšířit ochranu těhotných žen před vydíráním. Připomínkovali
jsme a máme připraveny další ekonomická
a sociální opatření, která mají rodinám ulehčit přijetí nečekaně počatého dítěte. Na Lince pomoci pomáháme ročně stovkám žen,
lobbingem pomáháme statisícům.
A proto dnes apelujeme na vládu, aby
pomohla zlepšit situaci alespoň těch dětí,
které přicházejí do rodin jako třetí. Větší
bydlení a rodinné auto znamená pro rodiče
často zadlužení v řádu stovek tisíc až miliónu korun, pokud chtějí svým starším dětem
zachovat stejnou životní úroveň. Každý rok
to je čtyři a půl tisíce rodin a jejich nenarozených dětí. Děkujeme za vaši podporu!
Radim Ucháč,
Václavské náměstí, 30. 4. 2022

Právě praktická pomoc je to, co mění svět.
Co mění srdce lidí, co mění společnost
a nakonec i zákony.
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Národní pochod pro život podpořil
požadavky na investice do ekonomicky
aktivních rodin se třemi a více dětmi
V sobotu 30. dubna se v Praze konal Národní pochod pro život, manifestace pro všechny, kdo
věří, že každé počaté dítě by mělo dostat šanci. Program zahrnoval bohoslužbu ve svatovítské
katedrále, společenský happening na Klárově a pochod centrem Prahy na Václavské náměstí.
Organizátorem Národního pochodu pro život je Hnutí Pro život ČR, které usiluje o obnovu společenského respektu ke každému
nenarozenému dítěti. Letošním pochodem
podpořilo požadavky na investice do ekonomicky aktivních rodin, které mají tři a více
dětí a které zvláště nesou břímě nákladů na
výchovu další generace.

Jen proto, že přicházejí do rodin jako
třetí, se ročně nenarodí 4 300 dětí
„Ulehčit rodinám přijetí počatého dítěte patří k našim dlouhodobým cílům,“ říká Radim
Ucháč, předseda Hnutí Pro život ČR. S příchodem třetího dítěte řeší rodiny skokové
náklady nebo zadlužení na bydlení v hodnotě 300-900 tisíc korun a náklady na větší rodinné vozidlo v hodnotě 100-600 tisíc
korun. Problém dopravy je zvláště palčivý
v příměstských regionech, menších městech
a na vesnicích. „Vypracovali jsme konkrétní
a realistické návrhy, jakým způsobem by rodiny se třemi a více dětmi mohly být státem
podpořeny. Prvním opatřením je bezúročná
podpora bydlení z fondu SFPI a druhým je
odpuštění DPH na pořízení vozidla pro rodiny 3+,“ vysvětluje Radim Ucháč.
„Považujeme za nepřijatelné, aby kvůli
ekonomickým obavám přišlo každý rok o život skoro čtyři a půl tisíce dětí přicházejících
do rodin jako třetí,“ říká Zdeňka Rybová,
vedoucí Linky pomoci Hnutí Pro život ČR.
„Ženy se dvěma dětmi žijící ve funkčních
vztazích jsou nejpočetnější skupinou, která podstupuje umělý potrat.“ To potvrzují
analýzy Ústavu zdravotnických informací
a statistiky ČR i exkluzivní průzkum agentury Ipsos mezi jedním a půl tisícem žen, které podstoupily umělý potrat mezi srpnem
2020 a dubnem 2021.
Podle Ústavu zdravotnických informací
a statistiky ČR bylo v roce 2020 potraceno
na žádost 4 308 nenarozených dětí, které
by se narodily jako třetí v pořadí. Jedná se
o nejpočetnější skupinu z celkového počtu

16 886 umělých potratů. Průzkum Ipsos
potvrzuje, že ekonomické obavy byly pro
rozhodnutí žen podstoupit umělý potrat významným důvodem.

Vláda musí ocenit přínos ekonomicky
aktivních rodin s více dětmi
Třetí děti jsou zcela klíčové pro zastavení
demografického propadu, udržení průběžného důchodového systému a udržení
pracovního trhu. Na naléhavost investic poukazují i závěry důchodové komise z roku
2017, podle kterých ekonomicky aktivní
rodina s dětmi oproti ekonomicky aktivní
rodině bez dětí odvede za životní cyklus do
státního rozpočtu o 3,5 milionu korun více
na každé vychované dítě (při aktuální daňové úpravě a výdělku všech zúčastněných
ve výši průměrného platu). Přestože Česká
republika se v roce 2021 dostala v žebříčku porodnosti zemí EU na přední pozici
s 1,83 dítěte na jednu ženu, pro úroveň
prosté reprodukce populace je zapotřebí
2,1 dítěte. Bez významných investic do rodin s dětmi lze v příštích letech očekávat
propad porodnosti kvůli početně výrazně
slabším populačním ročníkům konce devadesátých let.

Linka pomoci a projekt
„Nesoudíme. Pomáháme“
„Naší snahou je pomoci těm těhotným ženám, které chtějí dát šanci svému nenarozenému dítěti. Žádnou ženu nesoudíme, ale
naopak nasloucháme i těm, které se po potratu trápí a pomáháme jim jejich traumata
uzdravit,“ upřesňuje Zdeňka Rybová.
Projekt „Nesoudíme. Pomáháme“ nabízí
pomoc zvláště těm ženám, které se cítí být
okolím nebo okolnostmi nuceny k podstoupení potratu. Nečekaně těhotným ženám
poskytuje Hnutí Pro život ČR sociálně-právní, finanční i materiální pomoc nadále ve
stejném rozsahu navzdory nedávné dehonestační kampani.

Lobbing a pomoc nečekaně
těhotným ženám
Hnutí Pro život ČR se zaměřuje kromě individuální pomoci těhotným ženám i na plošné zlepšení podmínek pro přijetí nečekaně
počatého dítěte. Národní pochod pro život
chce proto podpořit požadavky na investice do ekonomicky aktivních rodin se třemi
a více dětmi.
Během posledních let přispělo Hnutí Pro
život ČR svými připomínkami a návrhy k:
• doplacení propadajícího rodičovského
příspěvku při narození nečekaně počatého dítěte
• rozšíření využití státní mimořádné okamžité pomoci i na hypotéky pro středně
příjmové rodiny
• rozšíření podmínek SFPI pro úvěry na
bydlení
• konzultačnímu výkonu gynekologům
• rozšíření ochrany těhotných žen před
vydíráním
• pietnímu zacházení s dětmi zemřelými
před narozením
Hnutí Pro život ČR se věnuje výhradně
praktické pomoci nečekaně těhotným ženám, které chtějí dát svému nenarozenému
dítěti šanci, a ženám trápícím se po podstoupeném potratu. Systematicky usiluje
o společnost přátelskou k nečekaně těhotným ženám a jejich nenarozeným dětem.
Hnutí Pro život ČR je financováno výhradně
díky podpoře mnoha tisíců drobných dárců z celé České republiky. Není příjemcem
žádných státních ani jiných dotací či grantů.
z tiskové zprávy Hnutí Pro život ČR
28. 4. 2022

Čekáte-li nečekaně dítě
volejte 800 108 000
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