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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle  

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů  

 

Dne 25. června 2022 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost o poskytnutí 

informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, evidovanou pod č.j. xxx. 

 

Předmětným podáním jste se požádal o následující informace: 

1) Mají občanky třetích zemí (tj. občany zemí mimo EU, konkrétně občanky USA) přístup 

k umělému přerušení těhotenství v ČR? 

2) Pokud je odpověď na otázku č. 1 "ano", za jakých podmínek (finančních, zdravotních 

a jiných) mají výše uvedené cizinky přístup k interrupcím v ČR? 

 

K Vašim dotazům uvádím: 

 

Občankám třetích zemí, konkrétně občankám z USA, není v ČR povoleno provádět umělé 

přerušení těhotenství. 

Pro doplnění informací uvádíme, že problematiku umělého přerušení těhotenství a jeho 

podmínky upravuje zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství, v platném 

znění a vyhláška č. 75/1986 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 66/1986 

Sb., o umělém přerušení těhotenství. 

V souladu s právním řádem ČR je povoleno provádět umělé přerušení těhotenství  

na území ČR občankám jiných států, konkrétně členským státům Evropské unie (viz odkaz 

na stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR:  Proč je provedení umělého přerušení 

těhotenství občance Evropské unie v souladu s právním řádem platným na území České 

republiky? – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)). Výjimkou je provedení umělého 

přerušení těhotenství v ČR cizinkám přicházejícím v rámci současné migrační vlny 

z Ukrajiny, neboť tyto ženy mají povolení k pobytu pro cizince podle zvláštních předpisů 

(viz odkaz na stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR: Aktualizované výkladové 

stanovisko MZ ČR k právním aspektům provedení umělého přerušení těhotenství na 

žádost cizinek přicházejících v rámci současné migrační vlny z Ukrajiny – Ministerstvo 

zdravotnictví (mzcr.cz)).  

S pozdravem  
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Mgr. Daniela Kobilková  
ředitelka odboru Kancelář ministra 
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