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Základní pojmy

Sterilita – trvalá sexuální neplodnost

Sterilizace – lékařský zákrok způsobující trvalou 
ztrátu rozmnožovací schopnosti

Svobodný, plně informovaný souhlas – možnost 
pacienta/pacientky se rozhodnout, zda závažnější 
lékařský zákrok podstoupí či nikoli poté, co od léka-
ře obdržel/a úplné, vyčerpávající informace. 
(Písemný souhlas pacienta/pacientky s lékařským zákrokem 
je podmínkou k jeho provedení. Podpis tohoto dokladu nesmí 
v žádném případě nahrazovat kvalifi kovaný ústní rozhovor. Infor-
movaný souhlas je v českém a slovenském zdravotnictví novin-

kou. Váže se k němu mnoho etických problémů, které u nás ještě 
nejsou právně ošetřeny. Experti WHO v této souvislosti zdůraz-
ňují například zásady umírněnosti, rovnocennosti a relativity 
vedle „zákona nejvyššího“, tj. vůle pacienta/pacientky.)

Integrita – tělesná a duševní nedotknutelnost lid-
ského jedince

Eugenika – teorie o zdravém národu, jež byla uplat-
ňována zejména v 1.polovině 20.století

Lege artis – provedení lékařského zákroku v soula-
du s pravidly lékařské vědy

Úvod 
Informace o případech nedobrovolných sterilizací 

romských žen v ČR z období před a po roce 1989 
přinesla česká média poprvé v září 2004. Zprvu se 
hovořilo pouze o podezření Evropského střediska 
pro práva Romů (European Roma Rights Centre, dále 
jen ERRC) z provozování těchto praktik v nemocni-
cích v ČR, na něž česká vláda reagovala odmítavě. 
Dne 9. září 2004 veřejný ochránce práv (dále jen 
VOP) obdržel prostřednictvím obecné zmocněnky-
ně stížnosti deseti žen romského původu. Namítaly 
v nich, že sexuální sterilizace jim byla provedena 
bez svobodného a informovaného souhlasu. Tvrdi-
ly, že souhlas se zákrokem nedaly buď vůbec, či při-
pustily, že nějaké dokumenty podepisovaly, avšak 
podle svého vyjádření v dané situaci nebyly schop-
ny posoudit, jaký zákrok mají podstoupit, a to nejen 

vzhledem k jejich zdravotnímu stavu, ale i k nepří-
tomnosti informací ze strany ošetřujících lékařů. 

ERRC se na VOP obrátilo již v únoru 2004 s tím, 
že v průběhu let 2003 a 2004 podniklo ve spoluprá-
ci s českými organizacemi několik místních šetření, 
jejichž cílem bylo zjistit, v jakém rozsahu praxe steri-
lizací pokračovala i po roce 1990 a zda trvá dodnes. 
Závěry potvrdily přetrvávající obavy, že romské 
ženy byly i v minulých letech podrobeny nedobro-
volné sterilizaci a že zde i nadále hrozí nebezpečí 
možných sterilizací bez získání plně informovaného 
souhlasu, jež jsou v rozporu se základními lidský-
mi právy. Podnět k zahájení šetření ze strany VOP 
byl nedostatečný, a tak teprve na osobním setkání 
VOP a zástupců ERRC došlo k  vyjasnění stanovisek 

a zdůraznění podmínek, za nichž VOP v prošetřo-
vání případů může zaujmout aktivní roli. Následně 
došlo k zapojení občanských sdružení IQ Roma ser-

vis, Ligy lidských práv a Vzájemného soužití coby 
zprostředkovatelů komunikace mezi sterilizovaný-
mi ženami a VOP a byly podány první stížnosti.

Ve společném tiskovém prohlášení výše uvede-
né organizace poukázaly na fakt, že skutečný počet 
nedobrovolně sterilizovaných žen je mnohem vyšší: 
„Těchto deset případů ovšem nepředstavuje jedi-
né, o nichž víme. Spíše se u nich jedná o souběh 
relevantních faktorů, včetně ochoty oběti započít 
konkrétní kroky za současných podmínek, nezávis-
lé posouzení schopnosti oběti podstoupit složitý 
právní proces, stejně jako další, které umožnily prá-
vě v jejich případech podat stížnosti.“ 

Současná právní úprava 

provádění sterilizací

Veškerá péče o nemocné vychází ze zákona 

č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění poz-
dějších předpisů, „stanoví pro provádění sterilizací 
oproti obecnému pravidlu již zmíněného ustano-
vení § 23 speciální režim v ustanovení § 27. Podle 
tohoto ustanovení se sterilizace smí provést jen se 
souhlasem nebo na vlastní žádost osoby, u níž má 
být sterilizace provedena, a to za podmínek stano-
vených ministerstvem zdravotnictví.“ Tyto podmín-
ky obsahuje směrnice Ministerstva zdravotnictví 
ČSR č. LP-253.3-19.11.17 ze dne 17. prosince 1971 

,, „Je historickou skutečností, že předlistopadové Československo uplatňovalo vůči romské komunitě soubor opatření, 
která měla vést k postupné asimilaci romské komunity v tehdejší společnosti. Součástí souboru těchto opatření byly 
rovněž snahy sektoru sociální péče o regulaci porodnosti romské komunity tak, aby nepředstavovala „sociální riziko“.

Závěrečné stanovisko VOP z 23.prosince 2005, str. 3 
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o provádění sterilizace a také ustanovení § 35 a § 31 
odst. 4 vyhlášky č. 152/1988 Sb., která platila do 
roku 1991 a umožňovala poskytnutí zvláštní sociál-
ní dávky v maximální výši 10 000 Kčs v případě svo-
lení k provedení sterilizace.

V listopadu 2006 vstoupí v platnost nová vyhláš-
ka ministerstva zdravotnictví. Lékař, který bude chtít 
pacientovi/pacientce provést závažnější zákrok, u nějž 
mohou hrozit komplikace, bude mít povinnost jej/ji 
důkladně poučit o všech přínosech a rizicích lékařské-
ho výkonu. Pokud pacient/pacientka po obdržení 

úplné, vyčerpávající informace od lékaře infor-

movaný souhlas svobodně odmítne podepsat, na 

což bude mít podle vyhlášky právo, k provedení 

zákroku nedojde. U dětí informovaný souhlas svo-
bodně podepíší (či odmítnou podepsat) jejich zákon-
ní zástupci. Informovaný souhlas tak bude mít poprvé 
v historii českého zdravotnictví oporu v zákoně. 

Spolek žen 

poškozených sterilizací

Ženy poškozené nedobrovolnou sterilizací žijí ode 
dne lékařského zákroku, který jim zásadním způso-
bem zasáhl do života, v neustálém psychickém stre-
su: prožívají duševní vypětí v osobním i ve spole-
čenském životě. Fakt, že už nikdy nebudou moci mít 
děti, je ve většině případů na straně jedné zdrojem 
osobních frustrací a partnerských hádek, na straně 
druhé se často setkávají se stereotypním názorem 
většinové společnosti, že sterilizaci podstoupi-
ly vědomě kvůli sociální dávce a nyní chtějí získat 
fi nanční odškodnění. 

Spolek žen poškozených sterilizací vzniknul na 
podzim roku 2004, tedy v reakci na stížnosti k VOP 
podané obecnou zmocněnkyní jménem obětí 
nedobrovolné sterilizace. S nápadem na vznik spol-
ku přišly ženy samy. Uvědomily si, že pokud se pra-
videlně scházejí, navzájem podporují a vystupují 
společně, cítí se po psychické stránce lépe a dokáží 
o svém trápení otevřeně hovořit. V současnos-
ti čítá na 30 členek, z nichž 10 dochází pravidelně 
jedenkrát měsíčně. Spolek, který zatím nemá v ČR 
obdoby, si zachoval své původní poslání: ženy jsou 
informovány o vývoji v jednotlivých případech, sdě-
lují si své životní zkušenosti a předávají si rady. Rov-
něž hovoří o společných zdravotních problémech, 
kterým po sterilizaci čelí: mnohé sterilizované ženy 
uvádí jako příznaky sterilizace nechutenství k jídlu, 
bolesti hlavy a krční páteře, migrény, srůsty, inten-
zivní menstruační bolesti v podbřišku (pokud men-
struace předčasně nezmizela úplně). Ani deprese 
a další psychické potíže nejsou u nedobrovolně ste-
rilizovaných žen ojedinělými jevy.

Nedávno však práce spolku nabyla na strate-
gičnosti, a to zejména, co se týče zviditelnění žen 
a zdůraznění skutečnosti, že problém nedobrovol-
ných sterilizací přetrvává už proto, že česká vláda 
k němu dosud nezaujala jednoznačné stanovisko 
ani v záležitostech odškodnění tak, jak to v minu-
losti učinilo například Švédko (viz Nedobrovolné 
sterilizace ve Švédsku). Ve spolupráci s Lidskopráv-
ním týmem při o.s. Vzájemné soužití nyní dokonču-
je putovní výstavu fotografi í pořízených samotnými 
členkami spolku. Posláním výstavy je poukázat na 
skutečnost, že problém nedobrovolně sterilizova-
ných žen je tu stále a že o svém osudu mnoho žen 
stále ještě nepromluvilo. Za tímto účelem by spolek 
chtěl rozšířit svou činnost i do dalších měst ČR, kde 
byly ženy podrobeny podobným praktikám.

Příběhy žen 

poškozených sterilizací

Nikdy se nesmířím s tím, že již nemohu mít 

děti

„Sterilizace mi byla provedena v roce 2001 ve věku 
35 let. Mé pocity byly nepříjemné. Vím, že již nemo-
hu manželovi porodit další dítě, které bych si moc 
přála. Jak vidím někoho s kočárkem, hned mi začne 
bušit srdce a velice mě bolí ten pocit, že já už své 
dítě nikdy v kočárku nepovezu. Velice mě to zra-
ňuje. Stejně tak vím, že to trápí mého muže, který 
by si velice přál aspoň jedno dítě. Po provedeném 
zákroku sterilizace mám silné bolesti hlavy a bole-
ní v podbřišku. Stejně tak mě bolí jizva, kterou po 
zákroku mám. Nikdy se nesmířím s tím, že již nemo-
hu mít děti.“
 Jiřina 
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Necítím se ve své kůži, jako bych to nebyla já

„Sterilizace mi byla provedena v roce 1992 bez 
mého vědomí, ve věku 25 let. Mám psychické pro-
blémy – neustálé problémy v manželství, kdy mi je 
vyčítáno, že již nemohu mít děti. Manžel by si totiž 
přál ještě aspoň jedno dítě. Jsem nešťastná, jelikož 
mu již žádné dítě nikdy porodit nemohu. Mám sil-
né bolesti hlavy a kloubní potíže. Necítím se ve své 
kůži, jako bych to nebyla já.“
 Helena 

Sterilizace není rozhodnutí, které bych 

učinila sama a hned

„V době, kdy mě připravovali na operaci a dávali mi 
na prst nějakou hadičku, zeptal se doktor zdravot-
ních sester, zda mám podepsané „papíry“. Sestra 
odpověděla, že mi je dole zapomněli dát podepsat. 
Doktor řekl něco ve smyslu „to snad není  pravda“ 
a uložil dalším sestrám, aby mi daly „papíry“ pode-
psat. Dali mi podepsat nějaké písemnosti, nevím 
už, o jaký papír se jednalo, ukázali mi, kde se mám 
podepsat. Vzpomínám si, že jsem se jednou podepi-
sovala. Poté jsem upadla do narkózy.

Probrala jsem se někdy v poledne téhož dne, 
sestřička mi sdělila, že mám holčičku a že mi byla 
provedena sterilizace. Nevěděla jsem, co tím myslí. 

Nikdo mi před porodem neříkal, že už nebudu 
mít děti. Kdyby mi to řekli, poradila bych se s mat-

kou a s druhem. Není to rozhodnutí, které bych uči-
nila sama a hned. 

Po porodu jsem byla celou dobu přesvědčena, 
že sterilizace znamená nějaký druh antikoncepč-
ního tělíska, něco jako DANA (o té jsem slyšela od 
kamarádek). Dál jsem to pak již neřešila, neboť jsme 
měli zaplavený dům a spoustu starostí s bydlením.

Asi před dvěma lety jsme se s druhem rozhod-
li, že bychom chtěli mít třetí dítě. Šla jsem k lékaři 
a žádala ho, aby mi vytáhl tu „DANU“. Lékař se na 
mě díval překvapeně a řekl mi, že už nikdy nebudu 
mít děti, protože jsem sterilizovaná, a pokud na tom 
budu chtít trvat, ať si najdu jiného lékaře. 

Byla jsem tedy doporučena k jinému lékaři, 
kde mi bylo vysvětleno, že by zde určitá šance byla 
v podobě in vitro oplodnění. Oplodnění se však 
během několika pokusů až do nynější doby nepo-
dařilo. V současnosti s manželem zvažujeme adopci 
dítěte.“
 Paní I.

Nedobrovolné 

sterilizace ve Švédsku

Mezi lety 1935 a 1975 bylo ve Švédsku sterilizováno 
na 63 000 lidí, z toho 93 procent žen. Z tohoto počtu 
cca 40 % bylo sterilizováno bez souhlasu. V histo-
rickém kontextu koncepce švédského sociálního 
státu („folkhem“) první poloviny 20. století bylo pří-
pustné podřídit práva jednotlivců zamýšlenému 

vybudování ideálu sociálního státu. Obzvláště 
ve 30. a 40. letech byla myšlenka sociálního státu 
spojena s vizí, že organizovaná eugenická opat-

ření mohou zvýšit kvalitu „lidského materiálu“ 
a švédský stát si osoboval právo rozhodovat, kdo je 
hoden mít s ohledem na „zdravý“ vývoj společnosti 
děti.

Společenská debata spojená s významnou kriti-
kou období eugenické sterilizace v rámci ideologie 
folkhem se ovšem ve Švédsku otevřela až v roce 

1997, kdy v deníku Dagens nyheter vyšla série člán-
ků o historii sterilizací ve Švédsku. Jejich autorem 
byl Maciej Zaremba. V reakci na ně se rozproudila 
bouřlivá veřejná debata, jež vyústila v ustanovení 
vládní vyšetřovací komise, která svou práci dokon-
čila v roce 2000.

Vyšetřovací komise jmenovaná švédskou vlá-
dou měla v první řadě zmapovat historii debat, 
které předcházely formulování sterilizačních před-
pisů z let 1934 a 1941, a provést analýzu vědeckých 
a politických debat, které probíhaly v době uplat-
ňování sterilizačních zákonů až do chvíle, kdy byly 
nahrazeny úpravou novou. Účelem bylo rovněž 

,, „V letech 1970–1990 sterilizovala československá vláda romské ženy programově jako součást politiky, je-
jímž cílem bylo snížit „vysokou, nezdravou“ porodnost romských žen. Tuto politiku odsoudila Charta 77. Kon-
cem osmdesátých let byla rozsáhlým způsobem zdokumentována disidenty Zbyňkem Andršem a Rubenem 
Pellarem. Organizace Human Rights Watch se zabývala zmiňovanou otázkou v podrobné zprávě o situaci 
Romů v Československu, vydané v roce 1992. Zpráva dospěla k závěru, že tato praxe byla ukončena v polo-
vině devadesátých let.“

Ze společného prohlášení lidskoprávních organizací ERRC, IQ Roma servis, Ligy lidských práv a Vzájemného 
soužití z června 2005
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zjistit a popsat postoje a odpovědnost státních 
představitelů a členů vědecké obce za formulování 
eugenických programů.

Jako formu kompenzace komise navrhla jedno-
rázovou částku pro všechny případy stejnou. Ještě 
v průběhu prací komise (tedy před dokončením 
historického zhodnocení) byl přijat odškodňovací 
zákon, na jehož základě obdrželo mezi lety 1999 
a 2002 téměř 1 600 postižených odškodnění ve výši 
175 000 švédských korun. Žádost o odškodnění 
podalo na 2100 lidí. 

Některá zjištění zveřejněná 

v Závěrečném stanovisku VOP 

z 23. prosince 2005

VOP v průběhu roku 2005 obdržel více než 80 stížností 
na neoprávněné provedení sterilizace. Vzhledem k tomu, 
že VOP není příslušný k řešení stížností fyzických osob na 
zdravotnická zařízení, postoupil stížnosti ministerstvu 
zdravotnictví. Činnost ministerstva, které  k prošetření 
případů ustanovilo poradní sbor, pak již VOP své kontrole 
mohl podrobit. 

Informovaný souhlas

Případy z průběhu 90. let jeví zásadní nedostatky přede-
vším v aplikaci zásady tzv. „informovaného souhlasu“ 
se zásahem v oblasti zdraví. Tato skutečnost má obecný 
význam. Debata o aplikaci informovaného souhlasu se 
vede v lékařské odborné literatuře již řadu let. Přesto se 
zdá, že tento právní postulát ve všech jeho praktických 
dopadech dodnes není lékaři dostatečně vnitřně přijat. 

Nedotknutelnost lidského jedince

Nedotknutelnost osoby, jak je např. vymezena v čl. 7 odst. 
1 Listiny základních práv a svobod, představuje ústavně, 
resp. mezinárodněprávně proklamované a chráněné 

právo na nerušené zachování osoby, tj. na zachová-
ní její integrity, jemuž odpovídá obecný zákaz porušení 
této integrity. Tento zákaz působí erga omnes - tedy jak 
do sféry veřejnoprávní, tak do sféry soukromoprávní. (…) 
Je třeba si uvědomit, že lékařské zákroky, resp. lékařské 
postupy, byť se jedná i jen např. o neinvazivní vyšetřovací 
metody, jsou způsobilé zásah do integrity lidské osobnosti 
vyvolat, a to bez ohledu na to, že mají za cíl zachovat nebo 
zlepšit zdravotní stav. V této souvislosti je třeba striktně 

se vyvarovat úvah, že lékařské zákroky na pacientech 

snad nejsou zásahy do tělesné integrity, neboť tato 
integrita je tak jako tak narušena chorobou či zraněním. 
Takové chápání může být vlastní oboru zdravotnickému, 
ale co se týče chápání právního, je třeba vycházet z toho, 
že nedotknutelnost osoby vyjadřuje základní osobnostní 
právo na jakoukoliv absenci vnějšího zásahu, byť integri-
ta osoby, jež práva na nedotknutelnost požívá, může být 
v lékařském, psychologickém či jiném smyslu „narušena“.

 „Ženský“ rozměr nedobrovolných sterilizací

Je také smutným společenským faktem, že dochází-li 

k sexuálnímu vykořisťování a nepřípustné manipulaci 

s lidskou sexualitou, stávají se obětí takového jedná-

ní většinou ženy. Právě otázkám sexuálního zdraví žen 
proto právo věnuje zvýšenou pozornost. Z tohoto důvo-
du musíme na tomto místě zmínit i Úmluvu o odstra-

nění všech forem diskriminace žen (vyhlášena pod 
č. 62/1987 Sb.). Podle článku 10 úmluvy má stát zajistit 
ženám vzdělání a přístup k informacím, jež pomáha-
jí zajistit zdraví a blaho rodiny včetně informací a rad, 
pokud jde o plánování rodiny. Podle čl. 12 má stát zajistit 
přístup žen ke zdravotnickým službám včetně těch, které 
se vztahují na plánování rodiny. Podle čl. 16 má pak stát 

zajistit, aby mohly ženy svobodně a odpovědně roz-

hodnout o počtu a době narození svých dětí a mít pří-
stup k informacím, vzdělání a prostředkům k uplatňování 
tohoto práva. Výkladem a rozvíjením ustanovení úmluvy 
se zabývá Výbor pro odstranění všech forem diskriminace 
žen zřízený podle čl. 17 úmluvy, který na svých pravidel-
ných zasedáních vydává i obecná doporučení.

Nedostatky v právní kvalitě souhlasu sterilizovaných 

osob 

Z hlediska právního protiprávnost sterilizačních zákroků 
spočívá v tom, že k zákrokům nebyl dán souhlas, který 
by byl prostý omylu a plně svobodný v občanskoprávním 
slova smyslu. Tento závěr platí pro všechny případy bez 

rozdílu. Je tedy společný jak případům, které se staly 
před rokem 1990, tak případům pozdějším.

Příčiny, proč souhlas ženy nebyl plně informovaný a svo-
bodný, jsou v zásadě dvojího druhu:

a) (…) Jak již bylo uvedeno, obě klíčové náležitos-
ti přípustnosti sterilizace, tedy žádost o sterilizaci 
a souhlas s jejím provedením, jsou právními úkony, 
které budou bezvadné pouze tehdy, bude-li paci-
ent  o zákroku řádně informován. Zkoumané přípa-
dy představují ty situace, kdy je to lékař, kdo jako 
první zmiňuje sterilizaci jako možné řešení. K tomu, 
aby jeho návrh mohl vyvolat právně nepochybnou 
reakci pacientky v podobě žádosti o sterilizaci a sou-
hlasu se zákrokem, musí být pacientka informována 
především o tom, že její zdravotní stav vyžaduje, 
aby již v budoucnu neotěhotněla, co by případné 
těhotenství mohlo znamenat, jak je v jejím případě 
možné těhotenství předejít, jaké výhody a nevýho-
dy skýtá sterilizace a z jakého důvodu je nahlížena 
lékařem jako nejvhodnější řešení. Zároveň je třeba 
zajistit, aby sdělené informace měla pacientka mož-
nost řádně zpracovat, tedy především jí poskytnout 
dostatečný čas k rozhodnutí. 

b) V případě sterilizací Romek před rokem 1990 při-
stupuje další prvek. K jednání zdravotníků, které 
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zpochybňuje právní kvalitu souhlasu Romek se 
zákrokem, se přidružuje i působení sociálních pra-
covnic/íků. Šetřením veřejného ochránce práv byly 
shromážděny indicie o tom, že v praxi docházelo, 
a to s tichým souhlasem a podporou jejich vedení, 
k přesvědčování Romek, aby omezovaly počet svých 
dětí. K nabízeným metodám patřila i sterilizace a jako 
motivační prvek pro rozhodování Romek, zda pod-
stoupí sterilizaci, působila i možnost získat poměrně 
vysokou dávku sociální péče. Toto působení sociál-
ních pracovnic, ať už je historicky vnímáme jakkoliv, 
znamená a znamenalo z hlediska právního význam-
né zpochybnění svobody utváření vůle osob, které 
byly jejich působení vystaveny.

Závěrečná doporučení VOP

A) – Legislativní (zákonodárná) opatření

Jakkoliv návrh nového zákona o zdravotní péči předsta-
vuje kvalitní úpravu, přesto VOP navrhuje jeho doplnění, 
a to o dva body. 

a) Vzhledem k tomu, že podle navrhované úpravy 
a konečně i podle současného doktrinálního poje-
tí informovaného, svobodného a kvalifi kovaného 
souhlasu je souhlas kvalifi kovaný pouze tehdy, je-li 
zřejmé, že pacient podané informaci porozuměl a je 
schopen ji vyhodnotit, a vzhledem k tomu, že sterili-
zační zákrok má významné konsekvence mimomedi-
ciální,  bylo by nanejvýš vhodné, aby právní úprava 
sterilizací obsahovala stanovení přiměřené lhůty od 
podání informace k poskytnutí souhlasu se zákro-
kem ve smyslu § 49 navrhované úpravy.  Úprava by 
mohla mít např. tuto formu:

„Ustanovení § 49 se doplňuje o větu následujícího znění:
Mezi vyslovením souhlasu podle předchozí věty 

a podáním informace podle § 48 musí uplynout 

přiměřená lhůta; tato lhůta nesmí být kratší než 

7 dnů.“

b) Má-li být sterilizace prováděna ze zdravotních důvo-
dů, je jejím účelem zabránit budoucímu těhotenství, 
které by v kombinaci s nemocí matky mohlo zname-
nat její přímé ohrožení na zdraví či životě, resp. by 
hrozilo poškození dítěte. I v těchto případech je tak 
sterilizace zákrokem primárně kontracepčním. Navr-
huje-li lékař v takové situaci sterilizaci, musí zároveň, 
chce-li dostát požadavku informovaného souhlasu, 
poskytnout informaci o alternativách, tj. o jiných 
možnostech zabránění početí v daném případě. 
Navrhujeme proto doplnit první větu ustanovení § 
48 návrhu následujícím způsobem:

„Před provedením sterilizace ze zdravotních důvodů 
nebo z jiných než zdravotních důvodů je lékař povinen 
podat pacientovi informaci o povaze výkonu, jeho trva-
lých následcích a možných rizicích, jakož i alternativ-

ních možnostech, jichž je možné namísto sterilizace 

využít.“

B) – Metodická opatření

Jako další opatření, která by mělo Ministerstvo zdravot-
nictví učinit v oblasti nelegislativní, navrhuje VOP:

1. Vypracovat příručku, která podrobným a laikům sro-
zumitelným způsobem bude vysvětlovat podstatu 
a důsledky sterilizace, která bude předána pacien-
tům současně s ústní informací podle § 48 návrhu 
zákona o zdravotní péči. Do přijetí nové úpravy před 
podpisem souhlasu či zároveň s podáním žádosti 
podle stávající úpravy.

2. Vzhledem k tomu, že z poznatků veřejného ochrán-
ce práv vyplývá, že část lékařské veřejnosti má stále 
nedostatečné či zkreslené představy o východiscích 
a obsahu práv pacientů a v konkrétních jednáních 
docházelo rovněž ke komunikačním defi citům zapří-
činěným nedostatečným respektováním odlišného 
sociálního, kulturního a etnického pozadí pacientů, 
by Ministerstvo zdravotnictví mělo jednak zajis-
tit povinné celoživotní vzdělávání lékařů o hlav-
ních zásadách práv pacientů, vytvořit mechanismy 
supervize přístupu lékařů k pacientům, aby byli 
lékaři vedeni nejen k dodržování právní úpravy, ale 
především k dovednosti aplikovat ji v komunikaci 
respektující pacienta v jeho jedinečnosti. Ze stejné-
ho důvodu by mělo ministerstvo zajistit důslednou 
výuku právní úpravy informovaného souhlasu s jeho 
lidskoprávním pozadím na lékařských fakultách, stej-
ně jako důslednou etickou přípravu budoucích léka-
řů na kontakt s pacienty z odlišného sociokulturního 
prostředí.

C) – Reparační (odškodňovací) opatření

V případě, kdy k zásahu do osobnostních práv pacientek 
došlo výhradně nesprávným postupem lékařů (jde přede-
vším o případy let 90. a současné), patrně nelze takovou 
odpovědnost státu dovozovat. Stát přijal ostatně již roku 
1972 jasnou úpravu provádění sterilizací, která odpoví-
dala požadavkům práva na přípustnost provedení tako-
vého zákroku. Je tak pouze osobní odpovědností lékařů, 
že nebyli schopni požadavkům práva dostát. Z tohoto 
důvodu je třeba považovat za spravedlivé řešení, aby se 
postižené osoby obracely případně na soudy žalobami na 
ochranu osobnosti.

Jiná je však situace v případech, kde je možné v pro-
cesu rozhodování ženy podstoupit sterilizaci možné 
vysledovat působení sociálního sektoru. Byl v těchto 
případech za činnost sociálních pracovníků/ic a za její 
výsledky odpovědný stát? Tato otázka implikuje otázku 
další, a to, zda existovala státní politika, která měla za cíl 
porodnost Romů regulovat. Na jiném místě této zprávy 
bylo konstatováno, že v usneseních vlády zabývajících se 
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romskou komunitou nenalezneme nikde ofi ciální pokyn, 
aby sociální péče ovlivňovala reprodukční chování Romů. 
Avšak fakticky státní orgány nijak nečelily přístupu terénní 
praxe, i když jeho podoby znaly. Nechaly tak prostor pro 
aplikaci postupů, které jednak dílem vycházely z náznaků 
v ofi ciálních metodických příručkách, jednak byly podmí-
něny dobovými představami o „sociálním riziku“ vysoké-
ho počtu dětí Romů a nezdravosti romské populace. Tyto 
představy byly podpořeny a vybuzeny existencí asimilač-
ní politiky, která si za cíl kladla vytvořit i v romské komu-
nitě model „správné rodiny“. Stát pak podpořil (poprvé 
již v roce 1973) tyto úvahy ještě zakotvením možnosti 
vyplatit za podstoupení sterilizace fi nanční dávku, která 
musela zákonitě působit motivačně a lze mít za proká-
zané, že v řadě případů byla hlavní motivací k podstou-
pení zákroku. I když stát žádný pokyn nevydal, přesto lze 
v jeho schvalování a podpoře praxe spatřovat odpověd-
nost za z dnešního pohledu nepřijatelný přístup sociální 
sféry ke klientům.

V tomto případě proto VOP navrhuje zvážit přijetí 
právní úpravy, která by umožnila odškodnit postižené. Pro 

konstrukci takové úpravy může posloužit jako vzor úprava 
švédská. Časové období, které by pro případné odškod-
nění připadalo v úvahu, by nejspíše mělo být omezeno 
existencí právních titulů pro výplatu dávek za sterilizaci, 
tj. léty 1973–1991.

Ukázka případových studií  zveřejněných VOP

a) Sp. zn.: 3100/2004/VOP/PM

Podání stěžovatelky

Ve svém podání paní J. uvedla, že má čtyři děti. První 
dvě porodila vaginálně, další dvě císařským řezem. Neví, 
proč rodila císařským řezem, žádné zdravotní komplika-
ce neměla. V průběhu posledního těhotenství jí gyneko-
ložka sdělila, že je vše v pořádku a porod bude přirozenou 
cestou.

Dne 11. února 1991 porodila císařským řezem. Poté, 
kdy se probrala z narkózy, ji zdravotničtí pracovníci infor-
movali, že už nebude mít další děti, že jí byla provedena 
sterilizace. Nikdo jí nesdělil důvod zákroku, možná rizi-
ka, ani nebyla poučena o reparabilitě zákroku. Den po 
porodu ji navštívil v nemocnici její druh, kterému o pro-
vedené sterilizaci řekla. Paní J. i její druh uvedli, že pokud 
by byli informováni o povaze zákroku, nikdy by s ním 
nesouhlasili.

Zjištění poradního sboru

Poradní sbor konstatoval, že ve zdravotnické dokumen-
taci je pacientkou podepsaná žádost o sterilizaci ze dne 
11. února 1991 s poučením o tom, že zákrok není repara-
bilní, podepsán ředitel, primář gynekologicko-porodnic-
kého oddělení a člen komise urolog.

Souhlas je na předtištěném formuláři, je zde i věta 
o nevratnosti takového zákroku. Opis protokolu jednání 
sterilizační komise je k dispozici. Na formuláři je datum 
11. února, zákrok proveden týž den, hodina uvedena není. 
Indikací ke sterilizaci byl iterativní císařský řez. Indikace 
k prvému akutnímu císařskému řezu bylo vcestné lůžko 
spojené s krvácením. Indikací k iterativní sekci byl nepo-
stupující plod při vysokém přímém stavu, což je porucha 
bez operace neřešitelná.

Od přijetí pacientky k operaci uplynulo 3:43 hod.
Indikací byl vysoký přímý stav plodu, který nedovolu-

je samovolný porod.
V dokumentaci není žádný záznam, že by byla o mož-

né indikaci ke sterilitě zpravena v průběhu těhotenství. 
Podle záznamů byla žádost o sterilizaci z jejího podnětu 

řešena až v den výkonu. Pacientka měla před výkonem již 
tři živé děti (dvakrát s kyretáží dělohy), dva potraty, před-
chozí císařský řez byl pro akutní krvácení při centrálním 
vcestném lůžku.

V anamnese mimo transfuze, dvě interrupce, porod 
mimo ústav, při hospitalizaci pacientka dvakrát svévolně 
opustila ústav. Při výkonu nenastalo poškození zdravotní-
ho stavu pacientky, perfektnost administrativního postupu 
byla narušena časovou tísní. (zvýrazněno VOP). Při meto-
dě dle Pomeroye se provádí podvaz a vytětí vejcovodu.

Hodnocení veřejného ochránce práv

Paní J. byla přijata podle údajů ve zdravotnické dokumen-
taci, z níž čerpal poradní sbor informace, k hospitalizaci 
dne 11. února 1991 v 11:00 hod. Ve 12:50 hod. je v lékař-
ském dekurzu záznam: „Pac. sděluje, že žádá o sterilizaci. 
Splňuje předpoklady dle č. XIV – 1 a 3 směrnice.“ Záznam 
není ovšem paní J. podepsán ani jinak verifi kován.

Porod je datován na 13:43 min., přičemž operace pod-
le anesteziologického záznamu trvala 40 min.

Žádost o sterilizaci založená v dokumentaci je strojem 
vepsána do předtištěného formuláře, je podepsána paní 
J. a datována dnem 11. února bez určení času. S odkazem 
na shora uvedené lze ovšem téměř s jistotou předpoklá-
dat, že žádost paní J. podepsala až po porodu, jelikož od 

,, „Vím, že politika za minulého režimu směřovala k Romům jako k defi nované skupině. Nejpravděpodobněj-
ším závěrem je, že něco z dřívější politiky přetrvalo ve špatné praxi. Nikoliv, že by to bylo součástí nějakých 
polistopadových rozhodnutí, ale z hlav se nařízení dostávají daleko hůře. Vyhláška se zruší, ale v hlavě 
stereotyp stále funguje. Touto souvislostí se budeme zabývat a budeme se s tím vypořádávat.“ 

Anna Šabatová v rozhovoru Jany Kabeláčové pro romský čtrnáctideník Romano hangos (Rh č. 6/23)
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poznámky v dekurzu, že pacientka žádá o sterilizaci, do 
započetí operace uplynulo cca 10 min.

Na opisu z jednání sterilizační komise není uvedeno 
datum, ale vzhledem k časové tísni, na kterou rovněž pou-
kazuje poradní sbor, lze předpokládat, že se sice možná 
sešla v den zákroku, ale rozhodně až po jeho provedení.

Poučení o reparabilitě lze nalézt na žádosti. Pokud 
vycházíme ovšem z toho, že žádost paní J. podepsala 
až po zákroku, nemělo by poučení žádný význam. Navíc 
směrnice předpokládá tři samostatné úkony pacientky: 
odůvodněnou žádost, poučení a souhlas před zákrokem. 
V případě paní J. žádost a poučení spadají v jedno.

Co se týče souhlasu bezprostředně před zákro-
kem, ten udělila paní J., podle znění souhlasu, „pro 
navrženou operaci a pro každý zákrok, který se 
ukáže během operace nutný“. Souhlas s navrho-
vanou operací a s výkony během ní nutnými nelze 
považovat za souhlas se sterilizací, byť by se i jed-
nalo o operaci navrhovanou. (Druhá možnost – 
tedy nutnost zákroku během navržené operace – by 
vzhledem ke skutečnosti, že sterilizace není zákrok 
bezprostředně zachraňující život, tedy neodkladný 
výkon, nepřipadala v úvahu vůbec). Sterilizace je nato-
lik specifický výkon, že označení navrhovaná opera-
ce je naprosto nedostatečné. Navíc k souhlasu se má 
vázat již konkrétní informace o tom kterém zákroku, 
a tudíž obecný souhlas nesplňuje náležitosti souhlasu 
informovaného. Informovaný souhlas je totiž jen ten, 

který je v souladu s předchozí informací, přičemž před-
chozí informace musí určit zamýšlený zákrok. Generál-
ní souhlas se vztahuje nikoli na (individuálně nebo dru-
hově) určený zákrok, ale na jakýkoli zákrok, respektive 
jakékoli zákroky, takže nemůže být v souladu s žádnou 
předchozí informací, která určuje zamýšlený zákrok.

Závěrem je tak možné konstatovat, že v případě paní 
J. nebyly splněny všechny podmínky pro provedení steri-
lizace, zejména pacientka s tímto zákrokem neudělila svůj 
souhlas. Lékaři neoprávněně, rozumějme právně nepří-
pustným způsobem, zasáhli do tělesné integrity paní J. 
Případná sterilizace mohla být provedena po porodu za 
splnění všech náležitostí, které vyžaduje právní řád. Léka-
ři ale prostor pro rozhodování, které by z hlediska práva 
bylo rozhodnutím svobodným, vážným a prostým omylu, 
paní J. v dostatečné míře neposkytli. 

Práva pacientů 

(etický kodex)

1Pacient má právo na ohleduplnou odbornou 
zdravotnickou péči prováděnou s porozumě-

ním kvalifi kovanými pracovníky. 

2Pacient má právo znát jméno lékaře a dalších 
zdravotnických pracovníků, kteří ho ošetřují. 
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Má právo žádat soukromí a služby přiměřené mož-
nostem ústavu, jakož i možnost denně se stýkat se 
členy své rodiny či s přáteli. Omezení takovéhoto 
způsobu (tzv. kontinuálních) návštěv muže být 
provedeno pouze ze závažných důvodu. 

3Pacient má právo získat od svého lékaře úda-
je potřebné k tomu, aby mohl před zahájením 

každého dalšího nového diagnostického a terapeu-
tického postupu zasvěceně rozhodnout, zda s ním 
souhlasí. Vyjma případu akutního ohrožení má být 
náležitě informován o případných rizicích, která 
jsou s uvedeným postupem spojena. Pokud existu-
je více alternativních postupu nebo pokud pacient 
vyžaduje informace o léčebných alternativách, má 
na seznámení s nimi právo. Má rovněž právo znát 
jména osob, které se na nich zúčastní. 

4Pacient má v rozsahu, který povoluje zákon, prá-
vo odmítnout léčbu a má být současně informo-

ván o zdravotních důsledcích svého rozhodnutí. 

5V průběhu ambulantního i nemocničního vyšet-
ření, ošetření a léčby má nemocný právo na to, 

aby byly v souvislosti s programem léčby brány 
maximální ohledy na jeho soukromí a stud. Rozbory 
jeho případu, konzultace vyšetření a léčba jsou věcí 
důvěrnou a musejí být prováděny diskrétně. Pří-
tomnost osob, které nejsou na léčbě přímo zúčast-
něny, musí odsouhlasit nemocný, a to i ve fakultních 
zařízeních, pokud si tyto osoby nemocný sám nevy-
bral. 

6Pacient má právo očekávat, že veškeré zprávy 
a záznamy týkající se jeho léčby jsou považo-

vány za důvěrné. Ochrana informací o nemocném 
musí být zajištěna i v případech počítačového zpra-
cování. 

7Pacient má právo očekávat, že nemocnice musí 
podle svých možností přiměřeným způsobem 

vyhovět pacientovým žádostem o poskytování péče 
v míře odpovídající povaze onemocnění. Je-li to 
nutné, muže být pacient předán jinému léčebnému 

ústavu, případně tam převezen poté, když mu bylo 
poskytnuto úplné zdůvodnění a informace o nezbyt-
nosti tohoto předání a ostatních alternativách, které 
při tom existují. Instituce, která má nemocného pře-
vzít do své péče, musí překlad nejprve schválit. 

8Pacient má právo očekávat, že jeho léčba bude 
vedena s přiměřenou kontinuitou, má právo 

vědět předem, jací lékaři, v jakých ordinačních 
hodinách a na jakém místě jsou mu k dispozici. Po 
propuštění má právo očekávat, že nemocnice určí 
postup, jímž bude jeho lékař pokračovat v informa-
cích o tom, jaká bude jeho další péče. 

9Pacient má právo na podrobné a jemu srozumi-
telné vysvětlení v případě, že se lékař rozhodl 

k nestandardnímu postupu či experimentu. Písemný 
vědomý souhlas nemocného je podmínkou k zahá-
jení neterapeutického i terapeutického výzkumu. 
Pacient může kdykoli, a to i bez uvedení důvodu, 
z experimentu odstoupit, když byl poučen o případ-
ných zdravotních důsledcích takového rozhodnutí. 

10Nemocný v závěru života má právo na cit-
livou péči všech zdravotníků, kteří musejí 

respektovat jeho přání, pokud tato nejsou v rozpo-
ru s platnými zákony. 

11Pacient má právo a povinnost znát a řídit se 
platným řádem zdravotnické instituce, kde 

se léčí (tzv. nemocniční řád). Pacient bude mít právo 
kontrolovat svůj účet a vyžadovat odůvodnění jeho 
položek bez ohledu na to, kým je účet placen. 

Tato práva jsou prohlášena za platná dnem 25. února 
1992. 

Dne 25.února 1992 přijala Etická komise Minister-
stva zdravotnictví ČR dokument „Práva pacientů“. 
Dokument byl vypracován z důvodu měnících 
se vztahů mezi nemocnými a zdravotníky (rozvoj 
technologie, prosazování lidských práv, požada-
vek odpovědnosti nemocných za vlastní zdravotní 
stav, aj.). Zásadní podstatou změny je však přechod 
od tzv. paternalistického systému (z latinského 

,, „Myslím si totiž, že ani po čtvrtém dítěti by se neměla nikomu nabízet sterilizace, když si o to neřekne. To je 
přece každého věc, kolik má dětí. A pokud se lékaři jeví, že z lékařského pohledu nějaký důvod ke sterili-
zaci je, měl by s ženou hovořit, upozornit ji na rizika. Říct například, jaké všechny jiné možnosti jsou, aby si 
třeba organismus na několik let odpočal prostřednictvím nějaké dobré antikoncepce. Lékař může přizvat 
i partnera a promluvit s ním. Možností je přeci spousta.“
 Anna Šabatová v rozhovoru Jany Kabeláčové pro romský čtrnáctideník Romano hangos (Rh č. 6/23)
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pater = otec) k systému autonomie (samostatnosti 
a možnosti rozhodovat) pacienta a aktivní vzájem-
né spolupráce.

Podstatou dřívějšího systému medicíny již od 
Hippokrata bylo, že plnou odpovědnost za zdravot-
ní stav svých nemocných přebíral lékař. V duchu Hip-
pokratovy přísahy byl vázán povinností konat vždy 
v zájmu jejich dobra a jeho profesionální kvalifi kace 
měla být plnou zárukou, že tak vždy bude činit. Lékař 
tedy vystupoval jako expert, který rozumí zdravotní 
problematice a pacient byl více méně pasivním pří-
jemcem jeho péče. To mělo své výhody v dobách, 
kdy medicína byla „čímsi mezi vědou a uměním“, 
kdy léčba se spojovala s „otcovskou“ péčí lékaře. 

Deklarovaná práva pacientům zajišťují určitou 
kontrolu celého systému. Práva pacientů, která by 
měla být viditelně vystavena ve všech zdravotnic-
kých zařízeních, tak současně přenášejí větší podíl 
spoluodpovědnosti na nemocné a jejich rodiny 
a z nemocných a zdravotníků se stávají více partneři, 
než tomu bylo doposud. 

Doporučení pro všechny 

nastávající maminky

Na co si dát pozor u lékaře a v nemocnici

• Nechová-li se k Vám gynekolog slušně, vyměňte 
jej za jiného – máte právo zvolit si svého lékaře 
a to i opakovaně (každé 3 měsíce). Řiďte se i rada-
mi jiných žen.

• Chcete-li mít kontrolu nad svou porodností, 
poraďte se s gynekologem, jaká je pro vás vhod-
ná forma antikoncepce. Druhů antikoncepce 
je dnes mnoho, nenechte se odbýt tím, že vám 
gynekolog napíše hned první, která ho napadne. 
Existují pilulky, injekce, tělíska, náplasti, atp. 

• V době těhotenství pravidelně navštěvujte gyne-
kologa a ptejte se, zda bude porod probíhat při-
rozeně, nebo císařským řezem, zda vám hrozí 
nějaké komplikace. Choroby, které měli vaši rodi-
če nebo prarodiče proberte se svým gynekolo-
gem již v době těhotenství a v písemné podobě 
je pak předejte v porodnici. 

• Před porodem si zjistěte vše o porodnici – jak 
se tam chovají k rodičkám a k novorozencům 
a pokud ohlasy nejsou příznivé, raději si vyberte 
jinou, i vzdálenější porodnici.

• K porodu si s sebou berte raději jednu blízkou 
osobu, např. manžela, maminku, sestru, kamarád-
ku. Jakmile jste v nemocnici, jste úplně v rukou 
lékařů a pokud s sebou nikoho nemáte, těžko jim 
případná porušení Vašich práv dokážete. 

• Když vám budou předkládány dokumenty, aby 

jste je podepsala, pořádně si je přečtěte. Je-li vám 
tak špatně, že nemáte sílu je číst, raději odmítněte 
svůj podpis s tím, že si to přečtete později. Pozor! 
Souhlas s císařským řezem podepište, pokud je to 
nutné, jinak byste mohly ohrozit život svůj nebo 
dítěte.

• Pokud se chcete se 100% jistotu vyvarovat riziku 
sterilizace bez vašeho svobodného a informova-
ného souhlasu, vyjádřete své přání nebýt za žád-
ných okolností sterilizována již předem – např. 
u gynekologa v době těhotenství.

• Sterilizaci můžete podstoupit pouze za těchto 

podmínek:

a) splňujete jeden z důvodů (indikací) pro prove-
dení. Těmi může být např.:

- pokud máte více než 4 děti
- pokud máte 3 děti a je vám  35 let a více
- pokud jste rodila císařským řezem, při 

dalším porodu byste s největší pravděpo-
dobností znovu rodila císařským řezem 
a nechcete se vystavovat riziku dalšího 
císařského řezu (další důvody pro provede-
ní sterilizace jsou uvedeny v příloze sterili-
zační směrnice)

b) o sterilizaci jste sama požádala nebo vám ji 
navrhl lékař a vy jste s jejím provedením svo-
bodně souhlasila (lékař vám vysvětlil důvody 
sterilizace, povahu sterilizace, všechna rizika, 
účel, jiné možnosti antikoncepce)

c) Vaši žádost schválila sterilizační komise (právník, 
nejméně dva lékaři se specializací v příslušném 
oboru a dva další lékaři nezúčastnění na pro-
vádění lékařského zásahu). Sterilizační komise 
musí zasedat a schválit žádost před provedením 
sterilizace.

d) Před provedením sterilizace jste měla dostateč-
ný čas se rozmyslet, poradit se s manželem, jiný-
mi členy rodiny a podepsala jste svůj souhlas se 
sterilizací, v němž jste prohlásila, že berete na 
vědomí, že tento zákrok je nezvratitelný (že už 
nikdy nebudete mít děti). 



Vzájemné soužití je česko-romská společnost, která se zasazuje o odstranění sociálního vyloučení příslušníků 
romské komunity v ostravském regionu. Jejím cílem je posílení česko-romské vzájemné důvěry a spolupráce.

Tuto brožuru vypracovaly a sestavily členky Lidskoprávního týmu při o.s. Vzájemné soužití po konzultacích 

se Spolkem žen poškozených sterilizací při o.s. Vzájemné soužití a dalšími zaměstnanci sdružení v rámci 
projektu Nic není jenom bílé. Projekt je zaměřen na odhalování projevů diskriminace romské komunity v Ostra-
vě a okolí, na řešení klíčových případů diskriminace, vyvolání dialogu a diskuze o existenci a formách diskri-
minačního chování a sociálního vyloučení. Tím chce přispět ke změně postojů veřejnosti, státních i nestátních 
institucí k diskriminačnímu chování. 

Vydání brožury bylo fi nancováno z prostředků EU poskytnutých Nadací pro rozvoj občanské společnosti 
(NROS) v rámci programu Transition Facility - Antidiskriminace. Obsahuje citace a/nebo parafráze Závěrečného 
stanoviska Veřejného ochránce práv. S laskavým svolením zveřejňujeme některé fotografi e z archívu Evropské-
ho střediska pro práva Romů. 





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


