
Spolková republika Německo 

Dodatek 

Zákon na ochranu embryí 

Embryonenschutzgesetz 

z 13. prosince 1990 

§ 1 

Zneužití reprodukčních technik 

(1) Trestem odnětí svobody až na tři roky nebo peněžitým trestem bude potrestán, 

kdo 

1. přenese ženě cizí, neoplozené vajíčko, 

2. provede umělé oplození vajíčka za účelem jiným, než dosažení těhotenství u 

ženy, od níž vajíčko pochází, 

3. přenese ženě během jedno cyklu více než tři embrya, 

4. intratubárním přenosem gamet provede během jednoho cyklu oplodnění více než 

tří vajíček, 

5. provede oplodnění více vajíček ženy, než kolik jich může být této ženě 

přeneseno během jednoho cyklu, 

6. odebere embryo z dělohy ženy před dokončením nidace proto, aby ho přenesl 

jiné ženě nebo použil k účelu, jenž neslouží jeho zachování, nebo 

7. u ženy, která je k tomu ochotna, přenechá její dítě po porodu dlouhodobě třetí 

straně (náhradní matka), provede umělé oplodnění nebo jí přenese lidské embryo. 

(2) Rovněž bude potrestán, kdo 

1. uměle způsobí, že lidská spermie vnikne do lidského vajíčka, nebo 

2. uměle vnese/vpraví lidskou spermii do lidského vajíčka, 

aniž by tím chtěl dosáhnout těhotenství ženy, od níž vajíčko pochází. 

(3) Netrestáni budou 



1. v případech odst. 1, č. 1, 2 a 6 žena, od níž pochází vajíčko nebo embryo, a 

rovněž žena, jíž se má přenést vajíčko nebo embryo, a 

2. v případech odst. 1, č. 7 náhradní matka a rovněž osoba, která chce dlouhodobě 

přijmout dítě. 

(4) V případech odst. 1, č. 6 a odst. 2 je pokus trestný. 

§ 2 

Zneužití lidských embryí 

(1) Kdo zcizí lidské embryo mimotělně zplozené nebo odejmuté ženě z dělohy před 

dokončením nidace nebo ho vydá, získá nebo použije k účelu, jenž neslouží jeho 

zachování, bude potrestán trestem odnětí svobody až na tři roky nebo peněžitým 

trestem. 

(2) Rovněž tak bude potrestán, kdo za účelem jiným než dosažení těhotenství 

způsobí, že se lidské embryo dále vyvíjí mimotělně. 

(3) Pokus je trestný. 

§ 3 

Zakázaná volba pohlaví 

(1) Kdo provede umělé oplodnění lidského vajíčka spermií, která byla vybrána 

podle svého pohlavního chromozomu, bude potrestán trestem odnětí svobody až na 

jeden rok nebo peněžitým trestem. To neplatí, slouží-li výběr spermie provedený 

lékařem tomu, aby bylo dítě uchráněno onemocnění svalovou dystrofií typu morbus 

Duchenne nebo podobných závažných pohlavně vázaných dědičných nemocí a 

onemocnění hrozící dítěti bylo podle zemského práva příslušným místem uznáno 

jako odpovídajícím způsobem závažné. 

§ 4 

Svévolné oplodnění, svévolný přenos embrya a umělé oplodnění po smrti 

(1) Trestem odnětí svobody až na tři roky nebo peněžitým trestem bude potrestán, 

kdo 

1. provede umělé oplodnění vajíčka bez svolení ženy, jejíž vajíčko je oplodněno, a 

muže, jehož spermie je k oplodnění použita, 

2. přenese ženě bez jejího svolení embryo nebo 



3. vědomě provede oplodnění vajíčka spermatem muže po jeho smrti. 

(2) Nepotrestána bude v případě odst. 1 č. 3 žena, u níž je provedeno umělé 

oplodnění. 

§ 5 

Umělá změna buněk lidské zárodečné dráhy 

(1) Kdo uměle změní dědičnou informaci buňky lidské zárodečné dráhy, bude 

potrestán trestem odnětí svobody až na pět let nebo peněžitým trestem. 

(2) Rovněž bude potrestán, kdo k oplodnění použije lidskou buňku zárodečné dráhy 

s uměle změněnou dědičnou informací. 

(3) Pokus je trestný. 

(4) Odstavec 1 se nepoužije u 

1. umělé změny dědičné informace zárodečné buňky nacházející se mimo tělo, je-li 

vyloučeno, že tato bude užita k oplodnění, 

2. umělé změny dědičné informace u jiné tělu vlastní buňky zárodečné dráhy, 

odebrané z mrtvého plodu, člověka nebo zemřelého, je-li vyloučeno, že 

a) tato bude přenesena na embryo, plod nebo člověka nebo 

b) že z této vznikne zárodečná buňka, 

jakož i 

3. očkování, léčba zářením, chemoterapií a jinými způsoby, při nichž není 

zamýšlena změna dědičné informace zárodečných buněk. 

§ 6 

Klonování 

(1) Kdo uměle způsobí, že vznikne lidské embryo se stejnou dědičnou informací 

jakou jiného embrya, plodu, člověka nebo zemřelého člověka, bude potrestán 

trestem odnětí svobody až na pět let nebo peněžitým trestem. 

(2) Rovněž bude potrestán, kdo přenese v odst. 1 charakterizované embryo ženě. 

(3) Pokus je trestný. 



§ 7 

Tvorba chimér a hybridů 

(1) Trestem odnětí svobody až na pět let nebo peněžitým trestem bude potrestán, 

kdo se dopustí 

1. spojení embryí s rozdílnými genetickými informacemi při použití nejméně 

jednoho lidského embrya do jednoho buněčného svazku, 

2. spojení lidského embrya s buňkou, obsahující jinou informaci než buňky embrya 

a schopné se s tímto dále diferencovat, nebo 

3. oplodněním lidské buňky spermatem zvířete nebo oplodněním zvířecího vajíčka 

spermatem muže zplození embrya schopného diferenciace 

(2) Rovněž bude potrestán, kdo 

1. přenese jednáním podle odst. 1 vzniklé embryo 

a) ženě nebo 

b) zvířeti, nebo 

2. přenese lidské embryo zvířeti. 

§ 8 

Určení pojmů 

(1) Za embryo ve smyslu tohoto zákona se považuje oplodněné, vývoje schopné 

lidské vajíčko od okamžiku splynutí jader, dále každá z embrya odebraná 

totipotentní buňka, která je za existence potřebných dalších podmínek schopná 

dělení a vývoje v jedince. 

(2) V prvních 24 hodinách po splynutí jader se oplodněné lidské vajíčko považuje 

za vývoje schopné, ledaže by již před uplynutím této doby bylo zjištěno, že není 

schopno ve vývoji pokročit ze stadia jedné buňky. 

(3) Buňky zárodečné dráhy ve smyslu tohoto zákona jsou všechny buňky, které 

jako buněčná linie vedou od oplodněného vajíčka až k vajíčkům a spermiím 

člověka, který se z ní vyvine, dále vajíčko od vnesení nebo vniknutí spermie až do 

splynutí jader, které je ukončením oplodnění. 

§ 8 



Výlučnost lékaře 

(1) Pouze lékař smí provádět: 

1. umělé oplodnění, 

2. přenos lidského embrya ženě, 

3. konzervaci lidského embrya, jakož i jiné lidské buňky, do níž již vnikla nebo 

byla uměle vnesena lidská spermie. 

§ 10 

Dobrovolné spolupůsobení 

Nikdo není povinen provádět opatření, charakterizovaná v § 9, nebo při nich 

spolupůsobit. 

§ 11 

Porušení výlučnosti lékaře 

Trestem odnětí svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem bude potrestán 

kdo, aniž je lékař, 

1. v rozporu s § 9 č. 1 provede umělé oplodnění nebo 

2. v rozporu s § 9 č. 2 přenese lidské embryo ženě. 

(2) Nepotrestáni budou v případě § 9 č. 1 žena, která si provede umělou inseminaci, 

a muž, jehož sperma bude k umělé inseminaci užito. 

§ 12 

Předpisy o peněžité pokutě 

(1) Proti nařízení jedná, kdo, aniž je lékař, v rozporu s § 9 č. 3 konzervuje lidské 

embryo nebo tam charakterizované lidské vajíčko. 

(2) Protivení se nařízení může být stíháno peněžitou pokutou až 5 000 DM. 

§ 13 

Vstoupení v platnost 

Tento zákon vstupuje v platnost 1. ledna 1991. 


