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Úvod 
 

Neplodnost a nechtěná bezdětnost je pro páry, které se s tímto údělem potýkají, velkou 

psychickou zátěží. V případě dlouhodobé neplodnosti a nenaplněné rodičovské touhy může jít 

o osobní tragédii, s níž je pro mnohé celoživotně nemožné se vyrovnat. Touha po rodičovství 

je v člověku evolučně hluboce zakořeněna; založení vlastní rodiny s dětmi je podstatnou 

součástí identity většiny dospělých lidí. Bezdětnost, ať už dobrovolná či nikoliv, je stále spíše 

výjimkou ze sociální normy. Nedobrovolnou bezdětnost tak mohou ti, kterých se týká, 

pociťovat nejen jako nenaplnění svého životního plánu, nýbrž i jako společenské stigma.  

Neplodnost je klasifikována jako nemoc; podle definice Světové zdravotnické organizace 

znamená neschopnost heterosexuálního páru dosáhnout těhotenství ani po 12 nebo více 

měsících pravidelného nechráněného pohlavního styku. 1  S diagnózou neplodnosti se u nás 

potýká asi 15 % párů.2 Pomoc s řešením neplodnosti nabízí reprodukční medicína, která je 

v České republice celosvětově na špičkové úrovni. Jednou z možností, které při současné 

úrovni vědeckého poznání dokáže neplodným párům nabídnout, je využití náhradního 

mateřství. 

Náhradní mateřství jakožto jedna z možností řešení neplodnosti je relativně novým 

fenoménem. Překotný rozvoj reprodukční medicíny staví zákonodárce a potažmo celou 

společnost před nutnost zodpovědět celou řadu složitých etických otázek ohledně vzniku 

lidského života. Zákonodárce se právní regulací v oblasti umělého oplodnění musí zabývat 

zejména v zájmu ochrany dětí, které takto přicházejí na svět. Ne vše, co je technicky 

proveditelné, by se provádět také mělo. Náhradní mateřství patří mezi oblasti medicíny, které 

vzbuzují emoce. Objevuje-li se téma náhradního mateřství v médiích, tak častěji v negativních 

konotacích v příbězích, které z různých důvodů neskončily šťastně. Právě tyto příběhy, 

ač mohou být i v rámci všech případů náhradního mateřství okrajové, opakovaně vzbuzují 

otázky ohledně etické přípustnosti a rizik náhradního mateřství. 

Celosvětově panují mezi přístupy právních řádů jednotlivých států diametrální rozdíly. 

Český právní řád je v tomto ohledu zdrženlivý a náhradní mateřství až na jedinou okrajovou 

                                                
1  World Health Organization, Infertility definitions and terminology. [online]. [cit. 8. 7. 2020] Dostupné z: 

https://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/. 
2  Neplodnost v číslech: problémy má 15 % párů v Česku. [online]. [cit. 30. 1. 2021] Dostupné z: 

https://www.ulekare.cz/clanek/neplodnost-v-cislech-problemy-maji-muzi-stejne-jako-zeny-16431. 

https://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/
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zmínku neupravuje. Byť se český zákonodárce tímto tématem nezaobírá, má náhradní mateřství 

zásadní dopad na život dětí, které jeho prostřednictvím přichází na svět. Z tohoto důvodu 

pokládám toto téma za velmi aktuální. Cílem mé práce je analyzovat, jaké důsledky způsobuje 

mlčení zákonodárce k tomuto tématu a zhodnotit, zda je tento přístup de lege ferenda správný 

a do budoucna udržitelný. V návaznosti na to je rovněž cílem práce formulovat výchozí teze 

pro případnou právní úpravu náhradního mateřství. Domnívám se, že lze smysluplně uvažovat 

pouze nad vhodnou konkrétní úpravou náhradního mateřství, nikoliv nad jeho úplným zákazem. 

V souvislosti s náhradním mateřství totiž nelze opomenout jiný fenomén, a tím je surogační 

turistika. Vzhledem ke globalizaci jsou neplodným párům přístupné medicínské technologie 

takřka kdekoliv na světe. Tuto tezi lze nejlépe ověřit na efektivitě a skutečných důsledcích 

zákazu náhradního mateřství v jiných státech, třeba v sousední Spolkové republice Německo, 

která náhradní mateřství výslovně zakazuje. Předkládaná rigorózní práce se člení na čtyři části. 

V první části práce popíšu, co vlastně je náhradní mateřství, jaké mohou být důvody pro jeho 

využití, a vymezím základní pojmy, které budu napříč celou prací používat. Popíši také 

příslušnou právní úpravu, která se náhradního mateřství v České republice výslovně dotýká. 

V druhé části práce popíši celý proces náhradního mateřství, kterým neplodný pár spolu 

s náhradní matkou musí projít, a to od umělého oplodnění náhradní matky až po předání dítěte 

do péče žadatelskému páru. Na tento proces dopadá celá řad právních předpisů. Upozorním 

také na nemalé množství rizik, které náhradní mateřství pro všechny zúčastněné přináší, 

a kterým nikdy nelze zcela předejít. 

Ve třetí části práce se budu věnovat právním otázkám souvisejícím s náhradním mateřstvím. 

Na náhradní mateřství je možné pohlížet jako na závazek, je tedy otázkou, zda smlouva 

o náhradním mateřství může být platná a vymahatelná. Vyvstává také otázka, zda může být 

umělé oplodnění v rámci náhradního mateřství jakožto léčba neplodnosti financováno 

z veřejného zdravotního pojištění. Dále se budu zabývat tím, kdo má v souvislosti s náhradním 

mateřstvím právo čerpat mateřskou a rodičovskou dovolenou a pobírat státní podporu. Chci 

také rozebrat možné trestněprávní aspekty náhradního mateřství. Zvláštní kapitolu jsem 

se rozhodla věnovat náhradnímu mateřství ve spojení s homosexuálními páry. Homosexuální 

páry jsou při touze po rodině odkázány na alternativní způsoby jejího zakládání; náhradní 

mateřství je zejména pro homosexuální muže jednou z cest. 
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Ve čtvrté části práce chci ověřit svou tezi, že zákaz náhradního mateřství není optimálním 

přístupem a že je v zájmu ochrany dotčených osob vhodnější náhradní mateřství konkrétně 

upravit a stanovit podmínky pro jeho provádění. Za tímto účelem rozeberu přístup 

k náhradnímu mateřství v jedné zemi, která se jej rozhodla zakázat, a to ve Spolkové republice 

Německo. Tuto zemi jsem zvolila, jelikož s ní máme společnou právní kulturu. Německé 

občanské právo je tuzemskému blízké a posloužilo rovněž jako významná inspirace při tvorbě 

platného občanského zákoníku. Chci zkoumat, jakým způsobem je zákaz legislativně proveden, 

tedy jaké konkrétní jednání je v souvislosti s náhradním mateřstvím zakázáno, a především jaké 

jsou skutečné společenské důsledky takového zákazu. Domnívám se, že v současném 

globalizovaném světě umožňujícím lidem cestovat a využívat medicínské technologie třeba na 

opačném konci světa takový zákaz, nebude-li vymáhán drakonickými tresty s odrazujícím 

účinkem, nemůže být efektivní. V souladu se závěry celé práce pak chci zhodnotit, zda se 

německým přístupem může český zákonodárce v něčem inspirovat a jakou právní úpravu 

by měl do budoucna nejlépe zvolit. 

Poslední část práce tvoří závěr, v němž shrnuji poznatky a závěry z celé práce. 
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1 Vymezení náhradního mateřství a právní zakotvení 
 

1.1. Náhradní mateřství 

 

Náhradním mateřstvím (též surogátním či surogačním mateřstvím) se rozumí situace, kdy žena 

počne, donosí a porodí dítě pro jiného,3 obvykle pro heterosexuální pár. 

Ženu, která pro jiného porodí dítě, označuji ve své práci jako náhradní matku. Pár, který chce 

prostřednictvím náhradního mateřství přivést na svět potomka, označuji jako žadatelský pár. 

Neexistuje nicméně jednotná terminologie; jednotliví autoři používají rozdílné pojmy. 

Haderka4 nesouhlasí s označením náhradní matka, jelikož nejde o matku, nýbrž o ženu, jejíž 

role v životě dítěte končí toliko porodem; navrhuje proto přiléhavější termín surogační rodička. 

Setkat se lze i s označením matka hostitelka. Pro žadatelský pár se v literatuře používají také 

označení rodičovský pár, objednatelský pár, biologičtí rodiče, genetičtí rodiče, pověřující pár, 

přijímající pár či zamýšlení rodiče. Hobzová5 upozorňuje na hodnotovou zabarvenost některých 

pojmenování, například hojně užívané označení objednatelský pár implikuje význam 

obchodního vztahu, jehož předmětem je dítě. Označení biologičtí a genetičtí rodiče není pro 

náhradní mateřství univerzálně použitelné, neboť nevystihuje skutečnost ve všech případech; 

ne vždy jsou s dítětem geneticky příbuzní oba z páru. Označení žadatelský pár pokládám 

za neutrální, a tedy vhodné pro akademickou diskuzi. Toto platí i pro označení náhradního 

mateřství jako takového, kdy zejména jeho kritici volí záměrně dehonestující označení jako 

„továrna na děti“ či „děloha na leasing.“6 

Náhradní mateřství má dvě podoby, a to tradiční (částečné) a gestační (úplné). V tradičním 

náhradním mateřství je použito vlastní vajíčko náhradní matky, která podstoupí těhotenství 

a porodí dítě, které s ní tudíž je geneticky příbuzné. Před vynálezem IVF toto byla jediná možná 

forma náhradního mateřství.7 Není rozhodné, jakým způsobem dojde k oplodnění, zda během 

pohlavního styku bez lékařské asistence nebo za pomoci metod asistované reprodukce 

                                                
3  KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. § 775 [Mateřství]. In: HRUŠÁKOVÁ, Milana, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, 

WESTPHALOVÁ, Lenka a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655−975). Komentář. 1. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 506. 
4 HADERKA, Jiří. Surogační mateřství. Právny Obzor: teoretický časopis pre otázky štátu a práva. 1986, č. 10, 

s. 917–934. 
5 HOBZOVÁ, Hana. Surogátní mateřství: rozpory v terminologii. Česká gynekologie. 2018, č. 6, s. 466. 
6  HONZÁK, Radkin. Děloha na leasing - proč jsem proti. [online]. 2009 [cit. 21. 9. 2020] Dostupné 

z: http://blog.aktualne.cz/blogy/radkin-honzak.php?itemid=7403. 
7 Tato metoda náhradního mateřství se objevuje již ve starozákonním biblickém příběhu o Abrahámovi, jehož 

manželka Sára dlouho nemohla mít děti. „Pohleď, Hospodin mi nedopřál, abych rodila. Spi tedy s mou otrokyní – 

snad získám syny skrze ni.“ In: Bible, Překlad 21. století, 1. vydání. Praha: BIBLION, 2009. s. 15. 

http://blog.aktualne.cz/blogy/radkin-honzak.php?itemid=7403
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(tzv. inseminace). Gestační náhradní mateřství umožnil vynález umělého oplodnění 

prostřednictvím IVF. První případ byl popsán v roce 1985.8 Tato procedura obnáší, že je do těla 

náhradní matky zavedeno embryo vytvořené in vitro a vajíčko použité k vytvoření tohoto 

embrya nepochází od náhradní matky; narozené dítě tedy není s náhradní matkou geneticky 

příbuzné. V případě gestačního náhradního mateřství může nastat vícero variant z hlediska 

genetického původu zárodečných buněk použitých pro vytvoření embrya ve zkumavce. 

V ideálním případě vajíčko i spermie pocházejí od žadatelského páru, je ovšem možné, 

že vajíčko nebo spermie pochází od anonymního dárce až po situaci, kdy je darováno celé 

embryo a dítě počaté prostřednictvím náhradního mateřství tak nemá genetickou vazbu ani 

na náhradní matku, ani žadatelský pár. Ve své práci, není-li uvedeno jinak, budu předpokládat 

situaci, kdy je dítě počato za použití zárodečných buněk žadatelského páru.9 

Téma náhradního mateřství má mnoho rozměrů, zejména rozměr medicínský, etický a právní. 

Z medicínského hlediska lze uvést, že procedura umělého oplodnění náhradní matky je 

technicky srovnatelná s běžným IVF, jde o rutinní zákrok nabízený a vykonávaný 

na reprodukčních klinikách po celém světě. 

Z hlediska etického je některými náhradní mateřství zavrhováno jako nedůstojné 

a vykořisťující, jinými naopak vyzdvihováno jako akt altruismu přinášejícího štěstí druhým. 

Právě pohled na etickou přípustnost náhradního mateřství má vliv na jeho právní úpravu 

v jednotlivých státech. Etická dilemata se týkají především důstojnosti náhradních matek a jeho 

vlivu na takto počaté děti. Kritici poukazují na to, že náhradní matka je degradována pouze 

na své reprodukční schopnosti; její tělo je použito jako prostředek pro účely žadatelského páru 

v natolik intimní záležitosti, jako těhotenství a porod. Často je navíc zneužíváno její finanční 

a sociální tísně. Naproti tomu lze argumentovat, že je-li vůle ženy prosta tísně, má právo 

svobodně rozhodovat o vlastním těle a touto službou může pomoci a přinést štěstí druhým. 

Možnost rozhodovat o okolnostech svého početí ovšem nemá dítě, které se podle kritiků 

v případech náhradního mateřství stává předmětem obchodu, což je v rozporu s jeho lidskou 

důstojností. Dítě je bezprostředně po porodu odděleno od své matky, v jejíž děloze se vyvíjelo. 

                                                
8 CHMEL, Roman. Metody asistované reprodukce – aktuální stav a perspektivy. Česká gynekologie. 2020, č. 4, 

s. 247. 
9 Toto odpovídá doporučením České gynekologicko-porodnické společnosti (dále jen „SAR ČGPS“) ohledně 

provádění náhradního mateřství, viz kapitola 2.1.4. Standardy lege artis. Při plné genetické příbuznosti dítěte 

s žadatelským párem je využití náhradního mateřství lépe obhajitelné, neboť jeho smyslem je právě geneticky 

příbuzné dítě. 
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Z druhé strany lze opět říci, že dítě přivedené na svět tímto způsobem často přijme pár, který 

byl ochotný pro dítě podstoupit velké útrapy a poskytne mu milující rodinné zázemí. 

Náhradní mateřství rovněž přináší složité otázky ohledně podstaty rodičovství jako takového, 

neboť k dítěti vystupuje v rodičovské roli více osob než přirozeně dvě; lze rozlišovat 

rodičovství založené na vazbě genetické, biologické, sociální a právní.10 

Rozsah fenoménu náhradního mateřství v České republice, tedy kolik dětí je ročně porozeno 

za pomoci náhradních matek, lze pouze odhadovat. Realisticky jde nejméně o desítky dětí 

ročně. 11  Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky tyto informace 

neeviduje.12 

1.2. Náhradní matka 

 

Náhradní matka je žena, která na základě smlouvy podstoupí umělé oplodnění a takto počaté 

dítě po porodu odevzdá žadatelskému páru. Nezamýšlí být sociálním ani právním rodičem 

dítěte. 

Zákonodárce v důvodové zprávě k občanskému zákoníku předpokládá, že „největší zájem 

o náhradní mateřství bude mezi ženami, které jsou si navzájem příbuzné;“13  praxe ovšem 

ukazuje, že tomu tak není.14 Páry ve většině případů musí náhradní matku hledat mimo okruh 

svých příbuzných a známých, dopředu se vzájemně neznají, což je pro obě strany značně 

rizikové. Na druhou stranu ani v situaci, kdy je náhradní matkou žena z okruhu příbuzných 

žadatelského páru, nelze vyloučit komplikace. Případná zklamaní a nenaplněná očekávání 

mohou navíc v takovém případě vést k rozpadu rodinných vztahů. 

Náhradní matka nejčastěji přichází do kontaktu s žadatelským párem prostřednictvím inzerátů 

na internetu. 15  Kliniky asistované reprodukce neplodným párům obvykle náhradní matky 

                                                
10 KONEČNÁ, Hana, SUDOVÁ, Markéta. In: KONEČNÁ, Hana et al. Rodičem kdykoliv a jakkoliv? Průvodce 

asistovanou reprodukcí a náhradní rodinnou péči. Praha: Mladá fronta, 2017, s. 71. 
11 JÁNSKÁ, Lucie. Konec tabu. Stovky dětí v Česku porodily náhradní matky. Prvnímu je už 21. lidovky.cz 
[online]. 2014 [cit. 21. 9. 2020] Dostupné z: https://www.lidovky.cz/relax/zdravi/ja-nahradni-

matka.A140721_204119_ln-zdravi_jzl. 
12 Informace poskytnuté Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky dne 3. 2. 2021, viz příloha 

č. 1. 
13 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
14  NOVÁKOVÁ, Karolína, KONEČNÁ, Hana, SUDOVÁ, Markéta. Náhradní mateřství v České republice: 

způsoby hledání náhradní matky. Časopis zdravotnického práva a bioetiky. 2018, č. 2, s. 32-42. 
15  Například Kniha návštěv, Náhradní mateřství [online]. [cit. 4. 11. 2020] Dostupné z: https://nahradni-

materstvi.webnode.cz/kniha-navstev/ nebo Náhradní mateřství – inzerce [online]. [cit. 30. 1. 2021] Dostupné z: 

https://nahradni-rodina.jex.cz/. 

https://www.lidovky.cz/relax/zdravi/ja-nahradni-matka.A140721_204119_ln-zdravi_jzl
https://www.lidovky.cz/relax/zdravi/ja-nahradni-matka.A140721_204119_ln-zdravi_jzl
https://nahradni-materstvi.webnode.cz/kniha-navstev/
https://nahradni-materstvi.webnode.cz/kniha-navstev/
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nezprostředkovávají z obavy, že by takové jednání mohlo být posuzováno jako účastenství 

ve formě pomoci na trestném činu svěření dítěte do moci jiného dle ustanovení § 169 zákona 

č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen „trestní zákoník“ nebo „TZ“).16 Marek výslovně uvádí, 

že „centra asistované reprodukce nesmějí hrát roli prostředníků při zajišťování náhradní 

matky.“17  Obdobně Burešová uvádí, že „kliniky asistované reprodukce se typicky nepodílí 

na dohodě o náhradách mezi matkou a objednatelským párem. Důvodem jsou právě 

trestněprávní aspekty, a klinika se tak staví cíleně zcela mimo ně.“18 

Co se týče motivace náhradní matky k něčemu tak vrcholně náročnému, jako je podstoupení 

umělého oplodnění, donošení a porodu dítěte, které nebude její vlastní, rozděluje se náhradní 

mateřství obvykle na altruistické a komerční. Toto dělení je podstatné z hlediska etického 

hodnocení, posouzení zákonnosti, má vliv na způsob stanovení a přípustnou výši finanční 

kompenzace a v neposlední řadě i na trestněprávní kvalifikaci. Altruistická motivace náhradní 

matky se vyznačuje touhou pomoci bližnímu, lze ji předpokládat nejčastěji tam, kde je náhradní 

matka blízkou osobou žadatelského páru. U komerčního náhradního mateřství převládá 

nezastíraná finanční motivace a náhradní mateřství je pojímáno jako (jakákoliv jiná) služba, 

za kterou se platí odměna. Dělení náhradního mateřství na altruistické a komerční staví obě 

motivace náhradní matky do přímého protikladu; altruistická motivace je glorifikována jako 

oběť pro dobro druhých, zatímco komerční působí jako smluvní transakce na hraně zákona.19 

K tomuto je nutné podotknout, že mezi altruistickou a komerční motivací nevede vždy nutně 

jasná hranice. Faktem ovšem zůstává, že většina náhradních matek pochází z nižších sociálních 

vrstev, často jde o matky samoživitelky, jejichž rozhodnutí stát se náhradní matkou je 

motivováno potřebou zabezpečit své vlastní děti.20 Ač je jejich finanční motivace nepochybná, 

toto nevylučuje, že současně chtějí svým jednáním pomoci druhým lidem. Celosvětově mezi 

přední destinace surogační turistiky patří chudé státy mimo jiné právě pro vyšší ochotu žen 

vydělat si peníze tímto způsobem. 

                                                
16 Ačkoliv některé kliniky asistované reprodukce nabízejí potenciálním náhradním matkám předání jejich kontaktu 

neplodnému páru, například zde: Klinika pro léčbu neplodnosti REPROMEDA. Chci se stát náhradní matkou 
[online]. [cit. 12. 11. 2020] Dostupné z: https://www.repromeda.cz/poskytovana-pece/nahradni-materstvi/chci-se-

stat-nahradni-matkou/. Takové jednání lze dle mého názoru označit za zprostředkování. Více k trestněprávnímu 

posouzení zprostředkování náhradního mateřství v kapitole 3.4.1. Svěření dítěte do moci jiného. 
17  MAREK, Tomáš. In: ŠÍNOVÁ, Renáta, ŠMÍD, Ondřej, JURÁŠ, Marek a kolektiv. Aktuální problémy 

rodinněprávní regulace: rodičovství, výchova a výživa nezletilého. Praha: Leges, 2013. s. 109-110. 
18 BUREŠOVÁ, Kateřina. Surogátní mateřství a jeho (nejen) právní aspekty. Právní rozhledy. 2016, č. 6, s. 193-

201. 
19 HOBZOVÁ, H. 2018, op. cit., s. 466. 
20  KONEČNÁ, Hana, NOVÁKOVÁ, Karolína, PRUDIL, Lukáš, HONZOVÁ, Ivana, PRUDILOVÁ Leona. 

Náhradní mateřství: stav v České republice a odpovědnost praktického lékaře. Praktický lékař. 2018, č. 6, s. 272. 

https://www.repromeda.cz/poskytovana-pece/nahradni-materstvi/chci-se-stat-nahradni-matkou/
https://www.repromeda.cz/poskytovana-pece/nahradni-materstvi/chci-se-stat-nahradni-matkou/
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1.3. Žadatelský pár 

 

Za přáním muže a ženy využít v cestě za potomkem náhradní mateřství stojí neplodnost páru, 

zejména nemožnost ženy ze zdravotních důvodů odnosit a porodit zdravé dítě. Zdravotní 

indikací může být poškození dělohy, prodělaná hysterektomie či od narození chybějící děloha 

(Mayerův–Rokitanského–Küsterův–Hauserův syndrom). Dále jde o nemoci kontraindikující 

těhotenství, tedy takové, při nichž by těhotenství pro ženu představovalo vážné ohrožení zdraví 

či života. Zdravotní indikací mohou být i opakované potraty či selhání IVF.  

Využití náhradního mateřství může v těchto případech představovat jedinou naději páru 

na geneticky příbuzného potomka, možnost ultima ratio, kdy jiné řešení nepřipadá v úvahu. 

Nemožnost páru mít vlastní potomky lze řešit i cestou náhradní rodinné péče, zejména 

osvojením. Osvojení, tedy přijetí cizí osoby za vlastní, přináší rovněž mnohá úskalí a není 

vhodné a přijatelné pro každého. Zároveň se jedná o dlouhý a administrativně náročný proces; 

zájemců o osvojení je totiž dlouhodobě více než osvojitelných dětí.21 Je namístě zdůraznit také 

zásadní rozdíl mezi osvojením a náhradním mateřstvím. Osvojení slouží v první řadě zájmu 

již narozeného dítěte, jeho smyslem je poskytnout dítěti odpovídající rodinou péči. 

Dle důvodové zprávy k občanskému zákoníku je institut osvojení vyhrazen „pro případy, 

kdy dítě od svých přirozených rodičů již zcela zřejmě nemůže nic očekávat, zejména od nich 

nemůže očekávat jejich zájem o ně samé a jejich řádnou péči.“ Naplnění touhy neplodného páru 

po rodičovství je zde až druhořadé. Naopak při náhradním mateřství je na prvním místě touha 

neplodného páru a dítě je počato a rodí se, aby tuto touhu páru po rodičovství naplnilo.  

Důvody pro využití náhradního mateřství mohou samozřejmě být i nemedicínského charakteru. 

V úvahu připadá vytíženost ženy při budování kariéry, touha zachovat si postavu či neochota 

podstoupit nepohodlí a omezení spojená s těhotenstvím a porodem. 22  V takovém případě 

již nejde o léčbu nemoci, ale o společenskou službu, která je většinou odsuzována. 

Ve své práci vycházím z existující zdravotní indikace žadatelky pro využití náhradního 

mateřství a popisuji situaci heterosexuálního páru; v kapitole 3.5. Homosexuálové a náhradní 

                                                
21 PLÍHALOVÁ, Markéta. Zájemců o adopci je více než osvojitelných dětí. Páry čekají roky, často se rozhodnou 

jen pro pěstounskou péči. Hospodářské noviny [online]. 2017 [cit. 8. 7. 2020] Dostupné z: 

https://archiv.ihned.cz/c1-65704720-pary-cekaji-roky-osvojitelnych-deti-je-stale-mene. 
22 KLEEMAN, Jenny. 'Having a child doesn’t fit into these women's schedule': is this the future of surrogacy? The 

Guardian [online]. 2019 [cit. 20. 11. 2020] Dostupné z: 

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2019/may/25/having-a-child-doesnt-fit-womens-schedule-the-future-

of-surrogacy. 

https://archiv.ihned.cz/c1-65704720-pary-cekaji-roky-osvojitelnych-deti-je-stale-mene
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mateřství se budu věnovat některým otázkám využití náhradního mateřství homosexuálními 

páry. 

1.4. Právní úprava náhradního mateřství 

 

Náhradní mateřství není v českém právním řádu výslovně upraveno, ačkoliv se tento fenomén 

ve společnosti vyskytuje a výrazně zasahuje do nejniternějších stránek života všech 

zúčastněných. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“ nebo 

„OZ“), v němž je úprava poměrů mezi rodiči a dětmi obsažena, náhradní mateřství zmiňuje 

toliko na jediném místě, a to v ustanovení § 804 OZ, kde stanoví, že „osvojení je vyloučeno 

mezi osobami spolu příbuznými v přímé linii a mezi sourozenci. To neplatí v případě 

náhradního mateřství.“ Bližší úpravu ani legální definici náhradního mateřství neobsahuje. 

Toto lze ve světle srovnání s jinak v mnoha ohledech vyčerpávající úpravou rodinného práva 

v občanském zákoníku pokládat za poněkud paradoxní. Za předpokladu racionálního 

zákonodárce je potřeba vycházet z toho, že nezařazení úpravy náhradního mateřství je 

preferováno z rozumného a obhajitelného důvodu.  

V důvodové zprávě k občanskému zákoníku se k ustanovení § 804 OZ uvádí: „Výjimka ve větě 

druhé se vztahuje na případ náhradního mateřství, při němž se dítě narodí ženě, která není jeho 

biologickou matkou. Nadále však bude platit stará římská zásada, že matkou dítěte je žena, 

která dítě porodila. Fyziologické předpoklady pro výkon asistované reprodukce upravuje zákon 

č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu,23 nicméně i text občanského zákoníku musí ve svých 

ustanoveních zohlednit pokrok lékařské vědy, která umožňuje vnést do dělohy ženy oplodněné 

vajíčko jiné ženy. Vztahy mezi ženou, která poskytla své zárodečné buňky (biologickou matkou) 

a dítětem, mohou být upraveny cestou osvojení. Zahraniční zkušenosti i dosavadní zkušenosti 

v České republice svědčí o tom, že největší zájem o náhradní mateřství bude mezi ženami, 

které jsou si navzájem příbuzné.“ 

Z této formulace je možné dovodit, že zákonodárce si byl při tvorbě občanského zákoníku 

výskytu náhradního mateřství vědom a záměrně učinil volbu jej zvlášť neupravovat. 

V souvislosti s náhradním mateřstvím toliko výslovně proklamuje důležitost jednoznačného 

určení matky dítěte jako ženy, která jej porodila. Změna statusu dítěte může být upravena cestou 

osvojení, toto je nicméně postaveno naroveň jakémukoliv jinému osvojení s určením 

                                                
23  Tento zákon byl zrušen. Současně je výkon asistované reprodukce upraven v zákoně č. 373/2011 Sb., 

o specifických zdravotních službách. 
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pro určitou osobu osvojitele. 24  Zákonodárce nespojuje okolnost náhradního mateřství 

s jakýmikoliv výhodami v řízení o osvojení a v žádném případě z ní pak nevyplývá nárok 

na osvojení dítěte. Praxe nicméně vyvrací předpoklad uvedený v důvodové zprávě, že by 

o náhradní mateřství byl největší zájem mezi příbuznými; náhradní matkou se naopak nejčastěji 

stává předem neznámá žena, která s žadatelským párem přichází do kontaktu právě za účelem 

realizace náhradního mateřství. 

Lze uzavřít, že náhradní mateřství v České republice existuje, není (kromě jediné zmínky 

týkající se osvojení) upraveno a není tedy ani výslovně zakázáno. Z této skutečnosti pak někteří 

autoři25 dovozují, že je náhradní mateřství dovoleno v souladu s ústavním principem legální 

licence obsaženým v čl. 2 odst. 4 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

(dále jen „Ústava“). Při posuzování souladu náhradního mateřství s právním řádem je ovšem 

nutné zkoumat nejen absenci výslovného zákazu, ale také příslušnou veřejnoprávní regulaci 

týkající se provádění umělého oplodnění a nakládání s genetickým materiálem. Klíčové 

pro závěry o právní přípustnosti provádění náhradního mateřství je posouzení z hlediska práva 

zdravotnického a práva trestního. 

  

                                                
24  Pouze v tomto případě stanovuje vzhledem ke specifikům náhradního mateřství výjimku a dovoluje užití 

institutu osvojení i mezi osobami příbuznými v linii přímé a mezi sourozenci. 
25 Například KOVÁŘOVÁ, Daniela. Advokát a náhradní mateřství. Bulletin advokacie [online]. 2017 [cit. 21. 9. 

2020] Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/advokat-a-nahradni-materstvi nebo CÍSAŘOVÁ, Dagmar, 

SOVOVÁ, Olga. Náhradní mateřství v právní praxi. Časopis zdravotnického práva a bioetiky. 2015, č. 2, s. 13-

24. 

http://www.bulletin-advokacie.cz/advokat-a-nahradni-materstvi
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2 Proces náhradního mateřství 
 

2.1. Umělé oplodnění náhradní matky 

 

2.1.1. Zákonná úprava umělého oplodnění 

 

Náhradní mateřství je dnes v reprodukční medicíně běžnou praxí a je některými klinikami 

asistované reprodukce veřejně nabízeno na webových stránkách. 26  Nejprve je tedy nutné 

prozkoumat, které předpisy zdravotnického práva na provádění umělého oplodnění dopadají. 

Náhradní mateřství je realizováno umělým oplodněním, během něhož je embryo žadatelského 

páru implantováno do dělohy náhradní matky. Podmínky pro provádění asistované reprodukce, 

jakožto v mnoha ohledech společensky a eticky sporné oblasti medicíny, jsou stanoveny 

zejména v zákoně č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (dále jen „zákon 

o specifických zdravotních službách“ nebo „SpecZdravSl“) a v zákoně č. 296/2008 Sb., 

o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně 

souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách). 

Podle ustanovení § 3 odst. 3 SpecZdravSl platí, že „umělým oplodněním ženy se rozumí  

a) zavedení spermií do pohlavních orgánů ženy, nebo b) přenos lidského embrya vzniklého 

oplodněním vajíčka spermií mimo tělo ženy do pohlavních orgánů ženy.“ Přenos lidského 

embrya do těla náhradní matky odpovídá podstatě umělého oplodnění definovaného v zákoně  

o specifických zdravotních službách, jde tak bezesporu o umělé oplodnění, na které dopadá 

úprava tohoto zákona. 

Zároveň podle ustanovení § 3 odst. 5 SpecZdravSl platí, že „zárodečné buňky a lidská embrya 

mohou být použita pouze pro umělé oplodnění. To neplatí, jde-li o lidská embrya nevyužitá 

pro umělé oplodnění, která lze použít pro výzkum na lidských kmenových embryonálních 

buňkách za podmínek a pro účely stanovené zákonem upravujícím výzkum na lidských 

kmenových embryonálních buňkách.“ Mohou-li být zárodečné buňky a lidská embrya použita 

pouze pro umělé oplodnění ve smyslu tohoto zákona (a „zbytková“ nevyužitá embrya 

                                                
26 Například Klinika pro léčbu neplodnosti REPROMEDA. Chci využít náhradní mateřství [online]. [cit. 26. 9. 

2020] Dostupné z: https://www.repromeda.cz/poskytovana-pece/nahradni-materstvi/chci-vyuzit-nahradni-

materstvi/, nebo IVF Zlín. Náhradní mateřství [online]. [cit. 26. 9. 2020] Dostupné z: https://www.ivf-

zlin.cz/nahradni-materstvi, také Klinika REPROFIT. Náhradní (surogátní) mateřství [online]. [cit. 26. 9. 2020] 

Dostupné z: https://www.reprofit.cz/umele-oplodneni/nahradni-materstvi/. 

https://www.repromeda.cz/poskytovana-pece/nahradni-materstvi/chci-vyuzit-nahradni-materstvi/
https://www.repromeda.cz/poskytovana-pece/nahradni-materstvi/chci-vyuzit-nahradni-materstvi/
https://www.ivf-zlin.cz/nahradni-materstvi
https://www.ivf-zlin.cz/nahradni-materstvi
https://www.reprofit.cz/umele-oplodneni/nahradni-materstvi/
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pro výzkum), je podstatné zkoumat, jaké podmínky pro provádění umělého oplodnění zákon 

stanoví, a tudíž zda je možné provést umělé oplodnění na náhradní matce. 

Zde je nutné konstatovat, že léčbu neplodnosti ženy umělým oplodněním jiné ženy zákon 

neumožnuje, když v ustanovení § 3 odst. 1 SpecZdravSl stanoví, že „asistovanou reprodukcí 

se rozumí metody a postupy, při kterých dochází k odběru zárodečných buněk, k manipulaci s 

nimi, ke vzniku lidského embrya oplodněním vajíčka spermií mimo tělo ženy, k manipulaci s 

lidskými embryi, včetně jejich uchovávání, a to za účelem umělého oplodnění ženy 

a) ze zdravotních důvodů při léčbě její neplodnosti nebo neplodnosti muže, jestliže  

1. je málo pravděpodobné nebo zcela vyloučené, aby žena otěhotněla přirozeným způsobem 

nebo aby donosila životaschopný plod, a  

2. jiné způsoby léčby její neplodnosti nebo neplodnosti muže nevedly nebo s vysokou mírou 

pravděpodobnosti nepovedou k jejímu otěhotnění, nebo 

b) pokud jde o potřebu časného genetického vyšetření lidského embrya, je-li zdraví budoucího 

dítěte ohroženo z důvodu prokazatelného rizika přenosu geneticky podmíněných nemocí nebo 

vad, jejichž nositelem je tato žena nebo muž.“27 

K okruhu osob participujících na procesu umělého oplodnění dále zákon o specifických 

zdravotních službách v ustanovení § 6 odst. 1 stanoví, že „umělé oplodnění lze provést ženě v 

jejím plodném věku, pokud její věk nepřekročil 49 let, a to na základě písemné žádosti ženy a 

muže, kteří tuto zdravotní službu hodlají podstoupit společně (dále jen „neplodný pár“). Žádost 

neplodného páru žádajícího o umělé oplodnění nesmí být starší než 6 měsíců; je součástí 

zdravotnické dokumentace vedené o ženě.“ Předpokládá se účast toliko dvou osob, ženy a muže 

tvořící neplodný pár; s tím, že by v proceduře umělého oplodnění mohla vystupovat třetí osoba 

mimo samotný neplodný pár, zákon nepočítá. Výjimkou je dárcovství zárodečných buněk, 

pro kteréžto se stanoví podmínky v ustanovení § 3 odst. 4 SpecZdravSl, a to že „pro umělé 

oplodnění ženy lze použít a) vajíčka získaná od této ženy, b) spermie získané od muže, který 

se ženou podstupuje léčbu neplodnosti společně, c) zárodečné buňky darované jinou osobou, 

než která je uvedena v písmenech a) a b) (dále jen „anonymní dárce“); anonymním dárcem 

může být pouze žena, která dovršila věk 18 let a nepřekročila věk 35 let, nebo muž, který dovršil 

věk 18 let a nepřekročil věk 40 let.“28 V ustanovení § 10 SpecZdravSl je k tomuto požadavku 

na anonymitu dárce zárodečných buněk stanovena odpovídající povinnost poskytovatele 

                                                
27 Tučně zvýraznila autorka. 
28 Tučně zvýraznila autorka. 
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zdravotních služeb zajistit zachování vzájemné anonymity anonymního dárce a neplodného 

páru.  

Všechna tato kogentní pravidla ve svém souhrnu dle mého názoru realizaci náhradního 

mateřství vylučují. Náhradní mateřství není v zákoně o specifických zdravotních službách 

zakázáno výslovně, z jeho jazykového, logického a teleologického výkladu vyplývá nicméně 

zákaz implicitní. Zákonné podmínky pro provádění umělého oplodnění při náhradním 

mateřství totiž není možné dodržet. Upravuje-li zákon o specifických zdravotních službách 

podmínky, za nichž jedině je možné provádět asistovanou reprodukci, vyplývá z toho, 

že při nemožnosti jejich nedodržení ji provádět nelze. 

Primárně může asistovanou reprodukci podstoupit toliko neplodný pár při léčbě neplodnosti 

ženy či muže. Zákon nepočítá s variantou tří zúčastněných osob, a tudíž by ženou v rámci 

neplodného páru musela být (plodná) náhradní matka. Za druhé i v případě, že by náhradní 

matka s žadatelem obcházeli zákon a vydávali se za fiktivní neplodný pár, nebylo by vzhledem 

k požadavku na anonymitu dárcovství zárodečných buněk možné použít vajíčko žadatelky. 

U náhradního mateřství je původkyní vajíčka žadatelka, která ze své zdravotní indikace tvoří 

(skutečný) neplodný pár s žadatelem. V pozici dárkyně je zde de facto náhradní matka, která 

poskytuje svoji dělohu pro vývoj embrya neplodného páru a na níž je prováděno umělé 

oplodnění, ačkoliv sama není součástí neplodného páru. Je možné namítnout, že v případě 

náhradního mateřství z podstaty věci není nutné na anonymitě dárcovství trvat, což je jistě 

validní argument, nicméně určující je znění zákona a zákon o specifických zdravotních 

službách v tomto ohledu žádné výjimky nepřipouští.29 

Ke stejnému závěru dochází Jílek, který uvádí, že „[…]je pravda, zákon o specifických 

zdravotních službách náhradní mateřství nezakazuje, upravuje však jediné možné způsoby 

asistované reprodukce a mezi nimi neanonymní zavedení oplodněného vajíčka jedné ženy do 

                                                
29 Dokonce ani pro jistě méně spornou situaci dárcovství zárodečných buněk v rámci rodiny, jak uvádí komentář 

k ustanovení § 10 SpecZdravSl: „V kontextu diskuse o povinnosti poskytovatele zachovat vzájemnou anonymitu 

anonymního dárce a neplodného páru je třeba zdůraznit, že ač by neplodný pár mohl preferovat použití 

zárodečných buněk darovaných příbuznými, přáteli nebo jinými osobami, které zná (např. z důvodu alespoň 

částečně shodné genetické informace), nelze tomuto požadavku s ohledem podmínku zachování anonymity 

vyhovět.“ In: MACH, Jan, BURIÁNEK, Aleš, ZÁLESKÁ, Dagmar, MÁCA, Miloš, VRÁBLOVÁ, Barbora. Zákon 

o specifických zdravotních službách: Praktický komentář. Praha: Nakladatelství Wolters Kluwer ČR, 2018. 

Dostupné v právním informačním systému ASPI. 
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těla druhé ženy uvedeno není.“30 31 K tomuto komentář k zákonu o specifických zdravotních 

službách konstatuje, že „pokud je neplodnému páru nabízena možnost léčby neplodnosti formou 

umělého oplodnění náhradní matky s využitím metod asistované reprodukce, je nabízen postup, 

který zákon o specifických zdravotních službách neumožňuje.“32 

Při provádění umělého oplodnění v rámci náhradního mateřství nejsou splněny základní 

podmínky, které zákon pro možnost využití asistované reprodukce vyžaduje. Nejde přitom jen 

o jazykový výklad. Zákonodárce v zákoně o specifických zdravotních službách podrobněji 

upravil podmínky poskytování těch zdravotních služeb, které považuje za citlivější z hlediska 

bioetiky, lidské důstojnosti a možnosti jejich zneužití (kromě asistované reprodukce  

např. kastrace, změna pohlaví, genetická vyšetření a podobně). Teleologicky lze dovodit, 

že v případě asistované reprodukce měl zákonodárce v úmyslu povolit tuto zdravotní službu 

pouze a jen za podmínek, které stanovil. Tyto podmínky považoval zákonodárce za natolik 

zásadní, aby je uvedl výslovně do zákona; neponechává je na odborné úvaze lékaře. Na splnění 

těchto podmínek je nutné bezvýhradně trvat. Analogicky by jistě nikdo neargumentoval, 

že zákon o specifických zdravotních službách upravuje podmínky pro možnost provádění 

kastrace, ovšem nejsou-li tyto podmínky splněny ve „specifickém případě“, je možné ji 

provádět i za podmínek jiných; taková argumentace je zcela proti smyslu existence 

veřejnoprávní regulace. 

Zcela na okraj lze podotknout, že dle ustanovení § 6 odst. 2 SpecZdravSl platí, že „umělé 

oplodnění nelze provést ženě, která má k muži, s nímž předložila žádost podle odstavce 1, 

příbuzenský vztah vylučující podle jiného právního předpisu uzavření manželství.“ Toto by 

z okruhu potenciálních náhradních matek vyloučilo ženy příbuzné žadateli. 

2.1.2. Přestupky při realizaci náhradního mateřství umělým oplodněním 

 

Ve světle výše zmíněných závěrů je namístě upozornit, že prováděním umělého oplodnění 

v rámci náhradního mateřství se poskytovatel zdravotních služeb potenciálně dopouští několika 

přestupků. 

                                                
30 JÍLEK, Aleš. Hraniční kameny náhradního mateřství (1. část). Gynekolog. 2014, č. 4, s. 167. 
31 Shodně ZEMAN, Milan. Náhradní mateřství v novém občanském zákoníku – promarněná příležitost? epravo.cz 

[online]. 2013 [cit. 23. 9. 2020] Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/nahradni-materstvi-v-novem-

obcanskem-zakoniku-promarnena-prilezitost-87962.html. 
32 MACH, J., BURIÁNEK, A., ZÁLESKÁ, D., MÁCA, M., VRÁBLOVÁ, B. 2018, op. cit. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/nahradni-materstvi-v-novem-obcanskem-zakoniku-promarnena-prilezitost-87962.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/nahradni-materstvi-v-novem-obcanskem-zakoniku-promarnena-prilezitost-87962.html


15 

 

Mám za to, že poskytovatel zdravotních služeb jednoznačně porušuje svou povinnost 

dle ustanovení § 10 odst. 1 SpecZdravSl zajistit anonymitu dárce a neplodného páru. 

Nedodrží-li tento požadavek, dopouští se přestupku dle ustanovení § 90 odst. 2 písm. b) 

SpecZdravSl. Za tento přestupek lze dle ustanovení § 90 odst. 7 písm. e) SpecZdravSl uložit 

pokutu do výše 100 000 Kč. 

V úvahu dále přichází ustanovení § 25 odst. 1 zákona o lidských tkáních a buňkách, podle něhož 

se právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí přestupku tím, že neoprávněně zachází 

s tkáněmi a buňkami. Za tento přestupek je možné dle ustanovení § 25 odst. 12 písm. c) téhož 

zákona uložit pokutu až do výše 3 000 000 Kč. 

Dále dle ustanovení § 81 odst. 1 písm. e) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 

a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách, dále jen „zákon o zdravotních 

službách“ nebo „ZdravSl“) lze část těla odebranou pacientovi při poskytování zdravotní péče 

uchovat a použít pro potřeby stanovené jiným právním předpisem. Touto částí těla lze uvažovat 

vajíčko a za jiný právní předpis zákon o specifických zdravotních službách. Podle ustanovení 

§ 114 odst. 1 písm. h) ZdravSl se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že část těla odebranou 

pacientovi použije v rozporu s ustanovením § 81 odst. 1 ZdravSl. Za tento přestupek lze uložit 

dle ustanovení § 114 odst. 2 písm. h) ZdravSl pokutu až 500 000 Kč. Totožný přestupek je 

stanoven pro právnické a podnikající fyzické osoby v ustanovení § 115 odst. 1 písm. g) ZdravSl; 

výše možné pouty je totožná dle ustanovení § 115 odst. 2 písm. b) ZdravSl. 

Domnívám se, že nastíněná správněprávní odpovědnost je spíše teoretická. Navzdory 

přiznanému poskytování procedury umělého oplodnění v rámci náhradního mateřství mi není 

známo, že by toto bylo ze strany příslušných autorit postihováno. Do určité míry by se tak dalo 

uvažovat o ustálené správní praxi; příslušné správní orgány o shora uvedené činnosti 

reprodukčních klinik vědí, ale rezignují na její postihování. Mám však za to, že protiprávní 

postup správních orgánů, které ignorují svou povinnost stíhat přestupková jednání, nemůže 

spadat do definice závazné správní praxe. Přesto jsem toho názoru, že by reprodukční kliniky 

se správní žalobou proti rozhodnutí o některém z výše uvedených přestupků mohly být úspěšné. 

Jak dovodil Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 8. 3. 2018, č. j. 4 As 257/2017-82, 

„legitimní očekávání tedy nezakládá pouze ustálená správní praxe, ale může jej založit i jiná 

forma jednání správního orgánu, která v adresátech veřejné správy vyvolá očekávání, že jednají 

v souladu s právem, a že jejich jednání bude poskytnuta právní ochrana.“ Pokud pak Etická 
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komise Ministerstva zdravotnictví vydala oficiální stanovisko 33  k poskytování náhradního 

mateřství a vyjádřila se tak, že náhradní mateřství není v České republice regulováno a zákaz 

náhradního mateřství by neměl smysl, pak lze z tohoto vyjádření a contrario pochopit, 

že náhradní mateřství zakázané není. Jde o praxi dlouhodobě tolerovanou a nijak 

nesankciovanou, navíc ze strany příslušných orgánů v řadě nezávazných stanovisek 

či vyjádření označovanou za možnou a „právem neregulovanou“.34 Reprodukční kliniky by tak 

mohly mít legitimní očekávání, že jejich jednání přestupkem není, a v intencích shora 

citovaného rozsudku by pak mělo obdobně platit, že „pokud se stěžovatelka tímto stanoviskem 

řídila, nemůže být za toto jednání postihnuta ze strany jiného orgánu, který je však součástí téže 

státní moci, za spáchání jiného správního deliktu.“ 

Ne všechny reprodukční kliniky ovšem tuto proceduru na radu svých právníků nabízejí. Ostatně 

uvažovat lze i o trestněprávní odpovědnosti, kterou blíže rozeberu v kapitole 3.4. Trestněprávní 

rovina. 

2.1.3. Rozdílné názory na zákonnou úpravu umělého oplodnění v rámci náhradního 

mateřství 

 

Na otázce zákonné přípustnosti a potažmo právním režimu provádění umělého oplodnění 

v rámci náhradního mateřství nicméně nepanuje v právnické obci shoda. 

Někteří autoři dovozují, že provádění umělého oplodnění v rámci náhradního mateřství je 

v souladu se zákonem o specifických zdravotních službách. Vilímková bez dalšího uvádí, 

že zákon o specifických zdravotních službách s náhradním mateřstvím počítá.35 Buriánová36 

vychází z předpokladu, že je-li asistovaná reprodukce upravena zákonem o specifických 

zdravotních službách, pak je jím automaticky upraveno i náhradní mateřství, jelikož se jedná 

o asistovanou reprodukci. Obdobný výklad ostatně zaujímá i důvodová zpráva k občanskému 

zákoníku (viz kapitola 1.4. Právní úprava náhradního mateřství). Domnívám se, že pokud by 

zákonodárce měl v úmyslu, aby zákon o specifických zdravotních službách náhradní mateřství 

                                                
33  Stanovisko etické komise Ministerstva zdravotnictví ze dne 1. 12. 2016. [online]. 2016 [cit. 9. 11. 2020] 

Dostupné z: https://ppo.mzcr.cz/upload/files/jednani-ek-mz-dne-1-12-2016-stanovisko-ek-mz-k-nekterym-

otazkam-asistovane-reprodukce-5b55ba9dbc4c0.pdf. 
34 Jako příklad lze uvést, že doporučení SAR ČGPS ohledně kritérií pro výběr náhradní matky byla vypracována 

na žádost Ministerstva zdravotnictví. In: KONEČNÁ, H., WITZANYOVÁ, A., HONZOVÁ, I., PRUDIL, L., 

PRUDILOVÁ, L. Kritéria pro výběr náhradní matky. Česká gynekologie. 2019, č. 1, s. 28. 
35 VILÍMKOVÁ, Marcela. In: LÉKO, Kristián. České právo náhradní mateřství umožňuje. Má ale řadu rizik. 

Česká pozice [online]. 2018 [cit. 23. 9. 2020] Dostupné z: https://ceskapozice.lidovky.cz/tema/ceske-pravo-

nahradni-materstvi-umoznuje-ma-ale-radu-rizik.A180529_140025_pozice-tema_lube. 
36 BURIÁNOVÁ, Pavla. Co je dobré vědět o surogátním mateřství? Právo a rodina. 2018, č. 12, s. 6. 

https://ppo.mzcr.cz/upload/files/jednani-ek-mz-dne-1-12-2016-stanovisko-ek-mz-k-nekterym-otazkam-asistovane-reprodukce-5b55ba9dbc4c0.pdf
https://ppo.mzcr.cz/upload/files/jednani-ek-mz-dne-1-12-2016-stanovisko-ek-mz-k-nekterym-otazkam-asistovane-reprodukce-5b55ba9dbc4c0.pdf
https://ceskapozice.lidovky.cz/tema/ceske-pravo-nahradni-materstvi-umoznuje-ma-ale-radu-rizik.A180529_140025_pozice-tema_lube
https://ceskapozice.lidovky.cz/tema/ceske-pravo-nahradni-materstvi-umoznuje-ma-ale-radu-rizik.A180529_140025_pozice-tema_lube


17 

 

umožňoval, zajisté by zvolil jinou legislativní techniku a učinil by tak výslovně. Zároveň by 

stanovil další podmínky pro provádění umělého oplodnění na náhradní matce, tak jako to 

ostatně činí pro umělé oplodnění prováděné v rámci neplodného páru. Konečně ani v důvodové 

zprávě k zákonu o specifických zdravotních službách není náhradní mateřství byť jen zmíněno. 

Nastíněný výklad tak nelze než pokládat za příliš extenzivní. 

Králíčková připouští, že zákon o specifických zdravotních službách se v případě 

náhradního mateřství neuplatní, jelikož jej „neuvádí ve své definiční právní normě“ a z toho 

dále dovozuje, že „pro poskytování specifických zdravotních služeb, které by byly spojeny  

s náhradním mateřstvím, tak platí obecné příkazy postupu s náležitou odbornou péči podle 

zdravotnického práva a lege artis dle profesních (stavovských) předpisů. Přihlédnout lze  

i k mezinárodním anebo k zahraničním etickým standardům.“ 37 Předně je nutné upozornit, 

že toto tvrzení není z hlediska zákona logicky konzistentní, neboť dle ustanovení § 2 odst. 1 

SpecZdravSl se specifickými zdravotními službami rozumí zdravotní služby poskytované podle 

tohoto zákona. Není tudíž možné uvažovat o jiných specifických zdravotních službách 

poskytovaných mimo rámec daného zákona. Citované tvrzení předpokládá, že umělé oplodnění 

je možné provádět i mimo rámec podmínek stanovených v zákoně o specifických zdravotních 

službách. Jsem přesvědčena, že toto tvrzení neobstojí; smyslem a účelem veřejnoprávní 

zákonné úpravy asistované reprodukce je právě autoritativně stanovit podmínky, za nichž 

výhradně je přípustné ji provádět. Výše zmíněná interpretace by navíc vedla k absurdní situaci, 

kdy by zákonem byly stanoveny podmínky pro eticky nejméně sporný případ, tedy asistovanou 

reprodukci prováděnou ve prospěch neplodného heterosexuálního páru.38 Paralelně vedle ní by 

v souladu s takovým výkladem bylo možné provádět i jakoukoliv jinou asistovanou reprodukci, 

podléhající toliko požadavkům náležité odborné péče a vágním etickým standardům. Kromě 

náhradního mateřství by tak zřejmě bylo přípustné i umělé oplodnění v případě single osob či 

homosexuálních párů.39 Bezesporu platí, že poskytovatel zdravotních služeb má dle ustanovení 

§ 45 odst. 1 ZdravSl povinnost poskytovat zdravotní služby na náležité odborné úrovni, 

takzvaně lege artis. To ale v žádném případě nevylučuje jeho povinnost postupovat podle 

zákonů, které na jeho činnost dopadají a které existují právě proto, aby této činnosti vytyčily 

závazné a společensky přijatelné hranice. 

                                                
37 KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. § 775 [Mateřství]. In: HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, 

L. a kol. 2014, op. cit., s. 506. 
38 Zde je navíc namístě zmínit, že i tyto podmínky jsou pravidelně předmětem debat, například ohledně věkových 

limitů pro přístup k asistované reprodukci. 
39 Ponechávám stranou, zda se toto skutečně děje; uvažuji pouze nad tím, zda je to v souladu se zákonem. 
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Shodnou argumentaci lze rovněž použít vůči autorům, kteří zcela bez návaznosti na zákon 

o specifických zdravotních službách zdůrazňují absenci výslovného zákazu náhradního 

mateřství a argumentují ústavním principem „co není zakázáno, je dovoleno“, například 

Kovářová,40 Císařová,41 a další.42 Smyslem a účelem zákonné úpravy asistované reprodukce 

v zákoně o specifických zdravotních službách je právě autoritativní vymezení podmínek,  

za kterých je možné ji provádět, nikoliv podpůrně upravit toliko jeden z mnoha přípustných 

způsobů jejího využití. Je namístě zdůraznit, že zákon o specifických zdravotních službách je 

předpisem práva veřejného a od jím kogentně stanovených podmínek není možné se odchýlit. 

Odchýlit se od veřejnoprávního předpisu „je možné pouze za situace, kdy tuto možnost sám 

veřejnoprávní předpis připouští.“43 

Dovozuji tedy, že se na umělé oplodnění prováděné v rámci náhradního mateřství 

uplatňuje zákon o specifických zdravotních službách, který jeho provádění neumožňuje. 

Proto se neuplatní ani zásada legální licence, jelikož ta garantuje toliko právo činit to, co není 

zákonem zakázáno. 

Vycházím-li z výkladu, že zákon o specifických zdravotních službách provádění náhradního 

mateřství neumožňuje, zůstává otázka, jak naložit se skutečností, že občanský zákoník 

s existencí náhradního mateřství počítá. Není bez zajímavosti poukázat na to, že zákon 

o specifických zdravotních službách byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 8. 12. 2011 a občanský 

zákoník byl vyhlášen dne 22. 3. 2012. Projednávání obou těchto významných zákonů 

v parlamentu a potažmo v mezirezortním připomínkovém řízení probíhalo téměř paralelně, 

přesto tyto předpisy jejich gestoři, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo spravedlnosti, 

neuvedli do takového znění, aby byly formálně a materiálně v souladu mezi sebou navzájem. 

Důvodem je, že ustanovení § 804 OZ bylo do občanského zákoníku jeho gestorem, 

Ministerstvem spravedlnosti, vloženo navzdory nesouhlasné zásadní připomínce Ministerstva 

zdravotnictví, do jehož kompetence spadá provádění náhradního mateřství z hlediska 

zdravotnických předpisů. 

                                                
40 KOVÁŘOVÁ, D. 2017, op. cit. 
41 CÍSAŘOVÁ, D., SOVOVÁ, O. 2015, op. cit., s. 13-24. 
42 Například NOVOTNÝ, Petr, IVIČIČOVÁ, Jitka, SYRŮČKOVÁ, Ivana, VONDRÁČKOVÁ, Pavlína. Nový 

občanský zákoník. Rodinné právo. 2. vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2017, s. 105 nebo ŠUSTEK, Petr, 

HOLČAPEK, Tomáš a kol. Zdravotnické právo. Praha: Nakladatelství Wolters Kluwer ČR, 2017. Dostupné v 

právním informačním systému ASPI.  
43 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 5. 2020, sp. zn. 25 Cdo 3118/2019. 
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Ministerstvo zdravotnictví vyjádřilo nesouhlas s právním zakotvením náhradního mateřství  

a uvedlo: „Ustanovení do budoucna stroze předjímá institut „náhradního mateřství“ 

při stanovení výjimky okruhu možných osvojitelů, aniž by však byl tento zásadní institut 

na jiném místě rozpracován (či jen definován). V takovém případě je uvedené ustanovení 

bezpředmětné. S odkazem na znění odůvodnění uvedené v důvodové zprávě Ministerstvo 

zdravotnictví upozorňuje na skutečnost, že s úpravou institutu náhradního mateřství 

v reformních „zdravotnických“ předpisech v tuto chvíli nepočítá. Tento nežádoucí stav opět 

pramení z již namítané absence spolupráce předkladatele s resorty příslušných ministerstev, 

do jejichž kompetencí upravovaná problematika spadá. Požadujeme z důvodové zprávy vypustit 

tvrzení, že „Fyziologické předpoklady pro náhradní mateřství bude upravovat zákon č. 20/1966 

Sb., o péči o zdraví lidu.“44 

Ministerstvo spravedlnosti, jakožto autor návrhu občanského zákoníku, tuto připomínku 

neakceptovalo a poslalo na vládu s rozporem; tento na první pohled nesystematický tah 

s ohledem na současné znění zákona vyšel. Motivaci Ministerstva spravedlnosti jakožto autora 

předpisu, resp. motivaci zákonodárce, může vystihnout vypořádání připomínky Ministerstva 

vnitra, které namítalo, že se jedná o eticky sporné lékařské techniky, a upozornilo, že nejde 

o celospolečensky přijímaný a prodiskutovaný fenomén, se kterým je spojena řada „závažných 

otázek morálního a etického charakteru (např. kdo je „skutečnou“ matkou dítěte, nakolik je 

mateřství věcí ryze „genetickou“, otázky lékařských manipulací při reprodukci, atd.),“ 45 

což bylo vypořádáno strohým konstatováním, že „problém v praxi již dlouho existuje. Takové 

děti se rodí a zároveň proběhla odborná fóra právníků i zdravotníků.“46 

V kontextu všeho shora rozvedeného se nabízí výklad, ke kterému se podle mého názoru lze 

přiklonit, totiž že náhradní mateřství samo o sobě zakázáno není, je ovšem zakázáno, 

aby poskytovatelé zdravotních služeb v České republice poskytovali zdravotní a specifické 

zdravotní služby s jeho realizací související, protože takové jednání je protiprávní. 

Pokud žadatelský pár a náhradní matka docílí realizace náhradního mateřství, ať již v souladu 

se zákonem (např. podstoupí proceduru IVF v zahraničí), či v rozporu se zákonem 

                                                
44  Vypořádání připomínek k návrhu nového občanského zákoníku, část 02 – rodinné právo (§ 599–921). 

PID: RACK8CMJSJ3I [online]. [cit. 21. 9. 2020] Dostupné z: https://apps.odok.cz/veklep-

detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=c

olumn-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=RACK8CMJSJ3I&tab=detail, s. 37. Tučně 

zvýraznila autorka. 
45 Tamtéž.  
46 Tamtéž.  

https://apps.odok.cz/veklep-detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=RACK8CMJSJ3I&tab=detail
https://apps.odok.cz/veklep-detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=RACK8CMJSJ3I&tab=detail
https://apps.odok.cz/veklep-detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=RACK8CMJSJ3I&tab=detail
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o specifických zdravotních službách na české reprodukční klinice, občanský zákoník nezávisle 

na právu veřejném umožňuje osvojení takového dítěte žadatelským párem. 

Souhlasím tedy s tvrzením hojně uváděným v literatuře týkající se náhradního mateřství, že jde 

o jakousi „šedou zónu“. Byť je dle mého názoru jeho provádění zákonem o specifických 

zdravotních službách implicitně zakázáno, fakticky a navíc přiznaně se provádí, přičemž 

příslušné orgány státu, zejména Ministerstvo zdravotnictví, jsou s tím srozuměny. Je dokonce 

pravděpodobné, že se již s ohledem na stanoviska příslušných orgánů vytvořilo určité legitimní 

očekávání reprodukčních klinik, že je jejich jednání v souladu se zákonem, což by je mohlo 

pro futuro ochránit proti případným správněprávním postihům.  

2.1.4. Standardy lege artis 

 

V návaznosti na to, že reprodukční kliniky náhradní mateřství nabízejí a zákonná úprava jeho 

provádění absentuje, byla Sekcí asistované reprodukce České gynekologicko-porodnické 

společnosti (SAR ČGPS) vypracována doporučení ohledně provádění náhradního mateřství 

a kritérií pro výběr náhradní matky. 

Pro provádění náhradního mateřství vydala SAR ČGPS v roce 2012 následující doporučení:  

„1. Metoda surogátní matky je postup vyhrazený pouze pro medicínské indikace. Ze sociálních 

důvodů je neakceptovatelná.  

2. Doporučujeme pouze úplnou „surogátnost" - oba příjemci jsou biologičtí rodiče.  

3. Je třeba vynaložit veškeré úsilí ke snížení možnosti vícečetného těhotenství s následným 

rizikem pro surogátní matku a budoucí děti.  

4. Ve všech stadiích je třeba respektovat autonomii surogátní matky včetně jakéhokoli 

rozhodnutí o jejím těhotenství, které by mohlo být v rozporu se zájmem pověřujícího páru.  

5. Surogátní uspořádání by nemělo být komerční.  

6. Pověřujícímu páru a potenciální surogátní matce se musí dostat úplných medicínských a 

právních poradenských služeb, a to před zahájením léčby.  

7. Surogátní poměr, je-li řízen jednotlivým lékařem, by měl být schválen etickou komisí 

pracoviště.“47 

                                                
47 VENTRUBA, Pavel, ŽÁKOVÁ, Jana, TRÁVNÍK, Pavel, CRHA, Igor, MRÁZEK, Milan, RUMPÍK, David, 

ŠTĚPÁN, Jiří, ŘEŽÁBEK, Karel, MARDEŠIC, Tonko, MALENOVSKÁ, Alice, VESELÁ, Kateřina, 

BRANDEJSKÁ, Milada. Aktuální otázky asistované reprodukce v České republice. Česká gynekologie. 2013, č. 4, 

s. 396. 
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Pro osobu náhradní matky vypracovala v roce 2016 SAR ČGPS tato doporučení: „Požaduje se, 

aby byla občankou ČR, ve věku do 49 let, aby měla písemná doporučení od svého gynekologa 

a praktického lékaře, aby měla písemné doporučení od psychologa, aby měla písemné vyjádření 

od právníka, že byla řádně poučena o proceduře a že jejím následkům rozumí.“48 

Otázkou je, nakolik jsou výše zmíněná doporučení odborné společnosti právně závazná. 

Reprodukční kliniky navíc údajně přiznávají, že je nedodržují.49 Rumpík k tomuto uvádí, že „je 

zřejmé, že etická samoregulace náhradního mateřství v jednotlivých IVF centrech přestává být 

dostačující. Některá IVF centra nedodržují ani doporučení Sekce asistované reprodukce České 

gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP.“ 50  Domnívám se, že tato doporučení 

představují současné lege artis pro provádění náhradního mateřství a jsou tudíž závazná. 

Ačkoliv provádění asistované reprodukce v rámci náhradního mateřství pokládám 

za protiprávní, pak je-li prováděno navzdory implicitnímu zákazu vyplývajícímu z taxativního 

vymezení podmínek pro provádění asistované reprodukce v zákoně o specifických zdravotních 

službách, má poskytovatel zdravotních služeb vždy povinnost postupovat lege artis; na tuto 

nelze rezignovat.51 Nastane tak paradoxní situace, kdy poskytovatel zdravotních služeb bude 

postupovat v rozporu se zákonem, byť z odborného hlediska bude postupovat lege artis. Jsem 

toho názoru, že se to nevylučuje.52  

Z webových stránek reprodukčních klinik je zřejmé, že si jsou složité právní situace vědomy 

a obezřetně kladou velký důraz na plnou právní informovanost klientů. Toto je z hlediska 

zdravotnického práva nezbytné, aby byl dodržen požadavek svobodného a informovaného 

souhlasu všech zúčastněných, zároveň se tím kliniky do určité míry chrání.53 Namístě je také 

upozornit, že nejen těhotenství a porod, ale i procedura IVF představuje pro náhradní matku 

nezanedbatelná zdravotní rizika.  

                                                
48 KONEČNÁ, H., WITZANYOVÁ, A., HONZOVÁ, I., PRUDIL, L., PRUDILOVÁ, L. 2019, op. cit., s. 29.  
49 KONEČNÁ, Hana, CHARAMZA, Pavel, PRUDIL, Lukáš, RUMPÍK, David, SVATOŠ, Roman. Regulace 

náhradního mateřství v ČR: expertní názor. Časopis zdravotnického práva a bioetiky. 2020, č. 1, s. 1-14.  
50  RUMPÍK, David. In: RUMPÍK, David, RUMPÍKOVÁ, Taťána, VENTRUBA, Pavel, PRUDIL, Lukáš, 

PRUDILOVÁ, Leona. Analýza největšího souboru náhradního mateřství v České republice. Gynekologie 

a porodnictví. 2019, č. 4, s. 237. 
51 Poskytovatelé zdravotních služeb nadto vykládají právní řád tak, že provádění náhradního mateřství umělým 

oplodněním je v souladu se zákonem. 
52 Typickým příkladem této situace mohou být potraty prováděné lékaři v Polsku, kdy tuto zdravotní službu, 

v mnoha zemích zcela běžnou a prováděnou v souladu se zákonem, lékař může vykonávat podle pravidel vědy 

a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky 

a objektivní možnosti, ale přesto bude jeho jednání protiprávní v rámci hranic konkrétního státu. 
53 Ustanovení § 28 ZdravSl. 
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Bez ohledu na existenci shora rozebraných doporučení a předpoklad, že reprodukční kliniky 

skutečně postupují lege artis, konstatuji, že téma natolik společensky zásadní, jako stanovení 

podmínek pro provádění asistované reprodukce, je a mělo by být ponecháno k rozhodování 

pouze zákonodárci. Ten na právní úpravu náhradního mateřství sice rezignoval,54 asistovanou 

reprodukci a podmínky jejího provádění však upravil, a to takovým způsobem, který náhradní 

mateřství s ohledem na nemožnost naplnění zákonných podmínek neumožňuje. V takovém 

případě by reprodukční kliniky neměly umělé oplodnění v rámci náhradního mateřství 

provádět, byť i lege artis v souladu s doporučeními odborné společnosti.  

2.2. Těhotenství a porod  

 

Je-li umělé oplodnění úspěšné, následuje těhotenství náhradní matky. Je nutné podotknout, 

že se umělé oplodnění nemusí zdařit na první pokus (případně vůbec), a je tudíž vhodné, aby 

se náhradní matka a žadatelský pár dohodli, kolik pokusů jsou ochotni podstoupit a jaký budou 

mít opakované pokusy o umělé oplodnění vliv na finanční kompenzaci, bude-li nějaká. 

Smlouva mezi náhradní matkou a žadatelským párem bude také nejspíš obsahovat povinnost 

náhradní matky dodržovat během těhotenství jistý životní styl tak, aby svým jednáním 

nepoškodila vyvíjející se plod, například nepožívat alkohol a nezneužívat návykové látky 

či zdravě se stravovat. Toto může být rizikové zejména pokud žadatelé náhradní matku neznají. 

Vhodné je rovněž dohodnout se ohledně zdravotních prohlídek v těhotenství, zejména 

požadují-li žadatelé, aby náhradní matka absolvovala speciální vyšetření plodu.55 Pro žadatelku 

může být důležité zažívat těhotenství spolu s náhradní matkou; je možné se domluvit, že se 

bude například účastnit ultrazvukových vyšetření plodu.56 

Těhotenství náhradní matky nemusí probíhat bezproblémově a toto je rovněž potřeba brát  

v úvahu při dohodě o finanční kompenzaci, která zpravidla bude pokrývat zvýšené náklady  

a ušlý zisk. Těhotenství může být označeno za rizikové, může znemožnit náhradní matce 

vykonávat zaměstnání či vést přímo k její hospitalizaci, nemožnosti péče o případné vlastní děti 

a domácnost a vyžádat si výrazně vyšší náklady, než jaké byly na začátku oběma stranami 

předpokládány. 

                                                
54  Např. Stanovisko etické komise Ministerstva zdravotnictví ze dne 1. 12. 2016, op. cit., nebo Vypořádání 

připomínek k návrhu nového občanského zákoníku, část 02 – rodinné právo (§ 599–921), op. cit., s. 37.  
55 KOVÁŘOVÁ, D. 2017, op. cit. 
56 Pacient má právo na přítomnost jím určené osoby dle ustanovení § 28 odst. 3 písm. e) bod 3 ZdravSl. 
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Citlivou stránkou těhotenství náhradní matky je otázka potratu. Může se stát, že při těhotenském 

screeningu bude zjištěna vysoká pravděpodobnost postižení vyvíjejícího se plodu a náhradní 

matka a žadatelský pár se budou rozcházet v názoru, zda v těhotenství pokračovat. Žadatelský 

pár může preferovat potrat, který může být proti osobnímu přesvědčení pro-life orientované 

náhradní matky či naopak. Hrozí i riziko, že náhradní matka změní názor na své náhradní 

mateřství a rozhodne se těhotenství raději ukončit, čímž zmaří snahy žadatelů a ukončí vývoj 

plodu, který je geneticky jejich. Úprava podmínek pro provádění potratů je obsažena v zákoně 

č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství, který rozhodování o potratu nechává 

(při dodržení dalších podmínek) výhradně na těhotné ženě. Tuto autonomii vůle náhradní matky 

ohledně vlastního těhotenství, byť i v rozporu s přáními žadatelského páru, zdůrazňují také 

doporučení SAR ČGPS; zřejmě proto, aby se zdravotníci důsledně vyvarovali vyvíjení 

jakéhokoliv nátlaku na náhradní matku. Svádění těhotné ženy k umělému přerušení těhotenství 

je ostatně trestným činem dle ustanovení § 162 trestního zákoníku. 

Dohodnout se je vhodné dále na místě porodu dítěte, zda půjde o porod domácí  

či v porodnici. V porodnici může být žadatelka přítomna u porodu. Některé porodnice již mají 

s náhradním mateřstvím zkušenosti a umožňují, aby žadatelka ihned po porodu dostala 

novorozence na tzv. novorozenecký bonding a následně s ním byla v porodnici na pokoji. 

Šínová v této souvislosti poukazuje na některé nezákonné praktiky, například porod dítěte 

náhradní matkou v porodnici na doklad totožnosti žadatelky či domácí porod, po kterém je před 

matrikou narozené dítě vydáváno žadatelským párem za vlastní.57 Tyto praktiky jsou vedeny 

snahou vyhnout se řízení o osvojení dítěte před soudem a budu se jimi blíže zabývat v kapitole 

2.5.1. Určování mateřství. 

2.3. Určování otcovství k dítěti 

 

Klíčovým aspektem náhradního mateřství je určování rodičovství k dítěti počatému umělým 

oplodněním – vložením embrya vzniklého ze zárodečných buněk žadatelského páru do dělohy 

náhradní matky. Dítě je geneticky příbuzné s žadateli, ale porozené náhradní matkou. 

2.3.1. Svobodná náhradní matka 

 

V ideálním případě je náhradní matka svobodná či rozvedená dostatečně dlouhou dobu, 

aby jejímu bývalému manželovi již nesvědčila první domněnka otcovství. Potom je možné 

                                                
57 ŠÍNOVÁ, Renáta. K některým novinkám v právní úpravě určování a popírání rodičovství po 1. 1. 2014. Bulletin 

advokacie [online]. 2015 [cit. 26. 9. 2020] Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/k-nekterym-novinkam-

v-pravni-uprave-urcovani-a-popirani-rodicovstvi-po-1.-1.-2014. 

http://www.bulletin-advokacie.cz/k-nekterym-novinkam-v-pravni-uprave-urcovani-a-popirani-rodicovstvi-po-1.-1.-2014
http://www.bulletin-advokacie.cz/k-nekterym-novinkam-v-pravni-uprave-urcovani-a-popirani-rodicovstvi-po-1.-1.-2014
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otcovství k dítěti určit souhlasným prohlášením žadatele a náhradní matky dle ustanovení 

§ 779 OZ, a to již v průběhu těhotenství před matričním úřadem. 

Určením otcovství vzniká žadateli dle ustanovení § 920 OZ povinnost poskytnout náhradní 

matce coby neprovdané matce výživu po dobu dvou let od narození dítěte a povinnost přispět 

jí v přiměřeném rozsahu na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem. Náklady 

spojené s těhotenstvím a porodem budou plně promítnuty do finanční náhrady náhradní matce. 

Dvouletá vyživovací povinnost se pak neuplatní, předá-li náhradní matka dle domluvy dítě 

do péče žadatelského páru, neboť smyslem této povinnosti je toliko kompenzovat snížené 

příjmy matky v důsledku péče o dítě.58 Nicméně pokud by se náhradní matka rozhodla si dítě 

ponechat, mohla by se výživného po dobu dvou let od narození dítěte domáhat u soudu, a to 

i zpětně dle ustanovení § 922 odst. 2 OZ. 

Určením otcovství vzniká nasciturovi v souladu s ustanovením § 25 OZ dědické právo 

pro případ, že by žadatel zemřel ještě před jeho narozením; bude ze zákona dědit v první třídě 

dědiců dle ustanovení § 1635 odst. 1 OZ. Narozením dítěte žadateli jakožto otci dále vzniká 

vyživovací povinnost vůči dítěti, rodičovská odpovědnost a právo na osobní styk s dítětem. 

V případě, že by žadatel později změnil na celou situaci názor a odmítl souhlasným prohlášením 

své otcovství k dítěti uznat, jeho otcovství je přesto již ex lege založeno ustanovením § 778 OZ, 

podle kterého platí, že „narodí-li se dítě, které je počato umělým oplodněním, ženě neprovdané, 

má se za to, že otcem dítěte je muž, který dal k umělému oplodnění souhlas.“ Své otcovství 

žadatel zároveň nemůže dle ustanovení § 787 OZ popřít, ledaže by prokázal, že náhradní matka 

otěhotněla jiným způsobem. 

Může nastat i situace opačná, kdy se náhradní matka rozhodne si dítě ponechat a žadatele 

záměrně neuvést jako otce dítěte; pak se nabízejí dva scénáře. V prvním by se náhradní matka 

mohla rozhodnout otce dítěte neuvést vůbec, tedy otce při matričním zápisu označit 

za neznámého dle ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu 

a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o matrikách“ nebo 

„MatrZ“). Žadatel by se pak mohl domáhat matričního zápisu jakožto muž, který dal souhlas 

k umělému oplodnění; jako důkaz by mu svědčil písemný souhlas k umělému oplodnění 

potvrzený poskytovatelem zdravotních služeb. Žadatel je aktivně legitimován domáhat 

                                                
58  KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. § 920 [Výživné a úhrada nákladů neprovdané matky a těhotné ženy]. 

In: HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol. 2014, op. cit., s. 1121. 
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se určení svého otcovství u soudu dle ustanovení § 783 OZ. V druhém případě by náhradní 

matka také mohla souhlasně prohlásit o otcovství s jiným mužem.  

Pro oba popsané případy lze shodně konstatovat, že byť zákon o specifických zdravotních 

službách vyhrazuje umělé oplodnění pouze pro neplodný pár (muže a ženu) především proto, 

aby bylo zajištěno, že dítě bude mít matku i otce, nikde není stanovena povinnost takové 

okolnosti početí dítěte oznámit matričnímu úřadu. Žena tak má možnost souhlasně prohlásit 

otcovství s jiným mužem, než s kterým podstoupila léčbu neplodnosti umělým oplodněním, 

či dokonce uvést, že otec dítěte není znám. Matriční úřad ostatně ani nedisponuje žádnými 

nástroji, jak zjistit rozhodné skutečnosti, tedy zda dítě bylo skutečně počato umělým 

oplodněním se souhlasem žadatele (či vůbec zda dítě pochází z umělého oplodnění), nebo zda 

bylo počato během oplodňující soulože s jiným mužem v rozhodné době. 

V druhém případě, kdy žena souhlasně prohlásí o otcovství s jiným mužem, žadatel navíc není 

aktivně legitimován k popírání otcovství, jelikož to již bylo určeno dle ustanovení § 779 OZ; 

nabízí se pak pouze možnost podat soudu podnět dle ustanovení § 793 OZ, podle kterého 

„vyžaduje-li to zřejmý zájem dítěte a mají-li být naplněna ustanovení zaručující základní lidská 

práva, může soud i bez návrhu zahájit řízení o popření otcovství, bylo-li otcovství určeno 

souhlasným prohlášením rodičů, ale otec dítěte takto určený nemůže být jeho otcem. Soud 

zpravidla současně pozastaví výkon rodičovské odpovědnosti.“  

Šínová k tomuto shrnuje, že jde o „jedinou možnost[í] pro putativního otce, který se chce 

domoci uznání svého otcovství k dítěti, k němuž souhlasně prohlásil otcovství s matkou jiný 

muž.“59 Králíčková označuje situaci, kdy matka souhlasně prohlásí o otcovství s jiným mužem, 

čímž dochází k „vědomé eliminaci možnosti putativního otce dítěte se s dítětem právně spojit 

žalobou i proti vůli matky (viz § 783)“, za obcházení zákona a jako takové jednání za absolutně 

neplatné.60 To ovšem nic nemění na tom, že takový muž je zapsán jako právní otec dítěte 

v matriční knize narození a žadateli nezůstává než tyto skutečnosti namítat a pokusit se iniciovat 

řízení u soudu dle ustanovení § 793 OZ. Na zahájení řízení dle tohoto ustanovení není právní 

nárok, nicméně mám za to, že právě na tyto situace by mělo dané ustanovení dopadat, tím spíše, 

pokud žadatel může doložit skutečnost umělého oplodnění potvrzením od poskytovatele 

zdravotních služeb. Soud si v řízení o popření a určení otcovství může vyžádat na reprodukční 

                                                
59 ŠÍNOVÁ, R. 2015, op. cit.  
60 KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. § 779 [Druhá domněnka založená souhlasným prohlášením]. In: HRUŠÁKOVÁ, M., 

KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol. 2014, op. cit., s. 536. 
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klinice příslušnou zdravotnickou dokumentaci; pokud byly pro umělé oplodnění použity 

spermie žadatele, lze nařídit znalecký posudek v oboru zdravotnictví, odvětví genetika, 

za účelem přezkoumání DNA dítěte a sporných otců. 

Konečně pokud by se svobodná náhradní matka během těhotenství provdala a dítě porodila 

už jako vdaná žena, svědčila by domněnka otcovství jejímu manželovi a nastala by situace 

obdobná té, kterou popisuji v následující kapitole. 

2.3.2. Vdaná náhradní matka 

 

Je-li náhradní matka vdaná, svědčí jejímu manželovi první domněnka otcovství dle ustanovení 

§ 776 OZ, a to zcela bez ohledu na okolnosti početí dítěte. O otcovství k dítěti není tudíž možné 

učinit souhlasné prohlášení náhradní matky a žadatele. K umělému oplodnění náhradní matky 

uděluje souhlas žadatel (souhlas dává i žadatelka). Budu-li analogicky vycházet ze zákona 

o specifických zdravotních službách, tento nestanoví žádné požadavky na rodinný status ženy 

a muže tvořící neplodný pár. Pro případ, že jsou jeden či oba z neplodného páru v manželském 

svazku s třetí osobou, není zvlášť vyžadován její souhlas s provedením umělého oplodnění. 

Dle mého názoru tudíž zákon připouští situaci, kdy souhlas s umělým oplodněním vdané ženy 

udílí jiný muž než její manžel, a to bez ohledu na vůli (či vůbec vědomí) manžela; tomu pak 

zbývá toliko právo na základě těchto skutečností popřít své otcovství u soudu v souladu 

s ustanovením § 785 OZ. Naopak Císařová a Sovová k tomuto uvádějí, že „není samozřejmě 

vyloučeno ani náhradní mateřství u ženy, která je vdaná. Pak samozřejmě souhlas s umělým 

oplodněním dává její manžel, a situace se stává ještě právně komplikovanější. V takovém 

případě totiž manžel náhradní matky nemůže popřít své otcovství.“61 Pro závěr, že souhlas 

s umělým oplodněním dává (výhradně) manžel vdané ženy, dle mého názoru nicméně chybí 

opora v textu zákona. 

Otázkou je, zda by souhlas manžela vdané náhradní matky měl být předpokladem pro provedení 

umělého oplodnění v rámci náhradního mateřství. Vzhledem k závěru dovozeném v této práci, 

že je celá procedura umělého oplodnění náhradní matky prováděna contra legem, 

jde o okrajovou otázku. Lze nad ní uvažovat de lege ferenda v případě, že by náhradní mateřství 

bylo zákonem upraveno. Za takového předpokladu se domnívám, že ano; důsledky plynoucí 

z náhradního mateřství bezesporu zásadním způsobem dopadají do mnoha oblastí rodinného 

života manželů včetně jeho nejintimnější sféry. Manžela náhradní matky z takového 

                                                
61 CÍSAŘOVÁ, D., SOVOVÁ, O. 2015, op. cit., s. 13-24. 
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rozhodování nelze zcela vynechat. Konečná popisuje případ, kdy manžel náhradní matky 

na reprodukční klinice požádal o zastavení procedury, neboť si nepřál, aby jeho manželka byla 

náhradní matkou, obával se dopadů na jejich vlastní děti. Jeho žádosti klinika vyhověla, 

také právě proto, že manžel by se stal právním otcem dítěte.62 

Manžel náhradní matky jakožto právní otec dítěte musí udělit souhlas s osvojením,  

což představuje riziko, že tento souhlas odmítne udělit. Tato skutečnost přináší rovněž 

komplikace s předáním novorozence do péče žadatelského páru, který v nastíněné situaci nemá 

k dítěti, byť svému genetickému potomku, žádný právní poměr. Manžel má možnost se u soudu 

domáhat popření svého otcovství dle ustanovení § 785 OZ, ale to až po narození dítěte. 

Na tomto místě lze souhlasit s výše citovaným názorem Císařové a Sovové; udělí-li manžel 

náhradní matky souhlas s umělým oplodněním, ztrácí možnost popírat své otcovství.63 Možnost 

popřít, že otcem dítěte je její manžel, má dle ustanovení § 789 OZ pouze matka dítěte. Žadatel, 

jakožto původce genetického materiálu použitého k umělému oplodnění, a zároveň jakožto 

muž, který udělil s umělým oplodněním souhlas, není legitimován popírat otcovství manžela 

náhradní matky a podat návrh na určení svého otcovství u soudu. Dle ustanovení § 783 odst. 1 

OZ platí, že „nedojde-li k určení otcovství podle § 776, 777 nebo 778, ani podle § 779, může 

matka, dítě i muž, který tvrdí, že je otcem, navrhnout, aby otcovství určil soud.“ Tedy dojde-li 

k určení otcovství podle ustanovení § 776 OZ, muž, který tvrdí, že je otcem, se nemůže 

domáhat, aby jeho otcovství určil soud.  

K tomuto závěru dospěl i Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 16. 5. 2017,  

sp. zn. II. ÚS 3122/16, kde odmítá právo biologického otce popírat otcovství manžela matky 

a domáhat se zápisu do matriky; poukazuje pouze na možnost zvážit v intencích nejlepšího 

zájmu dítěte přiznání práva na styk s dítětem. V předmětném nálezu Ústavní soud nicméně 

uvádí, že má „pochybnosti, zda česká právní úprava spravedlivě upravuje zájmy biologických 

otců, zájem na jistotě právního postavení dítěte a obecně jeho nejlepší zájem“ a apeluje 

na zákonodárce, aby zvážil změnu zákona v tomto smyslu. Domnívám se, že žadatel 

by v takovém případě nebyl úspěšný ani při domáhání se práva styku s dítětem. K tomuto 

se v ustanovení § 927 OZ uvádí, že „právo stýkat se s dítětem mají osoby příbuzné s dítětem, 

                                                
62 KONEČNÁ, Hana. In: KONEČNÁ, H. et al. 2017, op. cit., s. 65. 
63 Byť v rámci náhradního mateřství by měl souhlas manžela s umělým oplodněním náhradní matky (jakožto 

druhého muže, netvořícího neplodný pár) dle mého názoru jinou povahu než v případě umělého oplodnění v páru, 

kde léčbu podstupuje jedna žena a jeden muž bez účasti dalších osob. Považuji ovšem za příliš odvážné spekulovat 

o možných dopadech této jiné povahy souhlasu k umělému oplodnění (uděleného de facto čtvrtou osobou) na 

úpravu určování a popírání otcovství v občanském zákoníku. 
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ať blízce či vzdáleně, jakož i osoby dítěti společensky blízké, pokud k nim dítě má citový vztah, 

který není jen přechodný, a pokud je zřejmé, že by nedostatek styku s těmito osobami pro dítě 

znamenal újmu.“ Pokud by se náhradní matka rozhodla zcela vyloučit žadatele ze života dítěte, 

a toto tudíž ani nemělo příležitost si k němu utvořit citový vztah, není možné se práva styku 

domáhat.64 Domnívám se, že za takových okolností je nejspíše v nejlepším zájmu dítěte mít dvě 

stabilní rodičovské osoby, než aby dítě již od narození vyrůstalo ve dvou rodinách, které budou 

z pochopitelných důvodů ve sváru. Žadatelé by pak o dítě zcela přišli. 

2.4. Předání dítěte do péče žadatelského páru 

 

Poté, co náhradní matka dítě porodí, dojde k předání dítěte žadatelskému páru. Je-li žadatel 

určen a v matriční knize narození zapsán jako právní otec, má stejnou míru rodičovské 

odpovědnosti, a tedy i práva a zároveň povinnosti o dítě pečovat, jako matka. Bude to také 

žadatel s náhradní matkou, kteří vyberou dítěti osobní jméno a příjmení. Lze předpokládat, 

že dítě dostane příjmení po otci. Dítě může od předání otci sdílet domácnost s ním a žadatelkou. 

Není-li žadatel určen jako právní otec dítěte, například proto, že náhradní matka je vdaná 

a právním otcem je manžel náhradní matky, je předání dítěte do péče žadatelského páru ihned 

po porodu rovněž možné; je ovšem nutné o něm informovat orgán sociálně-právní ochrany dětí 

v souladu s ustanoveními § 823 odst. 1 OZ a § 10a odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., 

o sociálně-právní ochraně dětí; podmínkou takového předání je souhlas obou rodičů dítěte 

a vhodný zdravotní stav dítěte. 

Některé porodnice mají s náhradním mateřstvím zkušenosti a mají pro tento případ 

vypracované postupy tak, že o dítě již v porodnici mohou pečovat žadatelé, jiné porodnice 

náhradní mateřství odmítají a trvají na tom, že je dítě předáno a také z porodnice propuštěno 

výhradně se ženou, která jej porodila.65 Toto je vhodné při výběru porodnice dopředu zohlednit. 

Tato fáze procesu náhradního mateřství skýtá nejčastěji zmiňované riziko náhradního mateřství, 

a totiž že bez ohledu na předchozí dohodu se náhradní matka rozhodne si dítě ponechat, nebo 

naopak žadatelský pár odmítne dítě přijmout za své a pečovat o něj. 

Náhradní matka může v důsledku hormonálních a emocionálních změn vyvolaných 

těhotenstvím a porodem přirozeně vnímat narozené dítě jako své vlastní. Náhradní matka 

                                                
64  WESTPHALOVÁ, Lenka. § 927 [Styk dítěte s jinými osobami než rodiči]. In: HRUŠÁKOVÁ, M., 

KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol. 2014, op. cit., s. 1171. 
65 KONEČNÁ, H., NOVÁKOVÁ, K., PRUDIL, L., HONZOVÁ, I., PRUDILOVÁ L. 2018, op. cit., s. 273. 
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jakožto žena, která dítě porodila, je ex lege právní matkou dítěte. V takovém případě má 

žadatelský pár velmi omezené možnosti. Žadatel by se jako právní otec mohl domáhat u soudu 

svěření dítěte do své výhradní péče a argumentovat nejlepším zájmem dítěte. Tento postup dle 

mého názoru ovšem nemá příliš velkou naději na úspěch. Zejména v případě malého dítěte, 

které je plně kojeno, jednoznačně převáží význam nezastupitelné péče poskytované matkou; 

bude-li se matka o dítě řádně starat, není důvod, aby jej soud svěřil do výhradní péče otce. 

Žadatelka jakožto původkyně genetického materiálu nemá k dítěti žádný právní poměr. 

Žadatelský pár tedy může o možnost pečovat o (byť geneticky vlastní) dítě porozené náhradní 

matkou přijít, a navíc muži zůstane povinnost platit výživné dítěti, potažmo i náhradní matce. 

Obdobnou situací se již české soudy zabývaly. Otec (žadatel) ve sporu o výši výživného  

a o rozsah styku s dítětem argumentoval, že matka dítěte byla ve skutečnosti náhradní matkou, 

která podstoupila na reprodukční klinice umělé oplodnění a byla jí za to vyplacena sjednaná 

finanční odměna. Po porodu si ovšem dítě ponechala, odmítla jej předat žadatelskému páru 

a po otci u soudu požadovala výživné. Okolnostmi početí dítěte, tedy tvrzením otce ohledně 

náhradního mateřství, se soudy prvního ani druhého stupně vůbec nezabývaly; ústavní stížnost 

otce byla odmítnuta.66 Krajský soud v Ostravě k tomu uvedl, že „námitky otce, že je jediným 

biologickým rodičem nezletilého, jelikož matka zde hrála roli jen tzv. náhradní matky, nejsou 

pro rozhodnutí relevantní, jelikož i kdyby šlo o tvrzení pravdivé, nemohlo by to výsledek řízení 

nijak ovlivnit.“67 Soud tedy navzdory otcem tvrzenému zásahu do práva na rodinný život vůbec 

nezkoumal, zda jde o pravdivé tvrzení, ač by tuto skutečnost bylo možné úspěšně prokázat 

zdravotnickou dokumentací vedenou na reprodukční klinice a znaleckým posudkem v oboru 

zdravotnictví, odvětví genetiky, neboť biologickou matkou dítěte měla být partnerka otce. Tuto 

by znaleckým posudkem bylo možné jednoznačně určit a zároveň vyvrátit tvrzení matky, 

že dítě je důsledkem mileneckého poměru mezi ní a otcem (žadatelem). K žádnému dokazování 

ohledně těchto skutečností soudy vůbec nepřistoupily. 

V opačném gardu může žadatelský pár o dítě ztratit zájem; v průběhu těhotenství náhradní 

matky může dojít k podstatné změně životní situace, rozchodu partnerů či dokonce úmrtí. 

Toto představuje riziko pro náhradní matku, která bude mít k dítěti rodičovskou odpovědnost  

a vyživovací povinnost. Nutné je počítat i s tím, že dítě se může narodit s různě závažným 

zdravotním postižením.  

                                                
66 Usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 3. 2019, sp. zn. IV. ÚS 2890/18. 
67 Tamtéž. 
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Tato situace už v České republice bohužel také nastala, náhradní matka porodila dítě s těžkým 

zdravotním postižením (mimo jiné epilepsie a paraplegie), o které žadatelský pár ani náhradní 

matka nejevili zájem. Toto dítě skončilo v ústavní péči.68 Tento tragický případ, kterému navíc 

bylo možné jednoduše předejít (náhradní matka trpěla lehkou mentální retardací a epilepsií, na 

kterou brala silné léky, přesto jí lékaři umělé oplodnění jako náhradní matce provedli)69 naplno 

dokládá naprostou nedostatečnost současné úpravy pouze doporučeními SAR ČGPS a potřebu 

právní úpravy. 

2.5. Určování mateřství a osvojení 

 

2.5.1. Určování mateřství 

 

Matkou dítěte je dle ustanovení § 775 OZ žena, která je porodila. Mateřství se neurčuje, 

podobně jako otcovství, systémem právních domněnek, nýbrž je bez dalšího postaveno na jisto 

faktem porodu. Toto ustanovení je kogentní; s mateřstvím není možné disponovat, není možné 

se jej zřeknout a není možné o něm uzavřít smlouvu a převést jej na jiného. Genetický původ 

dítěte a okolnosti jeho početí jsou z hlediska určování mateřství irelevantní; důvodová zpráva 

k občanskému zákoníku uvádí, že „je nepochybné, že žalobě ženy, která byla dárkyní genetické 

látky, proti ženě, která dítě porodila, nelze vyhovět.“ 

Mateřství je takto tradičně určováno v duchu římské zásady mater semper certa est. Vynález  

in vitro oplodnění za pomoci darovaných gamet a fenomény jako náhradní mateřství vedou 

k pochybnostem, zda je tato odvěká zásada stále platná, spravedlivá a v nejlepším zájmu dítěte. 

Někteří autoři považují bezvýjimečné určení matky jako ženy, která dítě porodila, za zastaralé 

a neodpovídající realitě 21. století.70  

Porodem dítěte vzniká náhradní matce jakožto právní matce dítěte rodičovská odpovědnost  

a vyživovací povinnost vůči dítěti, dítěti vůči ní vzniká dědické právo. Určení právního 

mateřství má vliv nejen na náhradní matku samotnou, ale i na další, zejména nejbližší rodinu 

náhradní matky, která se stává rodinou dítěte se všemi právními následky. 

                                                
68 PEKTOROVÁ, Markéta, VENTRUBA, Pavel. Surogace, ano či ne? Kazuistika. Česká gynekologie. 2015, č. 4, 

s. 300. 
69 KOVÁŘOVÁ, Radka. Handicapované dítě od náhradní matky nikdo nechtěl, skončilo v ústavu. Novinky.cz 

[online]. 2015 [cit. 30. 1. 2021] Dostupné z: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/handicapovane-dite-od-

nahradni-matky-nikdo-nechtel-skoncilo-v-ustavu-319367. 
70 SKÁCEL, Jindřich. Est mater semper certa? Bulletin advokacie. 2011, č. 6, s. 26. 

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/handicapovane-dite-od-nahradni-matky-nikdo-nechtel-skoncilo-v-ustavu-319367
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/handicapovane-dite-od-nahradni-matky-nikdo-nechtel-skoncilo-v-ustavu-319367
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Jediným zákonným způsobem, jak se žadatelka může stát právní matkou dítěte, je osvojení. 

Ohledně osvojení nelze předem uzavřít platnou smlouvu a riziko je zde tedy jak pro žadatelku, 

která nemá jistotu, že se stane právní matkou dítěte, tak pro náhradní matku, která pro případ, 

že žadatelka dítě osvojit odmítne, zůstává právní matkou dítěte se všemi důsledky. 

Není ovšem možné vyloučit snahy o obcházení zákona s cílem se zdlouhavému řízení  

o osvojení dítěte před soudem vyhnout. 

Šínová71 upozorňuje na situaci, kdy náhradní matka porodí dítě doma a toto dítě je následně 

vydáváno za dítě porozené žadatelkou.72 Domnívám se, že takový postup je za stávající právní 

úpravy zápisu do knihy narození poměrně složitý, neboť předpokládá padělání lékařské zprávy. 

V případě porodu mimo zdravotnické zařízení, kdy matce ani následně nebyly poskytnuty 

zdravotní služby, je dle ustanovení § 15 odst. 2 MatrZ povinen oznámit narození dítěte jeden 

z rodičů. Dle ustanovení § 16 odst. 4 MatrZ je v případě porodu mimo zdravotnické zařízení, 

kdy matce ani následně nebyly poskytnuty zdravotní služby, nutné doložit doklady prokazující, 

že je matkou dítěte zapisována žena, která jej porodila. O které doklady má jít, není vymezeno, 

je to ponecháno na správním uvážení daného matričního úřadu. Předmětné ustanovení 

se do zákona o matrikách dostalo novelou zákonem č. 312/2013 Sb. V důvodové zprávě k této 

novele se uvádí, že pouhé oznámení rodičů jakožto podklad pro matriční zápis „je naprosto 

nedostatečné, s ohledem na možné páchání trestné činnosti (obchod s dětmi).“ 73 K požadavku 

doložit doklady prokazující mateřství se opakovaně vyjádřil veřejný ochránce práv. Ve svém 

stanovisku uvádí, že „k zápisu do knihy narození dítěte narozeného mimo zdravotnické zařízení 

(podle §16 odst. 4 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve zněních pozdějších 

předpisů), jehož matce nebyly ani následně poskytnuty zdravotní služby, je dostačující, 

předloží-li oznamovatel narození (rodič dítěte) matričnímu úřadu těhotenský průkaz, který 

dokladuje těhotenství oznámené matky dítěte, a potvrzení pediatra o převzetí novorozence 

do péče, přičemž záznamy v předložených dokladech na sebe časově navazují a nevzbuzují 

pochybnosti.“ 74  V úvahu tak přichází předložení padělaného těhotenského průkazu, 

čímž by žadatelka naplnila skutkovou podstatu trestného činu padělání a vystavení nepravdivé 

                                                
71 ŠÍNOVÁ, R. 2015, op. cit. 
72 Tuto zkušenost popisuje jedna z náhradních matek: „Ozývají se i tací, kteří chtějí, aby náhradní matka porodila 

doma. Oni pak seberou dítě a jdou se s ním přihlásit na úřady, jako že je jejich.“ In: JÁNSKÁ, L. 2014. op. cit. 
73  Důvodová zpráva k zákonu č. 312/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu 

a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 
74  Evidence stanovisek ombudsmana, sp. zn. 4371/2014/VOP [online]. [cit. 26. 9. 2020] Dostupné 

z: https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/1776. 

https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/1776
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lékařské zprávy, posudku a nálezu dle ustanovení § 350 odst. 1 alinea 1, alinea 2 trestního 

zákoníku. 

Další možností je porod dítěte v porodnici na falešné doklady totožnosti – osobní doklady 

žadatelky. V takovém případě narození dítěte matričnímu úřadu oznámí porodnice, ve které 

proběhl porod dle ustanovení § 15 odst. 1 MatrZ. 

Shora popsaná podvodná jednání jsou přestupkem dle ustanovení § 79a odst. 1 písm. b) MatrZ 

s nejvyšší možnou pokutou ve výši 10 000 Kč. Nejde tedy o nijak odstrašující sankci. 

Souvisejícími trestněprávními aspekty takového jednání, zejména jeho možnou kvalifikací jako 

trestný čin svěření dítěte do moci jiného a trestný čin poškození cizích práv se věnuji v kapitole 

3.4. Trestněprávní rovina. 

V důsledku výše zmíněných praktik obcházejících zákon tedy může nastat situace, kdy je 

do matriční knihy narození jakožto právní matka dítěte zapsána jiná žena než ta, která je 

porodila. Byť tato není matkou v souladu s ustanovením § 775 OZ, hledí se na ni, jako by jí 

byla.  

V případě, že by náhradní matka změnila názor a chtěla být zapsána jako právní matka dítěte, 

musela by se domáhat popření mateřství matky zapsané v matrice a určení svého mateřství. 

Občanský zákoník stanoví pravidla a vymezuje osoby aktivně legitimované domáhat se popření 

a určování otcovství; na pravidla pro určování a popírání mateřství ovšem nepamatuje. 

Dle ustanovení § 426 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen „zákon 

o zvláštních řízeních soudních“) platí, že „pro řízení o určení a popření mateřství se použijí 

ustanovení o řízení o určení a popření otcovství přiměřeně“. Šínová k možnosti ženy, která dítě 

porodila, domáhat se u soudu popření mateřství vůči ženě, která je zapsána v matrice, uvádí 

„[…] přijmeme-li aplikaci právních norem o určování a popírání otcovství, pak musíme 

nezbytně dospět k závěru, že žena, která dítě porodila, není oprávněna se domáhat popření 

mateřství ženy, která je prozatím vedena v knize narození jako matka dítěte. […] V tuto chvíli 

se spíše jeví, že takový postup bude vyloučen. Reálně přichází proto v úvahu pouze návrh 

na určení mateřství, pokud nebylo dosud určeno.“75 S tímto výkladem nesouhlasím. Domnívám 

se, že odkaz na přiměřené užití ustanovení o řízení o určení a popření otcovství se týká pouze 

procesněprávních pravidel obsažených v zákoně o zvláštních řízeních soudních, nikoliv 

pravidel hmotněprávních obsažených v občanském zákoníku. Okruh osob aktivně 

                                                
75 ŠÍNOVÁ, R. 2015, op. cit.  
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legitimovaných k podání návrhu na popření a určení otcovství je určen právě hmotněprávními 

pravidly v občanském zákoníku. 

Otcovství je určováno hierarchií právních domněnek, je stanoveno spíše větší mírou 

pravděpodobnosti. Naproti tomu mateřství je nerozlučně spjato s faktem porodu, nejde 

o domněnku. Matkou dítěte je ex lege žena, která jej porodila; zápis v matrice to nemůže 

konstitutivně změnit. Odepřít ženě, která dítě porodila, právo domáhat se určení svého mateřství 

proti ženě, která je zapsána v matrice, pokládám za nemístný formalismus zcela proti smyslu 

existence řízení o určení mateřství jako takového. Odmítnutí žaloby matky pro nedostatek 

aktivní legitimace by pak bylo zjevným odepřením přístupu k soudu (denegatio iustitiae) podle 

čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále také „LZPS“), a tedy protiústavním 

zásahem do jednoho z nejvýznamnějších základních práv.  

Přikláním se proto k tomu, že žaloba náhradní matky vůči žadatelce zapsané v matrice 

je přípustná.76 Stejně tak se žadatelka, která dítě neporodila, ale je zapsána v matrice coby 

právní matka, může domáhat popření svého mateřství u soudu.  

Jako důkazní prostředek v řízení o popření a určení mateřství nemůže sloužit (výhradně) 

znalecký posudek v oblasti DNA, neboť genetický původ dítěte je nerozhodný; naopak dítě 

bude geneticky příbuzné s žadatelkou, byť ta jej neporodila a nemůže tedy být matkou 

ve smyslu zákona. Prokazovat bude nutné skutečnost těhotenství a porodu v době odpovídající 

stáří dítěte. V případě náhradního mateřství je předpoklad, že žadatelka nerodila nikdy a tuto 

skutečnost je možné jednoznačně prokázat gynekologickým vyšetřením. Dále lze považovat 

za důkazní prostředky dokládající náhradní mateřství například písemnou smlouvu 

o náhradním mateřství či další komunikaci náhradní matky s žadatelským párem prokazující 

skutečnost náhradního mateřství, zdravotnickou dokumentaci vedenou na reprodukční klinice, 

zprávy vyšetřujícího gynekologa náhradní matky či výpovědi svědků. Řízení o popření a určení 

mateřství je řízením zvláštním a je vedeno zásadou vyšetřovací, která slouží i nejlepšímu zájmu 

dítěte. 

2.5.2. Osvojení dítěte 

 

Jediným zákonným způsobem, jak se žadatelka může stát právní matkou dítěte, je osvojení. 

Zmínka o náhradním mateřství v ustanovení § 804 OZ se týká právě pravidel pro osvojení. Jde 

                                                
76  Shodně KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. § 775 [Mateřství]. In: HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., 

WESTPHALOVÁ, L. a kol. 2014, op. cit., s. 506. 
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o jediné místo v českém právním řádu, kde je náhradní mateřství zmíněno, a to tak, že v případě 

náhradního mateřství neplatí zákaz osvojení mezi příbuznými.  

Zatímco žadatel je zapsán do matriky jako otec na základě souhlasného prohlášení o otcovství, 

žadatelka musí dítě osvojit v řízení před soudem. Osvojení je ustanovením § 794 OZ 

definováno jako přijetí cizí osoby za vlastní. Ač toto pojetí může odpovídat platnému právu, 

v případě náhradního mateřství jde o specifickou situaci, pro kterou tento institut nebyl původně 

zamýšlen. Dítě z hlediska genetického pochází od žadatelky a rodí se, byť ne z jejího těla, 

tak z její vůle. Žadatelka tak nejspíše bude subjektivně vnímat dítě od počátku jako své vlastní 

a řízením o osvojení se uvádí tento stav do souladu s právem. 

Zde je důležité upozornit, že osvojení dítěte žadatelkou je možné, pouze pokud je se žadatelem 

v manželském svazku, viz ustanovení § 800 odst. 1 OZ. 

Samotný proces osvojení je pak poměrně zdlouhavý a pro náhradní matku a žadatelku 

do poslední chvíle nejistý. Náhradní matka může dát souhlas s osvojením pro žadatelku 

nejdříve šest týdnů po narození dítěte, žadatel i dříve po narození dítěte. Žadatelka podá u soudu 

návrh na osvojení dítěte, účastníky řízení o osvojení budou navrhovatelka, náhradní matka coby 

matka, žadatel coby otec a dítě zastoupené opatrovníkem. Dle ustanovení § 817 odst. 1 OZ 

může náhradní matka souhlas do 3 měsíců od jeho udělení odvolat. Po uplynutí těchto 3 měsíců 

se péče o dítě žadatelkou (ve společné domácnosti s žadatelem-otcem dítěte) pokládá za péči 

před osvojením dle ustanovení § 828 OZ; tato péče před osvojením trvá nejméně šest měsíců 

(§ 829 odst. 2 OZ). Po právní moci rozsudku o osvojení je vhodné podat návrh na nezrušitelné 

osvojení dle ustanovení § 844 OZ, v opačném případě se osvojení stává nezrušitelným 

až po uplynutí tří let (§ 840 OZ). Osvojením dítěte zároveň vzniká příbuzenský vztah dítěte 

s rodinou žadatelky, včetně vzájemné vyživovací povinnosti a dědického práva; „právní 

postavení osvojence je zcela shodné jako právní postavení vlastních, biologických dětí 

osvojitele.“77 

Celý proces až po dosažení pravomocného soudního rozsudku o nezrušitelném osvojení dítěte 

žadatelkou tak trvá přibližně jeden rok, je navíc zejména na začátku provázen nejistotou 

ohledně jeho výsledku. Je na náhradní matce a žadatelích, zda v řízení o osvojení před soudem 

otevřeně přiznají podstatu surogátního uspořádání či nikoliv a budou tak osvojované dítě 

                                                
77 SEDLÁK, Petr. § 832 [Postavení osvojence]. In: HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, 

L. a kol. 2014, op. cit., s. 732. 
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vydávat za nemanželské dítě žadatele s náhradní matkou. Snaha zatajit skutečnost, že matka 

dítěte je ve skutečnosti náhradní matkou, může být vedena obavou, že soud bude posuzovat, 

zda nejde o komerční náhradní mateřství. V případě přiznaného náhradního mateřství soudy 

v rámci zjišťování rozhodných skutečností mohou požádat reprodukční kliniku o výpis 

ze zdravotnické dokumentace a medicínské shrnutí celého případu.78 Domnívám se nicméně, 

že osvojení v rámci náhradního mateřství by státní orgány neměly klást překážky právě 

s ohledem na existenci ustanovení § 804 OZ, které osvojení v rámci náhradního mateřství 

expressis verbis předpokládá. Co nejrychlejší vyřešení statusových otázek a stabilita domácího 

prostředí je jistě v nejlepším zájmu dítěte.  

V této souvislosti je na místě podotknout, že dítě má po dosažení svéprávnosti dle ustanovení 

§ 838 OZ právo seznámit se s obsahem spisu, který je veden v řízení o osvojení. O skutečnosti 

osvojení je osvojitel povinen dítě informovat dle ustanovení § 836 OZ nejpozději do zahájení 

školní docházky. 

2.6.  Finanční náhrada 

 

Spornou otázku při realizaci náhradního mateřství představuje finanční náhrada. Dle čl. 21 

Úmluvy o lidských právech a biomedicíně „lidské tělo a jeho části nesmí být jako takové 

zdrojem finančního prospěchu“. Tento požadavek je promítnut v zákoně č. 285/2002 Sb., 

o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů 

(transplantační zákon). Dle ustanovení § 28b odst. 1 transplantačního zákona „dárci orgánu 

náleží náhrada účelně a prokazatelně vynaložených výdajů (dále jen „náhrada výdajů“) 

a rozdíl mezi ušlým výdělkem a obdrženou náhradou mzdy, platu nebo odměny a obdrženým 

nemocenským z nemocenského pojištění, který mu vznikl dočasnou pracovní neschopností 

v souvislosti s odběrem orgánu a poskytováním zdravotních služeb, které si tento odběr vyžádal 

(dále jen „ušlý výdělek“).“ Pro náhradní mateřství není toto ustanovení přiléhavé, neboť 

při něm nedochází k odběru orgánu. Obdobně je v ustanovení § 11 SpecZdravSl ve vztahu 

k darování zárodečných buněk stanoveno: „Za odběr zárodečných buněk nevzniká osobě, které 

byly odebrány, nárok na finanční ani jinou úhradu. Poskytovatel, který odběr provedl, hradí 

anonymnímu dárci na základě jeho žádosti účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložené 

výdaje spojené s darováním zárodečných buněk.“ Finanční náhradu v případě náhradního 

mateřství neupravuje žádný lex specialis, jako je tomu u výše zmíněného darování orgánů 

či zárodečných buněk; je proto nutné vycházet z obecného zákazu finančního prospěchu 

                                                
78 RUMPÍK, D, RUMPÍKOVÁ, T, VENTRUBA, P, PRUDIL, L, PRUDILOVÁ, L. 2019, op. cit., s. 237. 
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z lidského těla, pro jehož dodržení je vhodné analogicky vycházet právě z výše citovaných 

ustanovení. 

Smyslem zákazu finančního prospěchu z lidského těla a jeho částí je zamezení obchodování 

s lidmi a lidskými orgány a tím vykořisťování osob ve finanční nouzi. Obava, že se tělo 

náhradní matky a jeho reprodukční schopnosti stávají toliko předmětem obchodu, což je 

v rozporu s lidskou důstojností, je jedním z hlavních argumentů proti náhradnímu mateřství 

jako takovému. 

Pro otázku přípustné výše a způsobu stanovení finanční náhrady pro náhradní matku je dále 

určující ustanovení § 169 odst. 1 trestního zákoníku, které stanoví že „kdo za odměnu svěří dítě 

do moci jiného za účelem adopce nebo pro jiný obdobný účel, bude potrestán odnětím svobody 

až na tři léta nebo zákazem činnosti.“ Smyslem tohoto ustanovení je zamezit obchodování 

s dětmi.79 Trestněprávnímu posouzení se blíže věnuji v kapitole 3.4.1. Svěření dítěte do moci 

jiného. 

V souhrnu lze konstatovat jednoznačný zákaz komerčního náhradního mateřství, tedy 

takového, které je prováděno za účelem zisku. V souvislosti s náhradním mateřstvím je proto 

potřeba důsledně hovořit o finanční náhradě či kompenzaci, nikoliv o odměně a zisku.  

Finanční náhrada náhradní matce představuje úhradu účelně vynaložených nákladů a ušlého 

zisku. Účelně vynaložené náklady spojené s těhotenstvím a porodem lze dle mého názoru 

pojmout značně široce; jde o veškeré myslitelné výdaje související s těhotenstvím a porodem. 

Typicky půjde o náklady na kvalitní stravu, vitamíny, potravinové doplňky, pohybové aktivity 

vhodné pro těhotné, těhotenské oblečení, rovněž náklady na regeneraci ženy po porodu, 

zejména v šestinedělí. Dále jde o ušlý zisk, je-li ovšem nějaký. Je otázkou, zda lze uvažovat 

o ušlém zisku v případech, kdy náhradní matka nepracuje a je příjemkyní sociální podpory 

od státu, popřípadě je na rodičovské dovolené a pobírá rodičovský příspěvek, nic jí tedy 

„neuchází“. 

Účelně vynaložené náklady a ušlý zisk náhradní matky jsou do určité míry přesně vyčíslitelné, 

a to zejména zpětně. V praxi bude nejspíše předem dohodnuta paušální částka, která odhadem 

těmto nákladům a ušlému zisku bude odpovídat. Finanční kompenzace pro náhradní matku 

                                                
79 ŠÁMAL, Pavel. § 169 [Svěření dítěte do moci jiného]. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník. 2. vydání. 

Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s. 1700. 
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se obvykle pohybují v řádech stovek tisíc korun.80 Co se týče praktické stránky věci, Kovářová 

navrhuje rozložení finanční náhrady do měsíčních splátek.81 Čamdžićová a Toman doporučují, 

že „dohodnuté částky by měly být vypláceny v předem stanovených okamžicích, přičemž 

poslední část by měla být vyplacena až po právní moci rozsudku o osvojení.“ 82  Takové 

doporučení ovšem nepokládám za vhodné; platba náhradní matce podmíněná právní mocí 

rozsudku o osvojení dítěte působí jako odměna za dítě ve smyslu ustanovení § 169 odst. 1 TZ. 

  

                                                
80 TĚŠÍNSKÁ, Michaela. Cena náhradní matky? Až půl milionu. Česká pozice [online]. 2016 [cit. 12. 12. 2020] 

Dostupné z: https://ceskapozice.lidovky.cz/tema/cena-nahradni-matky-az-pul-milionu.A160721_100041_pozice-

tema_houd.  
81 KOVÁŘOVÁ, D. 2017, op. cit.  
82 ČAMDŽIĆOVÁ, Sabina, TOMAN, Petr. Manželství a náhradní mateřství. epravo.cz [online]. 2020 [cit. 12. 12. 

2020] Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/manzelstvi-a-nahradni-materstvi-110768.html.  

https://ceskapozice.lidovky.cz/tema/cena-nahradni-matky-az-pul-milionu.A160721_100041_pozice-tema_houd
https://ceskapozice.lidovky.cz/tema/cena-nahradni-matky-az-pul-milionu.A160721_100041_pozice-tema_houd
https://www.epravo.cz/top/clanky/manzelstvi-a-nahradni-materstvi-110768.html
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3 Právní otázky související s náhradním mateřstvím 
 

3.1. Náhradní mateřství z pohledu závazkového práva 

 

3.1.1. Smlouva o náhradním mateřství 

 

Náhradní matka a žadatelský pár zpravidla uzavírají ohledně náhradního mateřství písemnou 

smlouvu. Některé advokátní kanceláře se dokonce profilují jako odborníci na oblast náhradního 

mateřství a nabízejí právní konzultace či přímo pomoc se sepsáním smlouvy o náhradním 

mateřství. 

Jak dovozuji v kapitole 2.1. Umělé oplodnění náhradní matky, de lege lata je zakázáno provádět 

umělé oplodnění v rámci náhradního mateřství. Tento veřejnoprávní zákaz ovšem svědčí 

poskytovatelům zdravotních služeb, nikoliv žadatelskému páru a náhradní matce; těm je navíc 

tento způsob léčby neplodnosti na reprodukční klinice nabízen lékaři, kteří vystupují v pozici 

odborníků. Není-li tedy zakázáno náhradní mateřství jako takové, je namístě uvažovat 

o platnosti a vymahatelnosti smlouvy uzavřené mezi náhradní matkou a žadateli. 

Stranami smlouvy o náhradním mateřství jsou na jedné straně žadatelé, na straně druhé náhradní 

matka. Je-li náhradní matka vdaná, je vhodné, aby byl stranou smlouvy rovněž její manžel, 

neboť ten se stává právním otcem dítěte podle první zákonné domněnky otcovství a je nutné, 

aby udělil souhlas s osvojením; jeho srozumění a souhlas jsou tedy nezbytné. 

Smlouva o náhradním mateřství obsahuje řadu dílčích ujednání. U každého z nich je možné 

zkoumat, zda jej vůbec lze platně sjednat. Základní zásadou soukromého práva, garantovanou 

na ústavní úrovni,83 je zásada autonomie vůle. Smluvní autonomie ovšem není neomezená. 

Dle ustanovení § 1 odst. 2 OZ platí, že „nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby 

ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré 

mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu 

osobnosti.“  

Předmětem smlouvy o náhradním mateřství, tedy tím, čeho se právní jednání týká, popř. tím, 

čeho se týkají práva a povinnosti právním jednáním dotčená,84  se zabývám v následujícím 

textu. Jedná se o nejdůležitější ujednání v rámci smlouvy o náhradním mateřství, zejména o 

                                                
83 Ustanovení čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod. 
84 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Definice právního jednání podle (nového) občanského zákoníku II. Právní prostor 

[online]. 2015 [cit. 23. 11. 2020] Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/k-definice-

pravniho-jednani-podle-noveho-obcanskeho-zakoniku-ii. 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/k-definice-pravniho-jednani-podle-noveho-obcanskeho-zakoniku-ii
https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/k-definice-pravniho-jednani-podle-noveho-obcanskeho-zakoniku-ii
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povinnost náhradní matky podstoupit umělé oplodnění embryem žadatelského páru, povinnost 

náhradní matky předat dítě žadatelskému páru, povinnost náhradní matky dát souhlas 

s osvojením dítěte a povinnost žadatelského páru jej osvojit, jakož i povinnost žadatelského 

páru poskytnout za náhradní mateřství finanční náhradu. 

3.1.2. Povinnost podstoupit umělé oplodnění 

 

Náhradní matka se nemůže platně zavázat k podstoupení umělého oplodnění embryem 

žadatelského páru. Člověk je dle ustanovení § 91 OZ nedotknutelný. Duševní a tělesná 

integrita patří mezi přirozená práva člověka, jejichž nedotknutelnost má absolutní povahu a má 

přednost před jakýmkoliv smluvním ujednáním.85 Náhradní matka musí bezprostředně před 

výkonem procedury umělého oplodnění udělit písemný souhlas s provedením asistované 

reprodukce. Nadto i po jeho udělení má právo tento souhlas před započetím jednotlivého 

výkonu asistované reprodukce kdykoliv odvolat. Možnost odvolání souhlasu s provedením 

asistované reprodukce není možné smluvně vyloučit. Povinnost podstoupit umělé oplodnění 

v rámci náhradního mateřství by z náhradní matky činila objekt, redukovala by její tělo a jeho 

reprodukční schopnosti toliko na prostředek ke splnění závazku, což je v rozporu s lidskou 

důstojností. Použití lidského těla nemůže být předmětem závazku, na tělo člověka je třeba 

hledět jako na res extra commercium, byť věcí lidské tělo v souladu s ustanovením § 493 OZ 

samozřejmě není. Koukal k tomuto uvádí, že „smlouvy, kterými by někdo například pronajímal 

své tělo (např. pronájem dělohy – womb for rent), by byly neplatné (nejspíše absolutně neplatné 

dle § 588 − rozpor se zákonem i veřejným pořádkem), neboť jejich nepřímým předmětem by 

nebyla věc v právním smyslu.“ 86  Důsledkem stanovení, že lidské tělo není věcí, je podle 

Svobody jeho „vyloučení z režimu ekonomického využívání věcí v rámci závazkových vztahů 

podle části čtvrté (nelze je např. pronajmout), jakož i vyloučení jejich využití jako předmětu 

vlastnictví podle části třetí.“87 

Dovozuji, že by takové smluvní ujednání bylo absolutně neplatné dle ustanovení § 588 OZ, 

jelikož odporuje zákonu a zjevně narušuje veřejný pořádek. Na okraj také opětovně podotýkám, 

                                                
85  HOLČAPEK, Tomáš, ŠUSTEK, Petr. § 97 [Odvolání souhlasu a domněnka jeho udělení a neodvolání]. 

In: ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kolektiv. Občanský zákoník: Komentář, Svazek I, (§ 1 - 654), 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Dostupné v právním informačním systému ASPI. 
86 KOUKAL, Pavel. § 493 [Lidské tělo]. In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). 

Komentář. 1. vydání, Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 1744. 
87 SVOBODA, Karel, DAVID, Ondřej, KINDL, Tomáš. § 493 [Lidské tělo]. In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., 

FIALA, J. a kolektiv 2014, op. cit. 
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že by se tímto strany zavázaly podstoupit zdravotní službu, která je v rozporu se zákonem 

o specifických zdravotních službách. 

3.1.3. Povinnost předat dítě 

 

Matka se nemůže platně zavázat k předání dítěte do péče jiné osoby. Matka má vůči dítěti 

rodičovskou odpovědnost (§ 858 OZ), která vzniká narozením dítěte, a jejíž významná část 

spočívá v právu a povinnosti o dítě osobně pečovat. Dle ustanovení čl. 32 odst. 4 LZPS platí, 

že „péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu 

a péči. Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti 

jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona.“88 Práva matky v tomto smyslu nemohou 

být omezena smlouvou. 

Kromě matky by takové ujednání mělo zásadní dopady především na samotné dítě. Jsem 

přesvědčena, že je takové ujednání v rozporu s lidskou důstojností dítěte, neboť jej redukuje 

na pouhý objekt, předmět závazku. Jak zmiňuji výše, předmětem závazku nemůže být člověk. 

Ujednání o předání dítěte do péče jiné osoby, navíc ještě před početím dítěte, je absolutně 

neplatné dle ustanovení § 588 OZ, neboť se zjevně příčí dobrým mravům, zjevně narušuje 

veřejný pořádek a odporuje zákonu. Je také v rozporu s právem týkajícím se postavení osob, 

kam spadá úprava rodičovské odpovědnosti89 a porušuje právo na ochranu osobnosti dítěte 

v oblasti důstojnosti člověka (§ 81 OZ). Dle čl. 6 odst. 1 LZPS je lidský život hoden ochrany 

již před narozením. V době uzavření smlouvy o náhradním mateřství není dítě ještě ani počato, 

takže není ani nasciturem, aby bylo v souladu s ustanovením § 25 OZ možné uvažovat o jeho 

zájmech a právu na ochranu osobnosti. Domnívám se nicméně, že předmětné ujednání s účinky 

působícími pro futuro po početí a narození dítěte v tomto smyslu narušují jeho lidskou 

důstojnost, neboť je na něj hned od okamžiku početí, resp. ještě před ním, pohlíženo jako 

na smluvní plnění. Možnost porušení práva nascitura na ochranu osobnosti dovozuje i Valc, 

který v tomu uzavírá, že „není v zákoně žádná opora proto, aby byl v tomto ohledu jakýmkoliv 

způsobem diskriminován.“90  

                                                
88 Nemožnost oddělit dítě od jeho rodičů proti jejich vůli vyplývá také z ustanovení čl. 9 odst. 1 Úmluvy o právech 

dítěte. 
89 LAVICKÝ, Petr. § 1 [Soukromé a veřejné právo. Dispozitivnost. Zakázaná ujednání]. In: LAVICKÝ, P. a kol. 

2014, op. cit., s. 1. 
90 VALC, Jakub. Asistovaná reprodukce a její vliv na právní status (nad)počatého embrya či dospívajícího dítěte. 

Časopis zdravotnického práva a bioetiky. 2017, č. 3, s. 18-38. 
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Zavázat se k předání vlastního dítěte, ke kterému má náhradní matka jakožto právní matka 

rodičovskou odpovědnost, je kategoricky vyloučeno, takové ujednání by bylo absolutně 

neplatné. Za předpokladu, že by za splnění tohoto závazku byla sjednána odměna, by mohlo 

takové ujednání dokonce naplňovat znaky trestného činu svěření dítěte do moci jiného 

dle ustanovení § 169 trestního zákoníku. 

3.1.4. Závazky týkající se osvojení dítěte 

 

Závazky týkající se osvojení dítěte jsou jistou smlouvou ve smlouvě, a to smlouvou osvojovací 

(adoptivní). Zde je pro lepší ilustraci zajímavé sáhnout po výkladu historickém. Dříve skutečně 

bylo možné, ba nutné, osvojovací smlouvu uzavřít, aby k osvojení dítěte mohlo dojít. Na území 

dnešní České republiky se osvojení řídilo císařským patentem č. 946/1811 Sb. zák. soud., 

obecným zákoníkem občanským (dále jen „ABGB“). Tato úprava byla v souladu 

s ustanovením § 184 ABGB dispozitivní a práva mezi osvojiteli a osvojenci mohla „býti 

smlouvou jinak určena, pokud se tím nemění podstatný účinek k osvojení uvedený v § 182, 

a pokud se třetí osobě v právech neubližuje.“ Osvojení bylo tedy vztahem soukromoprávním, 

smluvní povahy. Tuto úpravu následně do určité míry převzal zákon č. 56/1928 Sb., o osvojení, 

který stanovil náležitosti smlouvy osvojovací. Osvojení tak bylo nadále, jak uvádí Sedlák 

a Šmíd, „koncipováno jako smluvní vztah – bylo zapotřebí tzv. osvojovací smlouvy (adoptivní 

smlouvy).“91 Od soukromoprávní povahy osvojení bylo ustoupeno až za socialismu, kdy již 

nešlo o soukromoprávní vztah, ale vztah veřejnoprávní vznikající konstitutivně rozhodnutím 

soudu. Do té doby přitom soud toliko schvaloval smlouvu osvojovací, a to jen v některých 

případech. V současnosti je osvojení výrazně bližší pozdějšímu socialistickému pojetí, 

kdy následky osvojení (§ 832–845 OZ) nastávají až právní mocí rozhodnutí soudu o osvojení 

ve smyslu ustanovení § 796 OZ. 92  Stávající právní úpravu osvojení je nutné chápat jako 

kogentní, jelikož se ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 OZ jedná o úpravu týkající se postavení 

osob, od které není možné si práva a povinnosti ujednat odchylně. Osvojovací smlouvu tedy 

není možné uzavřít. 

Matka se nemůže platně zavázat k udělení souhlasu s osvojením dítěte. Jak jsem již uvedla, 

o osvojení dítěte rozhoduje výhradně soud v řízení o osvojení, které je svou povahou řízením 

nesporným. Souhlas s osvojením dítěte může matka dát nejdříve šest týdnů po jeho narození; 

                                                
91 SEDLÁK, Petr, ŠMÍD, Ondřej. § 846 [Soulad s dobrými mravy]. In: HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., 

WESTPHALOVÁ, L. a kol. 2014, op. cit., s. 763. 
92 SEDLÁK, Petr, KAPITÁN, Zdeněk. § 796 [Návrhový princip]. In: HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., 

WESTPHALOVÁ, L. a kol. 2014, op. cit., s. 617. 
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tato lhůta respektuje přirozený vztah mezi matkou a dítětem a poskytuje matce ochranu před 

unáhleným rozhodnutím. 93 K poskytnutí souhlasu s osvojením dříve, než zákon umožňuje, 

se dle ustanovení § 813 odst. 2 OZ nepřihlíží, jde o zdánlivé právní jednání (§ 554 OZ). 

A minori ad maius není-li možné udělit souhlas s osvojením dítěte osobním prohlášením vůči 

soudu dříve než šest týdnů po porodu, tím spíše není možné se smluvně zavázat k udělení 

takového souhlasu ještě před samým početím dítěte. 

Ujednání, kterým by se náhradní matka zavázala k udělení souhlasu s osvojením dítěte, 

je de facto smluvní povinností náhradní matky k převodu rodičovské odpovědnosti ve prospěch 

žadatelského páru, 94 dalo by se proto uvažovat o aplikaci ustanovení § 855 odst. 1 OZ.95 

Dle něj se rodič nemůže vzdát povinností a práv k dítěti; učiní-li tak, platí, že se k takovému 

jednání nepřihlíží. S ohledem na důvodovou zprávu k občanskému zákoníku však mám za to, 

že se neuplatní ustanovení § 855 odst. 1 OZ, ale obecná ustanovení upravující platnost, 

resp. neplatnost právních jednání. V důvodové zprávě k občanskému zákoníku je uvedeno, 

že „právo rodiče dát souhlas k osvojení je jeho osobním právem. Jedná se o právo sui generis, 

právo statusové, které není součástí povinností a práv zahrnovaných v dnešní právní úpravě 

do pojmu rodičovské zodpovědnosti, v navrhované do pojmu rodičovských povinností a práv. 

Jinak řečeno, je to právo, jehož základ tkví v přirozeném vztahu mezi rodičem a jeho pokrevním 

potomkem, a v rovině právní se řadí mezi práva statusová. Proto není možné rodiče tohoto 

práva zbavit.“96 S tímto souhlasím. Právo dát souhlas k osvojení, jakož i právo tento souhlas 

odvolat, jsou statusovým právem rodiče sui generis. Do tohoto práva rodiče není možné 

smluvně zasahovat. Takové ujednání by bylo v rozporu s právem týkajícím se postavení osob 

dle ustanovení § 1 odst. 2 OZ. Ochrana rodičovství je jednou ze základních zásad vymezených 

v ustanovení § 3 odst. 2 OZ, na nichž spočívá soukromé právo; princip ochrany rodiny 

je vysloven také na ústavní úrovni v ustanovení čl. 32 odst. 1 LZPS. Dovozuji proto, že ujednání 

                                                
93 SEDLÁK, Petr. § 813 [Časové omezení poskytnutí souhlasu rodiče]. In: HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, 
Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol. 2014, op. cit., s. 668. 
94 Čamdžićová a Motyčka k tomu uvádějí, že „předmětem smlouvy o náhradním mateřství bude ve svém konečném 

důsledku převedení rodičovské odpovědnosti (která v sobě zahrnuje práva a povinnosti rodičů k dítěti) z náhradní 

matky (náhradních rodičů) na zamýšlené rodiče.“ In: ČAMDŽIĆOVÁ, Sabina, MOTYČKA Petr. Smlouva o 

náhradním mateřství. Právní prostor [online]. 2019 [cit. 23. 9. 2020] Dostupné z: 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/smlouva-o-nahradnim-materstvi. 
95 Tamtéž. 
96  Výjimkou z tohoto pravidla je rozhodnutí soudu dle § 873 OZ. Pokud soud rozhodne o zbavení rodiče 

rodičovské odpovědnosti, může v odůvodněných případech rozhodnout i o tom, že rodiče zbaví práva dát souhlas 

k osvojení. Tučně zvýraznila autorka.  
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stanovující povinnost náhradní matky udělit souhlas s osvojením či její povinnost již udělený 

souhlas neodvolat by byla absolutně neplatná v souladu s ustanovením § 588 OZ.  

Obdobně pak není možné, aby se k souhlasu s osvojením dítěte zavázal manžel náhradní matky, 

je-li tato vdaná. 

Není možné se platně zavázat osvojit ještě nepočaté dítě. Smyslem institutu osvojení není 

jen vytvoření nového statusového poměru, ale především „vytvoření faktického, mezilidského 

vztahu mezi dítětem a dospělými.“97 Takový vztah musí vzniknout přirozeně; mezilidské vztahy 

založené na vzájemné lásce, porozumění a důvěře nelze konstituovat smluvně. O osvojení dítěte 

rozhoduje soud na návrh osoby, která dítě chce osvojit ze své svobodné vůle. Návrh na osvojení 

musí podat žadatelka, je-li žadatel právním otcem, případně žadatelský pár, není-li ani jeden 

z nich právním rodičem. Dále dle ustanovení § 799 odst. 1 OZ platí, že osvojitelem se může 

stát pouze osoba, která zaručuje svými osobními vlastnostmi a způsobem života, jakož 

i „důvody a pohnutkami, které jí vedou k osvojení, že bude pro osvojované dítě dobrým 

rodičem.“ Je nepředstavitelné, aby důvodem, který vede k osvojení dítěte, byl pouze předchozí 

smluvní závazek osvojitele. Rozhodující pohnutkou musí být vždy skutečný zájem o dítě. Nová 

k pohnutkám, které vedou k osvojení, uvádí, že by se měly „zásadně sestávat jak z motivů 

osvojitelů čistě niterních, tak i z motivů jakýchsi altruistických.“98 Soud je při rozhodování 

o osvojení veden předně nejlepším zájmem dítěte; osvojení pouze na základě předchozího 

smluvního závazku by nepochybně nebylo v zájmu dítěte a jeho vývoje ve stabilním 

a láskyplném rodinném prostředí. Takové ujednání smlouvy by bylo absolutně neplatné 

pro rozpor se zákonem, zjevný rozpor s veřejným pořádkem i pro rozpor s dobrými mravy.  

3.1.5. Povinnost k finanční náhradě 

 

Jak dovozuji v kapitole 2.6. Finanční náhrada, v případě altruistického náhradního mateřství 

lze připustit úhradu ušlého zisku a zvýšených nákladů spojených s těhotenstvím a porodem. 

Takové ujednání není v rozporu s principem zakazujícím finanční prospěch z lidského těla; 

o rozpor se zákonem by šlo pouze v případě, že by náhradní matce byla vyplacena za náhradní 

mateřství odměna, neboť ta by tento princip porušovala. Domnívám se, že taková finanční 

                                                
97 SEDLÁK, Petr. § 795 [Předpoklad osvojení a zájem dítěte]. In: HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., 

WESTPHALOVÁ, L. a kol. 2014, op. cit., s. 614. 
98 NOVÁ, Hana. § 799 [Předpoklady, jež má splňovat osoba osvojitele]. In: ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, 

FIALA, Josef, ZUKLÍNOVÁ, Michaela, NOVÁ, Hana, ELISCHER, David, FRINTA, Ondřej, FRINTOVÁ, Dita. 

Občanský zákoník: Komentář, Svazek II, (§ 655-975), Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Dostupné v právním 

informačním systému ASPI. 
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náhrada nepochybně není v rozporu s dobrými mravy, spíše naopak; nelze rozumně požadovat, 

aby náhradní matka, která podstoupí fyzicky i emočně náročný proces těhotenství a porodu 

navíc sama nesla zvýšené finanční náklady s tím spojené. 

Z předchozího textu vyplývá, že všechna podstatná ujednání smlouvy o náhradním mateřství 

jsou absolutně neplatná. Je tedy otázkou, zda bude smlouva o náhradním mateřství neplatná 

jako celek, či zda z ní lze vydělit některá dílčí platná ujednání. Důsledkem absolutní neplatnosti 

výše popsaných ujednání je, že nepůsobí žádnými právními následky, tedy nezakládají, nemění 

ani neruší práva a povinnosti stran. Při úvaze o platnosti ujednání finanční náhrady pro náhradní 

matku je nutné určit, zda jsou výše rozebíraná neplatná ujednání dle ustanovení § 576 OZ 

oddělitelná od zbytku smlouvy. V ustanovení § 576 OZ se stanoví, že „týká-li se důvod 

neplatnosti jen takové části právního jednání, kterou lze od jeho ostatního obsahu oddělit, je 

neplatnou jen tato část, lze-li předpokládat, že by k právnímu jednání došlo i bez neplatné 

části, rozpoznala-li by strana neplatnost včas.“99 

Domnívám se, že lze předpokládat, že by obě strany rozpoznaly neplatné části právního jednání 

včas, a to ještě před samotným uzavřením smlouvy. Jedním z doporučení SAR ČGPS 

k provádění náhradního mateřství ostatně je, že se náhradní matce i žadatelskému páru musí 

dostat úplných právních poradenských služeb. 100  Náhradní matka i žadatelský pár budou 

poučeni, že náhradní mateřství probíhá toliko na bázi vzájemné důvěry a k předání ani osvojení 

dítěte nelze nikoho nutit. Otázkou je, zda lze předpokládat, že by k právnímu jednání došlo 

i bez neplatné části a zda lze neplatné části smlouvy od ostatního obsahu smlouvy smysluplně 

oddělit. 

Co se týče oddělitelnosti neplatných částí právního jednání, pak budou-li odděleny, zůstává 

ve smlouvě toliko povinnost žadatelského páru hradit náhradní matce ušlý zisk a náklady 

spojené s těhotenstvím a porodem. Takovou oddělitelnost lze do jisté míry zvažovat. 

Při výkladu v konkrétním případě může napomoci rovněž způsob, jakým je výplata finanční 

náhrady sjednána. Je-li například výplata části dohodnuté částky podmíněna právní mocí 

rozsudku o osvojení, jak doporučují Čamdžićová a Toman, 101  je zde zřetelná provázanost 

                                                
99 Tučně zvýrazněno autorkou. 
100  VENTRUBA, P., ŽÁKOVÁ, J., TRÁVNÍK, P., CRHA, I., MRÁZEK, M., RUMPÍK, D., ŠTĚPÁN, J., 

ŘEŽÁBEK, K., MARDEŠIC, T., MALENOVSKÁ, A., VESELÁ, K., BRANDEJSKÁ, M. 2013, op. cit., s. 396. 
101 ČAMDŽIĆOVÁ, S., TOMAN, P. 2020, op. cit. 
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finanční náhrady a neplatných ujednání smlouvy, a tedy nemožnost neplatné části od zbytku 

právního jednání oddělit. 

V otázce toho, zda by k právnímu jednání došlo i bez neplatné části (s přihlédnutím k jejímu 

oddělení), jsem spíše toho názoru, že nikoliv. Handlar k tomuto uvádí, že „je třeba posoudit, 

jaký význam má pro účastníky ta část právního jednání, která je stižena neplatností, a zda by 

i bez této části účastníci (resp. ten z nich, který je neplatností části jednání dotčen) právní 

jednání provedli, resp. zda je pravděpodobné, že by takové jednání provedli.“102 Neplatná část 

právního jednání má zcela klíčový význam, představuje pravou kauzu závazku. Bez neplatných 

částí by se smlouva v podstatě zcela vyprázdnila, a zůstala by jen povinnost žadatelského páru 

uhradit náhradní matce finanční náhradu. Žadatelka by se stěží zavázala platit náklady jiné, 

obvykle cizí ženě, s těhotenstvím a porodem, pokud by neočekávala, že o toto dítě bude 

v budoucnu sama pečovat a následně jej osvojí.  

Někteří autoři dovozují platnost ujednání o finanční náhradě z ustanovení § 920 OZ, 

kdy dovozují, že finanční náhrada za náklady související s těhotenstvím a porodem fakticky 

odpovídají vyživovací povinnosti muže vůči matce jeho dítěte, není-li za něj provdána. 

Císařová a Sovová v tomto smyslu uvádějí, že „platné a vymahatelné je pouze ujednání 

o nákladech spojených s těhotenstvím a porodem, neboť ty je otec povinen v souladu 

s § 920 OZ matce uhradit.“103 Předně tato zákonná povinnost svědčí výhradně otci dítěte, tedy 

nikoliv žadatelce. Domnívám se však, že ani u žadatele nelze předpokládat, že by měl zájem 

být právně vázán bez neplatných částí; motivací žadatele je mít vlastní dítě se svou partnerkou 

(žadatelkou), které ona osvojí, nikoliv mít dítě s cizí ženou, náhradní matkou, na toto platit 

výživné a na jeho výchově se případně podílet pouze v rozsahu přiznaného práva styku 

s dítětem stanoveném soudem. Konečně tento závěr platí i pro náhradní matku, 

která při sjednávání smlouvy o náhradním mateřství nemá v úmyslu o dítě pečovat, často si to 

ani nemůže finančně dovolit, a počítá s tím, že dítě po porodu předá do péče žadatelského páru. 

Domnívám se proto, že smlouva o náhradním mateřství je neplatná jako celek, a to včetně 

ujednání o finanční náhradě pro náhradní matku.  

Zcela bez ohledu na jakoukoliv smlouvu o náhradním mateřství má žadatel jako otec dítěte 

povinnost přispět matce v přiměřeném rozsahu na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím 

                                                
102 HANDLAR, Jiří. § 576 [Částečná neplatnost právního jednání]. In: LAVICKÝ, P. a kol. 2014, op. cit., s. 2060. 
103 CÍSAŘOVÁ, D., SOVOVÁ, O. 2015, op. cit., s. 13-24. 

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/7/137668/1/ASPI%253A/89/2012%20Sb.%2523920
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a porodem v souladu s ustanovením § 920 OZ. Domnívám se, že v případě stanovení této částky 

soudem (tedy za situace, kdy žadatelé matce neposkytnou sjednanou finanční náhradu) by tento 

mohl přihlédnout k částce určené ve smlouvě o náhradním mateřství coby určitému projevu 

vůle stran, kterým se strany shodly na přiměřené výši. Tato povinnost žadatele je ovšem spjata 

s jeho otcovstvím. Pokud by byla náhradní matka vdaná a otcem dítěte by z hlediska práva byl 

její manžel, muselo by pro uplatnění tohoto nároku nejprve dojít k popření otcovství 

manžela. 104  Následně by pak náhradní matka mohla žádat o úhradu nákladů spojených 

s těhotenstvím a porodem zpětně, nejdéle však dva roky ode dne porodu dle ustanovení 

§ 922 odst. 2 OZ. Žadatelka v tomto smyslu žádnou zákonnou povinnost poskytnout náhradní 

matce úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem nemá. 

Domnívám se nicméně, že platnost ujednání o finanční náhradě by mohla zajistit vhodně 

formulovaná salvátorská klauzule, která by šla nad rámec výkladového pravidla obsaženého 

v ustanovení § 576 OZ, v souladu s nímž dovozuji neplatnost smlouvy o náhradním mateřství 

jako celku. Náhradní matka a žadatelé by si museli výslovně ujednat, že ujednání o finanční 

náhradě pokládají za oddělitelné a projevit svůj úmysl jím být vázáni i s vědomím neplatnosti 

ostatních částí smlouvy. Dle Kotáska toto „sice zcela nezabrání soudu [v] případné jiné právní 

kvalifikaci, může mu však být informací o subjektivním vymezení předpokladů, za kterých strany 

smlouvu uzavřely.“ 105  V souladu se zásadou in favorem negotii obsaženou v ustanovení 

§ 574 OZ se domnívám, že by bylo možné takovou salvátorskou klauzuli platně sjednat, a že 

by pak bylo platné i ujednání týkající se finanční náhrady náhradní matce. Mám ovšem za to, 

že žadatelský pár nebude mít na podobné doložce přílišný zájem; naopak v jejich zájmu je 

vyplácení finanční náhrady co nejvíce svázat se samotným procesem náhradního mateřství 

a jeho milníky jako jsou předání dítěte do jejich péče, souhlas s osvojením, pravomocný 

rozsudek o osvojení a podobně, viz výše zmíněné doporučení Čamdžićové a Tomana vyplatit 

poslední část finanční náhrady až po právní moci rozsudku o osvojení. 

  

                                                
104 „Právo podle posuzovaného ustanovení nelze uplatnit proti manželu matky (viz vzájemnou vyživovací povinnost 

v rozsahu stejné životní úrovně, § 697) ani vůči jinému muži tehdy, jestliže manželu matky stále svědčí prvá 

domněnka.“ KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. § 920 [Výživné a úhrada nákladů neprovdané matky a těhotné ženy]. 

In: HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol. 2014, op. cit., s. 1121. 
105  KOTÁSEK, Josef. Salvátorská klauzule – nevýznamný ornament nebo spasitel smlouvy? Právní prostor 

[online]. 2020 [cit. 25. 11. 2020] Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/o-salvatorska-

klauzule-nevyznamny-ornament-nebo-spasitel-smlouvy. 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/o-salvatorska-klauzule-nevyznamny-ornament-nebo-spasitel-smlouvy
https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/o-salvatorska-klauzule-nevyznamny-ornament-nebo-spasitel-smlouvy
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3.1.6. Účinky smlouvy o náhradním mateřství 

 

Lze tedy uzavřít, že náhradní mateřství je možné po právu uskutečnit. Není v rozporu 

se zákonem podstoupit umělé oplodnění,106 není v rozporu se zákonem určit otcovství žadatele 

k dítěti souhlasným prohlášením, není v rozporu se zákonem ihned po porodu svěřit dítě 

do péče žadatelského páru, není v rozporu se zákonem udělit souhlas s osvojením dítěte a není 

v rozporu se zákonem poskytnout a přijmout finanční náhradu ušlého zisku a zvýšených 

nákladů spojených s těhotenstvím a porodem. Takový postup se dá navíc označit za do jisté 

míry zákonem předvídaný, viz ustanovení § 804 OZ a příslušný text důvodové zprávy 

k občanskému zákoníku.  

Není ovšem možné se k tomuto platně zavázat smlouvou, taková smlouva je absolutně neplatná 

a nevymahatelná. Náhradní matka i žadatelé si navíc této skutečnosti budou vědomi, 

neboť při realizaci náhradního mateřství umělým oplodněním do procesu vstupuje reprodukční 

klinika, která musí dbát na plnou právní informovanost všech zúčastněných, aby dodržela 

doporučení vydaná SAR ČGPS. Smlouva o náhradním mateřství tak slouží spíše k přehlednému 

vyjasnění situace mezi náhradní matkou a žadatelským párem a jako určitý harmonogram. 

Přesto se domnívám, že uzavření takové smlouvy lze jednoznačně doporučit, byť pouze 

za účelem vyjasnění si postupu a vzájemných očekávání. Co do účinků taková smlouva ovšem 

působí nanejvýš jako mravní závazek. 

3.2. Úhrady zdravotní pojišťovny 

 

Nabízí se otázka, zda a do jaké míry může být využití náhradního mateřství jakožto jednoho 

ze způsobů léčby neplodnosti hrazeno ze systému veřejného zdravotního pojištění. Tím spíše 

v situacích, kdy na základě zdravotní indikace od počátku nepřipadá v úvahu jiný způsob léčby. 

V souladu s čl. 31 Listiny základních práv a svobod mají „občané na základě veřejného 

pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví 

zákon.“ 

Zdravotní služby poskytnuté v souvislosti s umělým oplodněním v rámci náhradního mateřství 

nemohou být hrazeny ze zdravotního pojištění náhradní matky, neboť tato nesplňuje základní 

podmínku stanovenou v ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 

pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (dále jen „PojZdrav“), 

tedy že „ze zdravotního pojištění se hradí zdravotní služby poskytnuté pojištěnci s cílem zlepšit 

                                                
106 Je ovšem v rozporu se zákonem umělé oplodnění v rámci náhradního mateřství provádět. 
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nebo zachovat jeho zdravotní stav nebo zmírnit jeho utrpení […].“107 Náhradní matka sama 

je zdravá a umělé oplodnění v rámci náhradního mateřství ze své podstaty neslouží ke zlepšení 

či zachování jejího zdravotního stavu či zmírnění jejího utrpení; podstoupením umělého 

oplodnění náhradní matka pomáhá překonat důsledky nemoci (neplodnosti) žadatelky. 

Uvažovat lze nad tím, že se procedura hradí ze zdravotního pojištění žadatelky. K obecným 

podmínkám hrazení zdravotní péče ze zdravotního pojištění stanoveným v ustanovení 

§ 13 odst. 1 PojZdrav lze říci, že jsou v tomto případě splněny. Zdravotní služby poskytnuté 

v rámci náhradního mateřství mají za cíl zlepšit nebo zachovat zdravotní stav nebo zmírnit 

utrpení žadatelky, odpovídají jejímu zdravotnímu stavu (nemožnosti počít a porodit vlastní dítě) 

a účelu, jehož má být jejich poskytnutím dosaženo (řešení neplodnosti žadatelky), jsou 

pro žadatelku přiměřeně bezpečné, jsou v souladu se současnými dostupnými poznatky 

lékařské vědy a zároveň existují důkazy o jejich účinnosti vzhledem k účelu jejich poskytování. 

Stanovené podmínky pro úhradu zdravotních služeb ze zdravotního pojištění jsou nicméně 

naplněny pouze za předpokladu, že se žadatelka posléze skutečně stane právní matkou dítěte. 

Toto v době poskytování zdravotních služeb nelze předpokládat ani žádným způsobem zaručit. 

Konkrétně je k hrazení zdravotních služeb poskytnutých v souvislosti s umělým oplodněním 

stanoveno v ustanovení § 15 odst. 3 PojZdrav, že „ze zdravotního pojištění se zdravotní služby 

poskytnuté na základě doporučení registrujícího poskytovatele v oboru gynekologie 

a porodnictví v souvislosti s umělým oplodněním, jde-li o formu mimotělního oplodnění (in vitro 

fertilizace), hradí a) ženám s oboustrannou neprůchodností vejcovodů ve věku od 18 let do dne 

dosažení třicátého devátého roku věku, b) ostatním ženám ve věku od 22 let do dne dosažení 

třicátého devátého roku věku, nejvíce třikrát za život, nebo bylo-li v prvních dvou případech 

přeneseno do pohlavních orgánů ženy nejvýše 1 lidské embryo vzniklé oplodněním vajíčka 

spermií mimo tělo ženy, čtyřikrát za život.“ Pro náhradní mateřství platí, že zdravotní služby 

poskytnuté v souvislosti s umělým oplodněním jsou poskytnuty na základě lékařského 

doporučení (s ohledem na existenci zdravotní indikace žadatelky), ohledně věku a počtu cyklů 

by pak platila stejná omezení jako pro klasické umělé oplodnění. 

Zákon o specifických zdravotních službách nepřipouští provádění umělého oplodnění v rámci 

náhradního mateřství. Reprodukční kliniky, které náhradní mateřství nabízejí, nicméně 

zastávají rozdílný výklad, a proto vycházím z toho, že je ohledně náhradního mateřství řádně 

                                                
107 Tučně zvýrazněno autorkou. 



49 

 

a pravdivě vedena zdravotnická dokumentace a náhradní matka není ani pro účely úhrad 

ze zdravotního pojištění vydávána za součást neplodného páru. Pokud by poskytovatel 

zdravotních služeb zdravotní pojišťovně poskytl nepravdivé nebo zkreslené údaje za účelem 

proplacení IVF, jednalo by se o trestný čin pojistného podvodu dle ustanovení § 210 trestního 

zákoníku, nejspíše v jednočinném souběhu s přečinem padělání a vystavení nepravdivé 

lékařské zprávy, posudku a nálezu dle ustanovení § 350 odst. 2 alinea 1, alinea 2 trestního 

zákoníku. 

Reprodukční kliniky ohledně těchto úhrad ze zdravotního pojištění uvádějí rozdílné informace. 

Klinika Repromeda na svých webových stránkách uvádí, že „tato úhrada nespadá do úkonů 

hrazených zdravotními pojišťovnami. V některých případech je možné žádat o mimořádné 

schválení úhrady, tento proces je však složitý a nejistý. Financovaní celého institutu tak jde 

za žadatelským párem v rámci samoplatby. […] Z nákladů, které dvojice hradí, je možné zmínit 

odběr pohlavních buněk, hormonální stimulaci ženy, transfer embrya a podobně.“ 108 

Klinika Reprofit naproti tomu uvádí, že „léčba s využitím náhradního mateřství je hrazena 

z veřejného zdravotního pojištění podle stejných pravidel, která jsou platná v případech 

běžného IVF.“109 

Způsob úhrady výkonů asistované reprodukce je každoročně stanoven v tzv. úhradové 

vyhlášce. V příloze č. 4 písm. B) bodu 2 vyhlášky č. 428/2020 Sb., o stanovení hodnot bodu, 

výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2021, jsou hrazené služby, které lze 

v souvislosti s náhradním mateřstvím uvažovat (tedy zdravotní služby spojené se zavedením 

embrya žadatelů do dělohy náhradní matky) rozděleny na: a) IVF cyklus přerušený před 

odběrem oocytů, b) IVF cyklus s odběrem oocytů k in vitro fertilizaci bez přenosu embryí, 

c) kompletní IVF cyklus s transferem embryí a d) kompletní IVF cyklus s transferem pouze 

jednoho embrya.  

Mám za to, že v případě náhradního mateřství by zdravotní pojišťovna v souladu se zákonem 

měla hradit položku pod písmenem b), tedy IVF cyklus s odběrem oocytů k in vitro fertilizaci 

bez přenosu embryí. Následný transfer embrya do dělohy náhradní matky a zdravotní služby 

s ním související dle mého názoru již ze zdravotního pojištění žadatelky hradit nelze, neboť tyto 

                                                
108  Klinika pro léčbu neplodnosti REPROMEDA. Chci využít náhradní mateřství [online]. [cit. 26. 9. 2020] 

Dostupné z: https://www.repromeda.cz/poskytovana-pece/nahradni-materstvi/chci-vyuzit-nahradni-materstvi/. 
109  Klinika REPROFIT. Náhradní (surogátní) mateřství [online]. [cit. 26. 9. 2020] Dostupné z: 

https://www.reprofit.cz/umele-oplodneni/nahradni-materstvi/. 
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zdravotní služby nejsou poskytovány žadatelce, byť lze do jisté míry uvažovat nad tím, že jsou 

poskytovány v její prospěch. Takový výklad však pokládám za příliš extenzivní. Zároveň tyto 

úkony nemohou být hrazeny ze zdravotního pojištění náhradní matky, jelikož náhradní matce 

tyto zdravotní služby nejsou poskytovány s cílem zlepšit nebo zachovat její zdravotní stav nebo 

zmírnit její utrpení ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 PojZdrav. 

3.3.  Pracovněprávní aspekty a sociální zabezpečení 

 

S těhotenstvím, porodem a péčí o narozené dítě spojuje pracovní právo a právo sociálního 

zabezpečení právní následky, zejména právo na čerpání mateřské a rodičovské dovolené 

a nárok na poskytnutí finanční podpory od státu. 

3.3.1. Mateřská dovolená a peněžitá pomoc v mateřství 

 

Mateřská dovolená jakožto jedna z důležitých osobních překážek v práci na straně zaměstnance 

náleží dle ustanovení § 195 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen „zákoník 

práce“ nebo „ZP“) zaměstnankyni v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě. Délka 

mateřské dovolené činí 28 týdnů, resp. 37 týdnů, porodila-li zároveň dvě a více dětí. 

Na mateřskou dovolenou nastupuje zaměstnankyně dle ustanovení § 195 odst. 2 ZP zpravidla 

od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, nejdříve však od počátku osmého 

týdne před tímto dnem.  

Smyslem mateřské dovolené je jednak ochrana zdraví těhotné ženy a plodu v náročném 

a citlivém období před porodem, kdy „je třeba chránit zdraví matky a poskytnout jí klid tak, 

aby nedošlo k předčasnému porodu, či poškození plodu a aby porod proběhl bez komplikací,“110 

jednak slouží k rekonvalescenci ženy po porodu, osobní péči o novorozené dítě a budování 

citového pouta mezi matkou a dítětem. V případě náhradního mateřství, kdy náhradní matka 

bezprostředně po porodu předá dítě do péče žadatelů, lze uvažovat nad tím, kdo má jako 

zaměstnankyně nárok na mateřskou dovolenou. Zákoník práce způsob čerpání mateřské 

dovolené v případě náhradního mateřství zvlášť neupravuje. 

Pro náhradní matku platí, že nastoupí na mateřskou dovolenou nejpozději 6 týdnů před 

předpokládaným porodem. Dále dle ustanovení § 195 odst. 5 ZP platí, že mateřská dovolená 

v souvislosti s porodem nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě skončit 

                                                
110 MORÁVEK, Jakub. § 195 [Mateřská dovolená]. In: PICHRT, Jan a kol. Zákoník práce. Zákon o kolektivním 

vyjednávání. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017. Dostupné v právním informačním systému 

ASPI. 



51 

 

ani být přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu. V ustanovení § 198 odst. 3 ZP je 

stanoveno, že jestliže se zaměstnankyně přestane starat o dítě, a dítě bylo z toho důvodu 

svěřeno do rodinné péče nahrazující péči rodičů, nepřísluší jí mateřská nebo rodičovská 

dovolená po dobu, po kterou o dítě nepečuje. Nabízí se otázka, zda je v situaci, kdy náhradní 

matka předá po porodu dítě do péče žadatelského páru, tato oprávněna čerpat mateřskou 

dovolenou v rozsahu dle ustanovení § 195 odst. 5 ZP, nebo zda je ustanovení § 198 odst. 3 ZP 

k tomuto v poměru speciality. Domnívám, že jazykovým i teleologickým výkladem lze dovodit, 

že není. V ustanovení § 195 odst. 5 ZP je výslovně stanoveno, že mateřská dovolená 

v souvislosti s porodem nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě skončit 

ani být přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu. Náhradní matka čerpá mateřskou 

dovolenou v souvislosti s porodem, a tudíž ze stanovené minimální délky čerpání nejsou 

připuštěny výjimky. Smyslem a účelem je poskytnout i ženě, která o dítě po porodu nepečuje, 

dostatek času na potřebnou rekonvalescenci během šestinedělí.111  

Co se týče nároku na mateřskou dovolenou žadatelky, která převezme dítě do své péče, 

lze předpokládat, že tato nejspíše bude poskytovat dítěti osobní celodenní péči, zastávat sociální 

roli matky a tím budovat důležitý citový vztah s dítětem, který je z hlediska jeho osobnostního 

vývoje zcela nenahraditelný. Dle ustanovení § 197 odst. 1 ZP platí, že „právo na mateřskou 

a rodičovskou dovolenou má též zaměstnankyně nebo zaměstnanec, kteří převzali dítě do péče 

nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, nebo dítě, jehož matka 

zemřela; rozhodnutím příslušného orgánu se rozumí rozhodnutí, které se považuje 

za rozhodnutí o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů pro účely státní sociální 

podpory.“ Okruh rozhodnutí o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů pro účely státní 

sociální podpory je taxativně vymezen v ustanovení § 7 odst. 10 zákona č. 117/1995 Sb., 

o státní sociální podpoře (dále jen „zákon o státní sociální podpoře“); z těchto lze pro účely 

náhradního mateřství uvažovat rozhodnutí soudu o předání dítěte do péče budoucího osvojitele 

dle ustanovení § 7 odst. 10 písm. c) zákona o státní sociální podpoře. Předání dítěte do péče 

budoucího osvojitele je upraveno v ustanovení § 823 OZ, ač v případě náhradního mateřství 

de facto o předání dítěte žadatelce nepůjde, neboť dítě bude na základě dohody rodičů v péči 

žadatele (právního otce dítěte), a tedy bude od počátku sdílet domácnost s žadatelkou. 

                                                
111 Shodně Štangová k situaci, kdy se zaměstnankyně přestane o dítě starat, uvádí, že „i zde však platí, že mateřská 

dovolená nesmí skončit před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.“ In: ŠTANGOVÁ, Věra. [1.4. Společná 

ustanovení o mateřské a rodičovské dovolené]. In: BĚLINA, Miroslav, BOGNÁROVÁ, Věra, DRÁPAL, 

Ljubomír, HŮRKA, Petr, KAHLE, Bohuslav, KALENSKÁ, Marie, PICHRT, Jan, ŠTANGOVÁ, Věra, ŠTEFKO, 

Martin, TRÖSTER, Petr, VYSOKAJOVÁ, Margerita. Pracovní právo. 6. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. 

Beck, 2014, s. 270. 
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Dle ustanovení § 824 OZ o předání dítěte podle ustanovení § 823 OZ rozhodne soud; žadatelka 

tudíž bude muset v tomto smyslu podat soudu návrh na předání dítěte do péče, byť se dítě v její 

faktické péči již nachází. Dnem nabytí právní moci rozhodnutí o svěření dítěte do péče 

žadatelky jí vzniká právo čerpat mateřskou dovolenou dle ustanovení § 197 odst. 1 ZP, a to 

v rozsahu 22 týdnů, resp. 31 týdnů v případě převzetí více dětí. 

Z hlediska práva sociálního zabezpečení s těhotenstvím a ranou péčí o dítě souvisí nárok 

na peněžitou pomoc v mateřství. Podmínky pro čerpání peněžité pomoci v mateřství stanoví 

zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (dále jen „zákon o nemocenském pojištění“ 

nebo „NemPoj“). Nárok na čerpání dávky peněžité pomoci v mateřství není spjat s postavením 

zaměstnance a neuplatní se vůči zaměstnavateli; uplatňuje se vůči státu, který jej hradí 

ze systému nemocenského pojištění. Předpokladem je však splnění dalších podmínek týkajících 

se účasti na nemocenském pojištění.  

Pro náhradní matku za splnění dalších podmínek platí obdobná pravidla jako v případě čerpání 

mateřské dovolené. Dle ustanovení § 32 odst. 1 písm. a) NemPoj platí, že má nárok na peněžitou 

pomoc v mateřství pojištěnka, která porodila dítě; před porodem má v době nejdříve od počátku 

osmého týdne před očekávaným dnem porodu nárok na peněžitou pomoc v mateřství těhotná 

pojištěnka. Dle ustanovení § 36 odst. 1 písm. d) NemPoj se peněžitá pomoc v mateřství 

nevyplácí za dobu, po kterou pojištěnka o narozené dítě nepečuje a dítě bylo z tohoto důvodu 

svěřeno do péče nahrazující péči rodičů. Zároveň ovšem dle ustanovení § 35 odst. 1 NemPoj 

platí, že u pojištěnky, která porodila, nesmí být podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství 

kratší než 14 týdnů a nesmí skončit před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu. 

Žadatelka má (za splnění dalších podmínek) nárok na peněžitou pomoc v mateřství jako 

pojištěnec, který převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného 

orgánu (§ 32 odst. 1 písm. b) NemPoj), kdy se za toto rozhodnutí v souladu s ustanovením § 38 

písm. c) NemPoj považuje rozhodnutí soudu o předání dítěte do péče budoucího osvojitele. 

Podpůrčí doba činí dle ustanovení § 33 písm. c) NemPoj 22 týdnů. Nárok na čerpání peněžité 

pomoci v mateřství náhradní matky i žadatelky tak co do časového rozsahu odpovídá právu 

na čerpání mateřské dovolené dle zákoníku práce. 

Mám tedy za to, že v případě náhradního mateřství mají jakožto zaměstnankyně nárok čerpat 

mateřskou dovolenou obě ženy, náhradní matka i žadatelka. V odpovídajícím časovém rozsahu 

mají rovněž obě za splnění příslušných podmínek nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Rozdíl 
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lze spatřovat v důvodu čerpání mateřské dovolené a peněžité pomoci v mateřství. V případě 

náhradní matky jde o ochranu zdraví při práci, zaručení klidného a bezpečného průběhu 

těhotenství v pokročilém stadiu a následná regenerace rodičky po porodu; v případě žadatelky 

jde o osobní péči o novorozené dítě a budování vztahu s ním. 

Na tomto místě lze konstatovat, že právní úprava nároku na čerpání mateřské dovolené v České 

republice je pro žadatelku příznivější a poskytuje jejímu vztahu s dítětem vyšší úroveň ochrany, 

než vyžaduje sekundární právo Evropské unie 112  a související judikatura Soudního dvora 

Evropské unie. Ten se v svém rozsudku ve věci C. D. proti S. T. ze dne 18. března 2014 (sp. 

zn. C-167/12), jakož i v rozsudku z téhož dne ve věci Z. proti A Government department a The 

Board of management of a community school (sp. zn. C‑363/12) vyslovil tak, že odmítnutí 

přiznat placenou dovolenou rovnocennou mateřské dovolené zaměstnankyni, které se jakožto 

žadatelce narodilo dítě na základě smlouvy o náhradním mateřství, nepředstavuje diskriminaci 

na základě pohlaví, jakož ani diskriminaci na základě zdravotního postižení. Soudní dvůr 

Evropské Unie uvedl, že sekundární právo počítá toliko s ochranou ženy z důvodu těhotenství 

a porodu, nikoliv s ochranou ženy, která nerodila. Soudní dvůr Evropské Unie nicméně 

zdůrazňuje, že příslušnými směrnicemi jsou upraveny toliko minimální požadavky ochrany. 

Členským státům je tudíž ponechán prostor pro příznivější úpravu. Toto je případ právní úpravy 

v České republice, na jejímž základě má právo na čerpání mateřské dovolené i žadatelka, 

ačkoliv nerodila. 

3.3.2. Rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek 

 

K prohloubení péče o dítě náleží zaměstnanci rodičovská dovolená. Rodičovskou dovolenou 

mohou v souladu s ustanovením § 196 ZP čerpat otec i matka dítěte, matce přísluší 

až po skončení mateřské dovolené. Náhradní matka nemá po předání dítěte do péče 

žadatelského páru na čerpání rodičovské dovolené právo, jelikož o dítě osobně nepečuje. Čerpat 

rodičovskou dovolenou tak může žadatel jako otec, a to ode dne narození dítěte, a žadatelka, 

jíž vznikne toto právo obdobně jako v případě mateřské dovolené dle ustanovení 

                                                
112 Zejména směrnice Rady 92/85/EHS ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň;  

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných 

příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání; směrnice Rady 2000/78/ES ze 

dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání. 
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§ 197 odst. 1 ZP, od právní moci rozhodnutí o svěření dítěte do péče, resp. po skončení 

mateřské dovolené. 

Z hlediska práva sociálního zabezpečení je relevantní nárok na rodičovský příspěvek; tento je 

podmíněn celodenní osobní péčí o dítě. Za splnění této podmínky jej mohou čerpat buď žadatel 

jako rodič nebo žadatelka, neboť dle ustanovení § 31 odst. 2 zákona o státní sociální podpoře 

se rodičem pro účely rodičovského příspěvku rozumí též osoba, která převzala dítě do trvalé 

péče nahrazující péči rodičů. 

3.4. Trestněprávní rovina 

 

3.4.1. Svěření dítěte do moci jiného 

 

Nejčastěji skloňovaným trestným činem v souvislosti s náhradním mateřstvím je trestný čin 

svěření dítěte do moci jiného dle ustanovení § 169 TZ. Toho se dopustí ten, kdo „za odměnu 

svěří dítě do moci jiného za účelem adopce nebo pro jiný obdobný účel.“ Jedná 

se o privilegovanou skutkovou podstatu k trestnému činu obchodování s lidmi dle ustanovení 

§ 168 TZ, kdy svěření dítěte do moci jiného (za účelem adopce nebo pro jiný obdobný účel) je 

kategoricky méně závažné jednání než ostatní případy obchodování s lidmi. Ustanovení 

§ 169 TZ je proto vůči ustanovení § 168 TZ v poměru speciality.113  

Základní podmínkou, aby svěření dítěte do moci jiného za účelem adopce či pro jiný obdobný 

účel bylo trestné, je úplatnost tohoto jednání. Nekomerční, altruistické náhradní mateřství 

proto nemůže naplnit skutkovou podstatu tohoto trestného činu. Lze ovšem předpokládat, 

že za současného nastavení právní úpravy budou formálně za altruistická vydávána i taková 

surogační uspořádání, která jimi ve skutečnosti nejsou. Hrozby trestní odpovědnosti si přitom 

jsou všichni zúčastnění vědomi a postupují proto mnohdy s velkou opatrností.114 I v případě 

altruistického náhradního mateřství (ať skutečného či pouze tvrzeného) náhradní matka obvykle 

obdrží nějakou formu finanční náhrady. Rozhodné je proto posouzení, co a případně jak vysoká 

částka představuje účelně vynaložené náklady a ušlý zisk náhradní matky v souvislosti 

s těhotenstvím a porodem, a co již tento rámec přesahuje a je nezákonnou komerční odměnou. 

Domnívám se, že lze jen stěží uvažovat o nějaké obvyklé finanční náhradě pro náhradní matku; 

výše finanční náhrady je z povahy věci v každém individuálním případě rozdílná, a to i značně. 

Sjednaná finanční náhrada by tak dle mého názoru musela být pro dovození případné trestní 

                                                
113 ŠÁMAL, Pavel. § 169 [Svěření dítěte do moci jiného]. In: ŠÁMAL, P. a kol. 2012, op. cit., s. 1700. 
114 Jak uvádí např. BUREŠOVÁ, K. 2016, op. cit., s. 193-201. 
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odpovědnosti zcela zjevně nepřiměřená vynaloženým nákladům a ušlému zisku, aby bylo 

možné dovodit, že jde o odměnu. 

Kromě osvojení, na které dané ustanovení primárně cílí, přichází ještě v úvahu další způsoby 

svěření dítěte do moci žadatelského páru, které popisuji v kapitole 2.5.1 Určování mateřství. 

Jedná se o domácí porod, po němž žadatelka vydává před matrikou dítě za své vlastní a porod 

v nemocnici náhradní matkou na doklady totožnosti žadatelky. V obou případech je zjevné, 

že se nejedná o osvojení, ale právě o jiný obdobný účel ve smyslu ustanovení § 169 TZ, 

kdy podstatou je, že je žadatelka v důsledku takového jednání vedena v matrice jako matka 

dítěte, byť jej neporodila. Takové jednání hodnotím jako závažnější a předpokládám, že by jako 

závažnější bylo i orgány činnými v trestním řízení posuzováno. 

Zajímavou je otázka opětovného spáchání jako znaku kvalifikované skutkové podstaty 

dle ustanovení § 169 odst. 1, odst. 2 písm. c) TZ. Může totiž nastat situace, kdy se náhradní 

matce narodí dvojčata či vícerčata. Burešová dovozuje, že se v případě předání více dětí 

žadatelskému páru bude jednat o jednočinný souběh stejnorodý (tj. vícenásobné naplnění téže 

skutkové podstaty jediným jednáním, které se v praxi ani za souběh nepovažuje, např. pro účely 

ukládání úhrnného trestu). 115  S tímto výkladem souhlasím. V takovém případě totiž nejde 

o opětovné předání, ale o předání více dětí v rámci jednoho uceleného procesu. Nesouhlasím 

nicméně s jejím závěrem, že „naproti tomu je subsumpce pod znak „opětovně“ namístě tehdy, 

pokud by náhradní matka opakovaně nosila dítě za účelem adopce. Je pak zcela irelevantní, 

zda každé dítě svěřuje stále stejnému objednatelskému páru, či nikoliv.“116 Její závěr není 

obecně použitelný. Záleží totiž na tom, zda lze jednání náhradní matky posoudit jako 

pokračování v trestném činu svěření dítěte do moci jiného, nebo jako vícečinný souběh několika 

trestných činů svěření dítěte do moci jiného. V situaci, kdy má náhradní matka záměr obstarávat 

si obživu náhradním mateřstvím po delší dobu, tedy absolvovat více těhotenství a porodů (a je 

irelevantní, zda dvakrát či vícekrát), je zde možné identifikovat jednotný záměr; s ohledem 

na povahu náhradního mateřství zpravidla bude možné dovodit i stejný či podobný způsob 

provedení a blízkou souvislost časovou a v předmětu útoku v souladu s ustanovením § 116 TZ. 

Jednalo by se pak o více dílčích útoků pokračujícího trestného činu svěření dítěte do moci 

jiného. Judikaturou bylo dovozeno, že v případě více dílčích útoků pokračujícího trestného činu 

                                                
115 BUREŠOVÁ, K. 2016, op. cit., s. 193-201. 
116 Tamtéž. 
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není dán znak opětovného spáchání. 117 Aby byl naplněn znak opětovného spáchání, nesmí 

se jednat o pokračující trestný čin. Zpravidla by proto muselo být dovozeno, že náhradní matka 

vícenásobné náhradní mateřství předem, ani v hrubých rysech, neplánovala, případně 

že se z jiného důvodu o pokračování nejedná. V případě opětovného spáchání by se z poměrně 

banálního přečinu stal zločin s horní hranicí trestní sazby až 8 let, což je výrazné navýšení horní 

hranice trestu odnětí svobody o 5 let oproti prvnímu odstavci. V případě obhajoby náhradní 

matky, která by se komerčního náhradního mateřství dopustila vícenásobně, je tak pro obhájce 

klíčové, aby bylo její jednání posouzeno jako pokračování v intencích ustanovení § 116 TZ.  

Na závěru, že komerční náhradní mateřství naplňuje znaky trestného činu svěření dítěte do moci 

jiného, se odborná veřejnost obecně shoduje.118 Někteří autoři119 zdůrazňují zásadu subsidiarity 

trestní represe dle ustanovení § 12 odst. 2 TZ a polemizují, zda lze v případě náhradního 

mateřství uplatňovat trestní odpovědnost. Nejčastěji se objevuje názor, že je náhradní mateřství 

případem svěření dítěte do moci jiného sui generis s ohledem na skutečnost, že jde geneticky 

o dítě těch, kterým je svěřováno, a že pokud by náhradní matka chtěla „pomoci osobám, které 

nemohou obvyklým způsobem dosáhnout narození biologického dítěte, a nechala by si zaplatit 

(vedle nákladů) odměnu odpovídající podstoupenému nebezpečí, tak můžeme spíše konstatovat, 

že by šlo o chvályhodný čin.“120 Ostatně nedohledala jsem jediný případ, ve kterém by došlo 

k trestnímu stíhání náhradní matky v souvislosti s přijetím odměny za donošení, porod 

a následné předání novorozence. 

Nejvyšší soud se zásadou subsidiarity trestní represe rozsáhle zabýval ve svém stanovisku 

ze dne 30. 1. 2013, sp. zn. Tpjn 301/2012, kde uvedl, že veškerá jednání, která formálně naplní 

znaky skutkové podstaty trestného činu, jsou trestným činem, a to bez ohledu na jejich 

společenskou nebezpečnost a přiměřenost uplatnění odpovědnosti dle jiného právního předpisu. 

Zásada subsidiarity trestní represe je materiálním korektivem, který může mít vliv na trestní 

odpovědnost pachatele v konkrétním případě, nelze ji aplikovat na určitý okruh případů méně 

závažné kriminality obecně. Za klíčový považuji závěr, že zásadu subsidiarity trestní represe je 

namístě užít tam, kde dané jednání z „hlediska spodní hranice trestnosti neodpovídá běžně 

                                                
117 Rozsudek Nejvyššího soudu SR ze dne 10. 7. 1990, sp. zn. 3 To 20/90, totožně usnesení Nejvyššího soudu ze 

dne 27. 9. 2017, sp. zn. 8 Tdo 919/2017. 
118  Např. SVATOŠ, Roman, KONEČNÁ, Hana. Náhradní mateřství v trestněprávních konsekvencích. 

Trestněprávní revue. 2019, č. 1, s. 7-13, BUREŠOVÁ, K. 2016, op. cit., s. 193-201 nebo JÍLEK, A. 2014, op. cit., 

s. 167. 
119  Např. MITLÖHNER, Miroslav, SOVOVÁ, Olga. Právní problematika umělé lidské reprodukce. Hradec 

Králové: Gaudeámus, 2015. s. 31. 
120 SVATOŠ, R., KONEČNÁ, H. 2019, op. cit., s. 7-13. 
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se vyskytujícím trestným činům dané skutkové podstaty.“ Byť tedy dosud není zdokumentován 

žádný případ trestně stíhané náhradní matky, pak kdyby takový případ nastal, je třeba 

jej posuzovat individuálně s přihlédnutím k motivaci všech zúčastněných osob, výši úplaty, 

charakteru poskytování náhradního mateřství ze strany náhradní matky (čistě výdělečná 

činnost, odměna nad rámec přiměřené kompenzace, jednorázové či opakované), jakož i třeba 

k tomu, že jde geneticky o dítě těch, kdo si jej osvojují.  

Považuji tudíž za chybné kategoricky hodnotit, zda se zásada subsidiarity trestní represe uplatní 

v případě komerčního náhradního mateřství jako takového. Trestnost každého případu je 

potřeba posuzovat individuálně. Domnívám se však, že v mnoha případech, ne-li v jejich 

naprosté většině, nepůjde o běžně se vyskytující trestný čin dané skutkové podstaty. Ta počítá 

primárně s prodejem dítěte třetí osobě za úplatu, kdy je s dítětem nakládáno jako se zbožím, 

nikoliv s předáním dítěte náhradní matkou žadatelům, kteří jsou navíc zpravidla genetickými 

rodiči dítěte. Mám tedy za to, že naprostá většina případů náhradního mateřství v praxi 

nedosáhne ani spodní hranice trestnosti a dané jednání nezaloží trestní odpovědnost pachatele.  

Subjektem trestného činu svěření dítěte do moci jiného dle ustanovení § 169 odst. 1 TZ je 

náhradní matka („kdo za odměnu svěří“), ale nelze opomenout ani žadatelský pár. Žadatelský 

pár dítě nikomu nesvěřuje, ale dovodit trestní odpovědnost žadatelů připadá v úvahu, byť i ta 

by nejspíše narazila na subsidiaritu trestní represe. Žadatelka se může daného trestného činu 

dopustit ve formě účastenství ve smyslu ustanovení § 24 odst. 1 TZ. Jak zmiňují Svatoš 

a Konečná,121 může se žadatelský pár dopustit účastenství na tomto trestném činu ve formě 

návodu, když inzerátem hledá náhradní matku. S tímto se ztotožňuji, ale spíše bych v takovém 

jednání žadatelského páru viděla účastenství ve formě organizátorství, kdy zosnování trestného 

činu může spočívat také v „iniciování dohody o spáchání trestného činu, ale i ve vymyšlení 

a vypracování plánu jeho spáchání, vyhledání osob, které by se na něm podílely.“122 Případná 

smlouva o náhradním mateřství by v tomto smyslu mohla být zároveň dohodou o spáchání 

trestného činu, bude-li jednání náhradní matky možné považovat za trestný čin. 

Jsem však toho názoru, že s ohledem na fakticky i právně komplikovanou situaci se účastenství 

nemůže dopustit žadatel, jelikož ten je biologickým a zpravidla také právním otcem dítěte, 

a tudíž není příjemcem dítěte cizího; dítě je jeho. Teoreticky by mohl spáchat trestný čin svěření 

dítěte do moci jiného ve spolupachatelství s náhradní matkou ve smyslu ustanovení § 23 TZ. 

                                                
121 SVATOŠ, R., KONEČNÁ, H. 2019, op. cit., s. 7-13. 
122 ŠÁMAL, Pavel. § 24 [Účastník]. In: ŠÁMAL, P. a kol. 2012, op. cit., s. 340. 
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Nejsem však toho názoru, jelikož žadatel za svěření dítěte do moci své manželky nedostane 

odměnu, naopak odměnu poskytuje náhradní matce. Navíc mám pochybnosti o tom, jestli lze 

v případě žadatele vůbec hovořit o svěření dítěte do moci jiného, když žadatel zůstává právním 

otcem a dítě zůstává právně i fakticky v jeho moci. Pochybuji, že by byl žadatelský pár 

postihován prostředky trestního práva, byť je to teoreticky možné. Společenská škodlivost 

takového jednání je zcela mizivá, pokud si žadatelé dítě nepořizují z nějaké zavrženíhodné 

pohnutky. 

Uvažovat lze dále o trestní odpovědnosti zprostředkovatele, který by se svým jednáním mohl 

dopustit účastenství ve formě pomoci dle ustanovení § 24 odst. 1 písm. c) TZ. Nejedná-li 

se o málo častý případ náhradního mateřství v rámci rodiny či známých, zpravidla se žadatelský 

pár a náhradní matka kontaktují přes prostředníka. Tím může být třeba reprodukční klinika123 

nebo internetová platforma zaměřená na toto zprostředkování. 124 Jednání zprostředkovatelů 

směřuje k tomu, aby došlo ke spojení žadatelského páru s náhradní matkou a tím k realizaci 

náhradního mateřství, tedy i následnému svěření dítěte do moci jiného. Zprostředkování 

kontaktu potenciální spáchání trestného činu nejen usnadní, ale také umožní. Reprodukční 

kliniky se z tohoto důvodu záměrně staví zcela mimo jakékoliv ujednání o finanční náhradě.125 

Co se týče společenské škodlivosti, v naprosté většině případů bude zanedbatelná.  

Lze si ovšem představit situaci, ke které nepochybně zejména v chudších státech světa dochází, 

kdy je zprostředkování náhradního mateřství prováděno organizovanou zločineckou skupinou 

v rámci trestné činnosti zaměřené na obchodování s lidmi. Tato forma vykořisťování žen může 

být lukrativnější než kuplířství. V takovém případě by se jednalo o jednu z nejzávažnějších 

forem kriminality; v České republice naštěstí takové případy zatím nebyly zdokumentovány.126 

                                                
123 Klinika pro léčbu neplodnosti Repromeda nabízí potenciálním náhradním matkám předání jejich kontaktu 

neplodnému páru. In: Klinika pro léčbu neplodnosti REPROMEDA. Chci se stát náhradní matkou [online]. [cit. 

12. 11. 2020] Dostupné z: https://www.repromeda.cz/poskytovana-pece/nahradni-materstvi/chci-se-stat-nahradni-

matkou/. 
124  Např. Kniha návštěv, Náhradní mateřství [online]. [cit. 4. 11. 2020] Dostupné z: https://nahradni-

materstvi.webnode.cz/kniha-navstev/ nebo Náhradní mateřství – inzerce [online]. [cit. 30. 1. 2021] Dostupné z: 
https://nahradni-rodina.jex.cz/. 
125 K finanční částce vyplácené náhradní matce David Rumpík jakožto ředitel Kliniky reprodukční medicíny a 

gynekologie Zlín uvádí „Toto ale není náš problém ani zájem. To si musí účastníci ujednat sami mezi sebou mimo 

rámec naší kliniky.“ In: HÁTLOVÁ, Petra. Náhradní matky porodily už i u nás desítky dětí. Novinky.cz [online]. 

2010 [cit. 31. 12. 2020] Dostupné z. https://www.novinky.cz/zena/vztahy-a-sex/clanek/nahradni-matky-porodily-

uz-i-u-nas-desitky-deti-47941. 
126  V Thajsku byl v roce 2020 zadržen mezinárodní surogační syndikát, který ve velkém rozsahu zajišťoval 

náhradní matky a děti následně prodával neplodným párům do Číny. O lukrativnosti této trestné činnosti svědčí, 

že policie zajistila této organizované zločinecké skupině majetek v hodnotě v přepočtu 750 000 000 Kč. 

In: NGAMKHAM, Wassayos. Surrogacy gang arrests increase to 22, say police. Bangkok Post [online]. 2020 [cit. 

https://nahradni-materstvi.webnode.cz/kniha-navstev/
https://nahradni-materstvi.webnode.cz/kniha-navstev/
https://www.novinky.cz/zena/vztahy-a-sex/clanek/nahradni-matky-porodily-uz-i-u-nas-desitky-deti-47941
https://www.novinky.cz/zena/vztahy-a-sex/clanek/nahradni-matky-porodily-uz-i-u-nas-desitky-deti-47941
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Shrnuto, trestného činu svěření dítěte do moci jiného dle ustanovení § 169 TZ se může dopustit 

především náhradní matka, nicméně v jisté formě účastenství se jej mohou dopustit také 

žadatelka a zprostředkovatel; možnou trestní odpovědnost žadatele považuji za velmi spornou. 

Zpravidla se bude jednat o případy, které z hlediska spodní hranice trestnosti nebudou 

odpovídat běžně se vyskytujícím trestným činům svěření dítěte do moci jiného, a jejich 

společenská škodlivost bude natolik zanedbatelná, že lze předpokládat uplatnění zásady 

subsidiarity trestní represe. 

3.4.2. Trestné činy související s neoprávněným nakládáním s lidskými buňkami 

a embryem 

 

V kapitole 2.1.1. Zákonná úprava umělého oplodnění dovozuji, že provádění umělého 

oplodnění v rámci náhradního mateřství je v rozporu se zákonem o specifických zdravotních 

službách. Je tedy namístě rovněž posoudit, zda toto počínání lékařů a reprodukčních klinik 

při nakládání s lidskými pohlavními buňkami a embryi není kromě nástrojů správního práva 

postižitelné také trestněprávně. V této souvislosti připadají v úvahu trestné činy související 

s neoprávněným nakládáním s lidskými tkáněmi a orgány, lidským embryem a lidským 

genomem, které jsou vymezeny v ustanoveních § 164 až 167 trestního zákoníku. K objektu, 

který je těmito ustanoveními trestního zákoníku chráněn, uvádí Šámal, že „tyto trestné činy 

mají z hlediska trestněprávního přístupu zajistit ochranu důstojnosti a svébytnosti všech 

lidských bytostí, přičemž je nutno každému bez diskriminace zaručit úctu k integritě jeho bytosti 

a ostatní práva a základní svobody při aplikaci biologie a medicíny.“127 

Co se týče konkrétních skutkových podstat, lze uvažovat o trestném činu neoprávněného 

odebrání tkání a orgánů. Dle ustanovení § 164 odst. 2 TZ „Stejně bude potrestán, 

kdo v rozporu s jiným právním předpisem pro sebe nebo pro jiného opatří, zprostředkuje, 

nabídne, doveze, vyveze nebo proveze odebranou lidskou tkáň, buňku nebo odebraný lidský 

orgán z těla živého člověka, anebo s takovou tkání, buňkou nebo orgánem jinak nakládá.“128 

První otázkou je, co se pro účely tohoto ustanovení rozumí jiným právním předpisem. 

Domnívám se, že mezi tyto je nutné zahrnout veškeré právní předpisy upravující nakládání 

s lidskými orgány, tkáněmi a buňkami. Především pak jde o zákon o lidských tkáních 

a buňkách, transplantační zákon, zákon o zdravotních službách a zákon o specifických 

                                                
12. 11. 2020] Dostupné z: https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1926532/surrogacy-gang-arrests-

increase-to-22-say-police. 
127 ŠÁMAL, Pavel. § 164 [Neoprávněné odebrání tkání a orgánů]. In: ŠÁMAL, P. a kol. 2012, op. cit. s. 1653. 
128 Tučně zvýraznila autorka. 
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zdravotních službách. Šámal uvádí, že tyto předpisy „stanoví právní rámec, ve kterém je možno 

nakládat s tkáněmi, buňkami nebo orgány v souladu se zákonem. Jakýkoli jiný postup se děje 

v rozporu s jiným právním předpisem.“129 

Při provádění náhradního mateřství umělým oplodněním je v rozporu se zákonem 

o specifických zdravotních službách nakládáno s pohlavními buňkami žadatelského páru – je 

jimi uměle oplodněna třetí osoba, která není součástí neplodného páru. Takové nakládání 

s pohlavním buňkami zákon o specifických zdravotních službách nepřipouští; je tudíž 

v rozporu s právním předpisem. Domnívám se, že z formálního hlediska jsou při provádění 

náhradního mateřství umělým oplodněním naplněny znaky skutkové podstaty trestného 

činu neoprávněného odebrání tkání a orgánů dle ustanovení § 164 odst. 2 TZ. 

Ke stejnému závěru dochází i Jílek, který uvádí, že „odebrat pro účely asistované reprodukce 

vajíčko a spermie od ženy a muže, kteří společně požádali o asistovanou reprodukci, za účelem 

asistované reprodukce, dovoluje zákon o specifických zdravotních službách. Jednoznačnou 

oporu pro neanonymní zavedení embrya do těla jiné ženy, než která o asistovanou reprodukci 

požádala, v zákoně o lidských tkáních a buňkách, v zákoně o specifických zdravotních službách 

či v jiném zákoně ale budeme hledat těžko.“130 

Co se týče subjektu, trestného činu neoprávněného odebrání tkání a orgánů dle ustanovení § 164 

odst. 2 TZ se může jako fyzická osoba dopustit lékař, který umělé oplodnění v rámci náhradního 

mateřství v rozporu se zákonem provádí. Je však také možné dovodit trestněprávní odpovědnost 

provozovatele reprodukční kliniky, který je zpravidla právnickou osobou.131 Právnická osoba 

se s ohledem na dřívější pozitivní výčet trestných činů v ustanovení § 7 zákona č. 418/2011 Sb., 

o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen „TOPO“) nemohla 

až do 30. 11. 2016 dopustit žádného trestného činu proti životu a zdraví.132 Ke zcela zásadní 

změně došlo novelou předmětného ustanovení, která byla provedena zákonem č. 183/2016 Sb., 

kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 

nim, ve znění pozdějších předpisů. S účinností ke dni 1. 12. 2016 obsahuje ustanovení § 7 

TOPO negativní výčet trestných činů, kterých se právnická osoba nemůže dopustit; trestné činy 

                                                
129 ŠÁMAL, Pavel. § 164 [Neoprávněné odebrání tkání a orgánů]. In: ŠÁMAL, P. a kol. 2012, op. cit. s. 1653. 
130 JÍLEK, A. 2014, op. cit., s. 167. 
131 Půjde zejména o společnosti s ručením omezeným či akciové společnosti.  
132 Jak potvrzuje i Malý. In: MALÝ, Jan. Ne/přičitatelnost některých trestných činů proti životu a zdraví právnické 

osobě. Právní rozhledy. 2020, č. 10, s. 368-371. 
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související s neoprávněným nakládáním s lidskými buňkami a embryem zde zmíněny nejsou. 

Právnická osoba se jich tudíž dopustit může.  

Právnická osoba je osobou fiktivní, která nemá vlastní vůli a nemůže sama jednat. V návaznosti 

na to je trestní odpovědnost právnické osoby konstruována v ustanovení § 8 TOPO, k němuž 

Dědič konstatuje, že „sama právnická osoba trestný čin nepáchá, ale právnické osobě se pouze 

přičítá.“133 Trestný čin je právnické osobě přičitatelný, jde-li o protiprávní čin spáchaný v jejím 

zájmu nebo v rámci její činnosti některou z osob vymezených v ustanovení § 8 odst. 1 TOPO; 

jde jak o členy statutárního orgánu a jiné osoby ve vedoucím postavení, tak o zaměstnance nebo 

osoby v obdobném postavení při plnění pracovních úkolů. V praxi reprodukčních klinik to bude 

znamenat, že se trestného činu neoprávněného odebrání tkání a orgánů dle ustanovení § 164 

odst. 2 TZ musí dopustit některá fyzická osoba, která na reprodukční klinice působí, 

byť za tento čin nemusí být trestně odpovědná. Může se jednat o členy statutárního orgánu, 

kteří v rámci obchodního vedení rozhodují, které zdravotní služby bude klinika nabízet, jakož 

i o samotné lékaře, kteří tyto zákroky provádějí. U lékařů, zpravidla zaměstnanců reprodukční 

kliniky, však není přičitatelnost automatická. V souladu s ustanovením § 8 odst. 2 písm. b) 

TOPO tito musí jednat „na podkladě rozhodnutí, schválení nebo pokynu orgánů právnické 

osoby“ nebo jiných vlivných osob, případně pokud se daného jednání dopustili, protože shora 

uvedené orgány nad nimi neprovedly dostatečnou kontrolu či neučinily potřebná opatření 

k zabránění takovému jednání. 134  Zpravidla však dle mého názoru nebude dovození 

přičitatelnosti právnické osobě provozující reprodukční kliniku obtížné, jelikož lékaři, nejde-li 

o jejich exces, poskytují ty služby, které sama klinika nabízí.  

Právnická osoba provozující reprodukční kliniku a osoby v ní působící (členové statutárního 

orgánu, jiné vlivné osoby, lékaři) se tak mohou prováděním umělého oplodnění v rámci 

náhradního mateřství dopustit trestného činu neoprávněného odebrání tkání a orgánů 

dle ustanovení § 164 odst. 2 TZ. Je ovšem sporné, zda jde o jednání natolik společensky 

škodlivé, aby mělo být postihováno nástroji trestního práva, jako je tomu například ve Spolkové 

republice Německo.135  

                                                
133 DĚDIČ, Jan. § 8 [Trestní odpovědnost právnické osoby]. In: ŠÁMAL, Pavel, DĚDIČ, Jan, GŘIVNA, Tomáš, 

PÚRY, František, ŘÍHA, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 

2018. s. 158. 
134 Na složitější přičitatelnost v případě jednání zaměstnanců upozorňuje též Malý. In: MALÝ, J. 2020, op. cit., 

s. 368-371. 
135 K tomu blíže kapitola 4.2.1. Zákaz provádění umělého oplodnění v rámci náhradního mateřství. 
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Šámal 136  i Jílek 137  shodně zdůrazňují, že skutková podstata tohoto trestného činu 

je formulována velmi široce, pracuje jak s celými, životně důležitými orgány, tak s pouhými 

buňkami. Společenská škodlivost jednotlivých případů trestného činu neoprávněného odebrání 

tkání a orgánů tudíž může být diametrálně odlišná. Z hlediska společenské škodlivosti 

je nepochybně rozdíl, zda někdo obchoduje s lidskými orgány na darknetu, nebo reprodukční 

klinika provede umělé oplodnění v rámci náhradního mateřství u osob, které k tomu svobodně 

udělily informovaný souhlas. V takovém méně závažném případě je potřeba zvážit, zda se 

neuplatní zásada subsidiarity trestní represe. Domnívám se, že je namístě posoudit především 

míru zásahu do tělesné integrity a důstojnosti člověka, neboť to jsou hodnoty, které toto 

ustanovení chrání. V tomto smyslu neshledávám provádění umělého oplodnění v rámci 

náhradního mateřství jako společensky škodlivé, neboť je všemi zúčastněnými 

podstupováno dobrovolně, navíc s poměrně šlechetným cílem vytvoření nového lidského 

života. Paušální závěr ovšem učinit nelze a je vždy nutné posuzovat každý případ individuálně. 

Nelze rovněž opomenout, že část právnické obce vykládá právní řád tak, že provádění umělého 

oplodnění v rámci náhradního mateřství vůbec není v rozporu se zákonem. V souladu 

s takovým závěrem by pak znaky skutkové podstaty trestného činu neoprávněného odebrání 

tkání a orgánů dle ustanovení § 164 odst. 2 TZ nebyly naplněny ani formálně; o míře 

společenské škodlivosti by vůbec nemělo smysl uvažovat. Lze si představit, že provozovatel 

reprodukční kliniky si při manažerském rozhodování, zda takovou (zákonem výslovně 

neupravenou) zdravotní službu nabízet, nechá odborníkem vypracovat právní stanovisko, které 

v tomto smyslu dojde k závěru, že provádění umělého oplodnění v rámci náhradního mateřství 

není v rozporu se zákonem. V této souvislosti lze rovněž opět poukázat na dovozené legitimní 

očekávání reprodukčních klinik (viz kapitola 2.1.2. Přestupky při realizaci náhradního 

mateřství umělým oplodněním) a skutečnost, že za toto jednání není v praxi uplatňována ani 

správněprávní odpovědnost. Z hlediska trestněprávní odpovědnosti a zavinění by se pak 

nejspíše dovodilo, že vedení reprodukční kliniky a lékaři jednali v právním omylu, protože 

nevěděli, že je jejich jednání protiprávní; tohoto omylu se nemohli vyvarovat, jelikož 

disponovali právním stanoviskem (byť mylným, nicméně souladným s názorem 

nezanedbatelné části odborné veřejnosti), že je jejich jednání po právu. V souladu 

s ustanovením § 19 odst. 2 TZ by pak nejednali ani v nevědomé nedbalosti, jelikož by vůbec 

nejednali zaviněně. I kdyby se však dovodilo, že nešlo o právní omyl omluvitelný v důsledku 

                                                
136 ŠÁMAL, Pavel. § 164 [Neoprávněné odebrání tkání a orgánů]. In: ŠÁMAL, P. a kol. 2012, op. cit. s. 1653. 
137 JÍLEK, A. 2014, op. cit., s. 169. 
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aplikace ustanovení § 19 odst. 2 TZ, pořád by se jednalo maximálně o nevědomou nedbalost 

dle ustanovení § 16 odst. 1 písm. b) TZ. Trestní odpovědnost za trestný čin neoprávněného 

odebrání tkání a orgánů dle ustanovení § 164 odst. 2 TZ by proto nebyla namístě, jelikož 

pro jeho spáchání je vyžadován úmysl.138  

Dalším trestným činem, který lze zvažovat, by na základě jazykového výkladu mohl být trestný 

čin nedovoleného nakládání s tkáněmi a orgány dle ustanovení § 165 odst. 2 TZ. 

Systematickým výkladem nicméně lze dovodit, že byť tak není uvedeno výslovně, musí jít 

o buňku odebranou z těla mrtvého člověka.139 V úvahu připadá ještě trestný čin nedovoleného 

nakládání s lidským embryem a lidským genomem dle ustanovení § 167 TZ. Předmětné 

ustanovení je však velmi kazuistické a nakládání s lidským embryem v rámci provádění 

náhradního mateřství pod něj nelze přiléhavě subsumovat. Ze zmíněných trestných činů tak lze 

uvažovat pouze o trestném činu neoprávněného odebrání tkání a orgánů dle ustanovení § 164 

odst. 2 TZ. 

3.4.3. Poškození cizích práv ve vztahu k dítěti  

 

V kapitole 2.5.1. Určování mateřství zmiňuji, že v rámci náhradního mateřství může docházet 

k obcházení zákona tím, že náhradní matka porodí dítě na doklady totožnosti žadatelky 

či při domácím porodu, kdy je dítě následně před matričním úřadem vydáváno za dítě porozené 

žadatelkou. Cílem takového jednání je vyhnout se řízení o osvojení dítěte před soudem, utajit 

náhradní mateřství před okolím a před dítětem samotným. V takových případech uvádějí 

náhradní matka a žadatelský pár nemocnici, případně přímo matriční úřad a následně samotné 

dítě v omyl ohledně toho, kdo je skutečnou matkou dítěte. 

Žena, která dítě porodila a je tudíž ex lege matkou dítěte, není zapsána jako matka v matriční 

knize narození a dítě se tak o existenci a totožnosti své skutečné matky nemusí nikdy dozvědět. 

Pokud by došlo k řádnému osvojení, což je jediný způsob, kterým se žadatelka může v souladu 

se zákonem stát právní matkou dítěte, měl by osvojenec od chvíle, kdy nabyde zletilosti, 

v souladu s ustanovením § 838 OZ právo nahlédnout do spisu, který byl veden v řízení o jeho 

osvojení. Zároveň by měl dle ustanovení § 836 OZ právo být informován o tom, že je osvojený, 

a to nejpozději do zahájení školní docházky. Shora popsaným jednáním je dítě o tato práva 

připraveno jednáním žadatelského páru a náhradní matky. S ohledem na to lze uvažovat, zda 

                                                
138 Viz ustanovení § 13 odst. 2 TZ. 
139 Shodně ŠÁMAL, Pavel. § 165 [Nedovolené nakládání s tkáněmi a orgány]. In: ŠÁMAL, P. a kol. 2012, op. 

cit., s. 1665. 
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tímto jednáním žadatelský pár a náhradní matka nepoškozují práva dítěte a potenciálně 

se nedopouští nějakého trestného činu vůči němu.  

Domnívám se, že v případě shora popsaného obcházení zákona je významně zasaženo do práva 

dítěte na respektování a ochranu rodinného a soukromého života zaručeného v čl. 10 odst. 2 

LZPS a zároveň v čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. K tomuto 

Evropský soud pro lidská práva ve svém rozsudku ze dne 13. 2. 2003 ve věci Odievre proti 

Francii140 uvádí, že „narození a zejména jeho okolnosti spadají do soukromého života dítěte a 

posléze dospělého, tj. života, který je chráněn čl. 8 Úmluvy,“ a dále, že „soud je toho názoru, že 

jedinci mají zásadní zájem, chráněný Úmluvou, na získání informací nutných k pochopení jejich 

dětství a formování jejich osobnosti.“ Nevědomost o okolnostech svého narození a z toho 

pramenící nemožnost získat informace o své skutečné matce pokládám za citelný zásah do 

práva na respektování rodinného a soukromého života. 

Úmluva o právech dítěte v čl. 7 zaručuje právo dítěte, pokud to je možné, znát své rodiče, 

a právo na jejich péči. V uvažovaném případě zajisté je možné, aby dítě znalo své rodiče; 

popsaným jednáním náhradní matky a žadatelského páru je však dítěti toto právo upřeno. 

Náhradní matka, jakožto právní matka dítěte, má rodičovskou odpovědnost a povinnost a právo 

o dítě osobně pečovat, čemuž odpovídá právo dítěte na osobní péči matky, styk s ní a výchovu 

a výživu z její strany. Status právní matky a práva a povinnosti s ním související vznikají ex lege 

porodem; zatajením existence a totožnosti náhradní matky je tak dítě o veškerá tato práva 

připraveno. Z tohoto hlediska je nerozhodné, že povinnosti náhradní matky odpovídající 

právům dítěte bude místo ní realizovat žadatelka, jakož ani to, jak kvalitně je bude realizovat.  

Domnívám se proto, že popsaným jednáním je významně zasaženo do práva dítěte 

na respektování jeho soukromého a rodinného života, práva dítěte znát své rodiče a svůj 

původ a potažmo práva dítěte na péči rodičů. Jednání náhradní matky a žadatelského páru 

tak dle mého názoru působí vážnou újmu na právech dítěte. Této vážné újmy na právech dítěte 

je dosaženo tím, že náhradní matka a žadatelský pár uvedou v omyl o totožnosti rodičky 

buď nemocnici, nebo matriční úřad, případně obě tyto instituce. Jejich jednání by tak dle mého 

názoru mohlo být ve vztahu k dítěti posouzeno jako trestný čin poškození cizích práv 

dle ustanovení § 181 TZ. Na rozdíl od výše popsaných trestných činů souvisejících 

                                                
140 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva (velkého senátu) ze dne 13. února 2003, Odièvre proti Francii, 

č. 42326/98. 
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s náhradním mateřstvím (trestný čin svěření dítěte do moci jiného a trestný čin neoprávněného 

odebrání tkání a orgánů) v tomto případě shledávám vysokou míru společenské škodlivosti. 

3.4.4. Svádění těhotné ženy k umělému přerušení těhotenství 

 

Při náhradním mateřství je nutné bezvýhradně respektovat autonomii vůle náhradní matky 

ohledně vlastního těhotenství, a to bez ohledu na zájmy žadatelského páru. Jakýkoliv nátlak na 

umělé přerušení těhotenství (ať už za jakýchkoliv okolností) ze strany žadatelského páru by 

mohl být posuzován jako trestný čin svádění těhotné ženy k umělému přerušení těhotenství 

dle ustanovení § 162 TZ. 

Je otázkou, zda se tohoto trestného činu může žadatelský pár (jeden či oba ze žadatelů) dopustit 

již při sjednávání smlouvy o náhradním mateřství, například ujednáním vymezujícím situace, 

za kterých má náhradní matka jít na potrat.141 Předmětem útoku tohoto trestného činu je lidský 

plod až do počátku porodu;142 v době uzavření smlouvy ještě žádný plod neexistuje. Mám za to, 

že v takovém případě nelze uvažovat ani o pokusu na nezpůsobilém předmětu útoku, protože 

žadatelé vědí, že náhradní matka není těhotná. Dané jednání vykazuje spíše znaky přípravy 

trestného činu, nicméně jako přípravu trestného činu svádění těhotné ženy k umělému přerušení 

těhotenství dle ustanovení § 162 TZ nelze takové jednání kvalifikovat, a to s ohledem na znění 

ustanovení § 20 odst. 1 TZ, jelikož se nejedná o zvlášť závažný zločin.  

Mám za to, že existenci smluvního ujednání týkajícího se umělého přerušení těhotenství nelze 

ani po početí dítěte kvalifikovat samu o sobě jako shora uvedený trestný čin, protože chybí další 

jednání ze strany žadatelského páru, které by bezprostředně směřovalo ke svádění náhradní 

matky k umělému přerušení těhotenství. K tomu by došlo až ve chvíli, kdy by žadatelský pár 

náhradní matku vyzval k přerušení těhotenství, lhostejno zda s odvoláním na smlouvu 

či bez něj. Přesto by dané ustanovení smlouvy o náhradním mateřství v rámci dokazování 

v trestním řízení mohlo posloužit jako důkaz v neprospěch žadatelského páru, jelikož 

by dokazovalo subjektivní stránku daného trestného činu, tedy úmysl svést náhradní matku 

k umělému přerušení těhotenství.  

Nelze proto než doporučit, aby se žádná ujednání týkající se podstoupení umělého přerušení 

těhotenství v tomto smyslu do smlouvy o náhradním mateřství nezařazovala, byť je jistě 

                                                
141 Lze si například představit, že žadatelé budou preferovat umělé přerušení těhotenství náhradní matky v případě 

zjištění závažných vývojových vad plodu. 
142 ŠÁMAL, Pavel. § 162 [Svádění těhotné ženy k umělému přerušení těhotenství]. In: ŠÁMAL, P. a kol. 2012, 

op. cit., s. 1648.  
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doporučeníhodné, aby si náhradní matka se žadatelským párem předem co nejlépe vyjasnili 

vzájemné představy o těchto citlivých otázkách. 

3.5. Homosexuálové a náhradní mateřství 

 

Nemožnost homosexuálního páru společně počít potomka není nemoc, nýbrž biologická 

danost. Do procesu početí dítěte tak musí přistoupit nejméně ještě jedna osoba opačného 

pohlaví stojící mimo homosexuální pár, který si přeje založit rodinu. Lesbický pár má situaci 

fakticky jednodušší; stačí najít dárce spermatu, který po dohodě ani nemusí být uveden 

v matričním zápisu jako otec dítěte. Lze proto předpokládat, že náhradní mateřství bude 

vyhledáváno především homosexuálními muži. 143  Otcem, tedy rodičem, může ovšem být 

z biologického i právního hlediska pouze jeden z mužů. Druhý muž se de lege lata nemůže stát 

právním rodičem dítěte ani prostřednictvím osvojení, jako je tomu v případě heterosexuálního 

páru; může být toliko rodičem sociálním. Občanský zákoník ve shodě s biologickou realitou 

považuje za rodiče dítěte výhradně matku a otce, tedy ženu a muže. Toto pravidlo zachycující 

přirozených běh věcí platí dle pozitivního práva bezvýjimečně. 

Výjimku z tohoto pravidla založila judikatura přelomovým nálezem Ústavního soudu ze dne 

29. 6. 2017, sp. zn. I. ÚS 3226/16-2. V dané věci vystupovali dva homosexuální muži, manželé 

podle práva státu Kalifornie, z nichž jeden byl českým státním občanem. Tito podle práva státu 

Kalifornie uzavřeli smlouvu s náhradní matkou, na jejímž základě byli následně oba zapsáni 

jako rodiče do rodného listu dítěte. Muži uvedli, že nevědí a nepřejí si vědět, který z nich je 

skutečným biologickým otcem dítěte. Pár v České republice požádal o vydání osvědčení 

o českém státním občanství dítěte; toto bylo vydáno a následně byl dítěti vystaven rodný list, 

kde byl jako rodič uveden pouze jeden z mužů (český občan) jako otec, kolonka matka zůstala 

prázdná. Druhý muž nebyl v rodném listě vůbec uveden. V ústavní stížnosti se muži domáhali 

zápisu druhého muže jako rodiče do rodného listu, který Nejvyšší soud zamítl s odůvodněním, 

že takový zápis by se zjevně příčil veřejnému pořádku. 

Z hlediska této práce pokládám za relevantní předložit, jak se v předmětném nálezu Ústavní 

soud vyjádřil k náhradnímu mateřství jako takovému, byť toto samo o sobě není pro výsledný 

výrok určující a v rámci nálezu představuje toliko podpůrnou argumentaci. 

                                                
143 KALLA, Petr. Rodina v českém právu – Homoparentální rodina dnes. Rodinné listy. 2016. č. 10, s. 18. 
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Ústavní soud označuje náhradní mateřství jako třetí způsob, jak se stát rodičem, odlišný 

od osvojení a rodičovství přirozeného. Nález se v této souvislosti zabývá rozdíly mezi 

osvojením dítěte a náhradním mateřstvím, které podle něj není možné připodobňovat. Pro tento 

závěr argumentuje za prvé tím, že na rozdíl od osvojení „náhradní mateřství vede k prvotnímu, 

originálnímu rodičovství objednatelského páru,“ jelikož „v případě náhradního mateřství 

neexistují a právně ani nikdy neexistovali jiní rodiče dítěte než objednatelský pár.“ Toto tvrzení 

Ústavního soudu pokládám za značně zavádějící, pročež s ním není možné souhlasit. Z hlediska 

rodičovství právního jej snad lze do jisté míry uvažovat, a to například právě v intencích práva 

státu Kalifornie. Tvrzení ovšem postrádá obecnou platnost a podle českého práva (a ostatně ani 

podle práva naprosté většiny států světa) neobstojí. V českém právu je možné realizovat 

náhradní mateřství v souladu se zákonem právě a pouze cestou následného osvojení dítěte, které 

nález (v protikladu k náhradnímu mateřství) popisuje jako „rodičovství vytvořené sekundárně 

namísto původních rodičů.“ Z hlediska biologického pak tvrzení, že v případě, kdy si dva muži 

pořizují dítě, neexistují jiní rodiče, pokládám za zcela absurdní, jelikož dítě má vždy matku, 

ať již jde o ženu, která jej porodila, nebo matku genetickou, která darovala vajíčko. 

Druhým argumentem, se kterým se podle mého názoru, na rozdíl od toho předešlého, 

lze ztotožnit, je, že „náhradní mateřství souvisí s procesem početí dítěte a jeho porodem. 

U náhradního mateřství objednávající rodiče mají kontrolu nad tím, z jakého genetického 

materiálu dítě vznikne. Oproti tomu osvojení s procesem početí dítěte ani jeho porodem nijak 

nesouvisí, ale jde až o následný proces.“ I zde lze podobně jako u prvního argumentu namítnout, 

že v českém právu jsou náhradní mateřství a osvojení vzájemně provázané a jako takové je 

nelze zcela oddělit a stavět do protikladu. Osvojení dítěte může probíhat i v rámci náhradního 

mateřství, byť samozřejmě většina případů osvojení s náhradním mateřstvím nijak nesouvisí 

a dějí se důvodu, že původní přirozená rodina dítěte je v krizi. Pro taková osvojení pak dané 

tvrzení platí. Za klíčové pokládám a souhlasím s tím, že hlavní rozdíl lze spatřovat v souvislosti 

s početím dítěte. Náhradní matka počíná dítě právě za účelem se dítěte po porodu vzdát 

ve prospěch konkrétních osob, zatímco v ostatních případech osvojení (nesouvisejících 

s náhradním mateřstvím) tato pohnutka při početí dítěte chybí. Domnívám se, že proces početí 

je pro odlišení náhradního mateřství rozhodující; samotný porod již není nutné zvlášť uvádět. 

I v případě, že žena počala dítě za jiných okolností než v rámci náhradního mateřství, totiž může 

v průběhu těhotenství vyhledat pár, který ze stejných pohnutek touží po dítěti a dohodnout 

se s ním, že po porodu dítě osvojí; je i možné, že pro usnadnění celého procesu a předání dítěte 

do péče ihned po porodu dojde k určení otcovství muže souhlasným prohlášením, byť tento 



68 

 

není skutečným otcem dítěte. Celý proces by tak byl téměř shodný, o náhradní mateřství 

by však nešlo; rozdíl je právě v okolnostech početí. 

Co se týče tvrzení, že „objednávající rodiče mají kontrolu nad tím, z jakého genetického 

materiálu dítě vznikne,“ pokládám tuto formulaci za potenciálně matoucí. Z kontextu použití 

ve srovnání s osvojením lze nejspíše dovodit, že tím je myšleno hledisko původu genetického 

materiálu ve smyslu osob, od kterých genetický materiál pochází. Široká formulace by ovšem 

dle mého názoru nebránila ani úvahám o tom, zda měl Ústavní soud (byť sekundárně) na mysli 

například i hledisko kvality genetického materiálu, z něhož dítě vznikne. 

Jako třetí argument pro odlišnost náhradního mateřství a osvojení je v nálezu uvedeno, 

že „v případě náhradního mateřství však již narozením se rodiči dítěte stávají objednatelé. 

Nevytváří se tu tedy žádný nový vztah k cizí osobě. To platí ještě více v případě, kdy rodič 

objednatel je zároveň biologickým rodičem.“ Stejně jako v případě prvního argumentu, 

ani tento nemá obecnou platnost a nelze jej uvažovat v intencích českého právního řádu. Podle 

tohoto neplatí, že se rodiči dítěte stávají žadatelé narozením dítěte. V souladu se zásadou, 

že matkou je žena, která dítě porodila, se nejméně jeden z nich může stát rodičem až osvojením. 

Z hlediska práva se přitom vytváří nový vztah k cizí osobě, neboť genetický původ dítěte je 

pro určování mateřství nerozhodný. 

Většina argumentace Ústavního soudu ilustrující rozdílnost náhradního mateřství a osvojení 

budí zdánlivě dojem, že je obecně platná a vychází z jakéhosi faktického stavu věcí. 

Ve skutečnosti však jako základ používá kalifornské právo, jehož podstata je v hrubém rozporu 

s právem českým. Z tohoto důvodu pokládám pro účely obecného odlišení osvojení 

a náhradního mateřství za vhodně formulovaný pouze druhý argument, který vystihuje podstatu 

náhradního mateřství. 

Ústavní soud dále v nálezu souhlasí s hodnocením Nejvyššího soudu, podle něhož náhradní 

mateřství jako institut „není v rozporu s českým veřejným pořádkem,“ ač s výhradou, že záleží 

na konkrétních okolnostech případu. Jako příklad náhradního mateřství, které by bylo v rozporu 

s veřejným pořádkem, uvádí takové, při kterém dochází k vykořisťování a nelidskému 

zacházení s náhradními matkami. Předmětný nález je ze dne 29. června 2017, tedy více než tři 

roky po účinnosti občanského zákoníku, který existenci náhradního mateřství výslovně 

předpokládá; vzhledem k tomuto a ke státem tolerovanému využívaní náhradního mateřství 
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a jeho nabízení reprodukčními klinikami se domnívám, že k jinému posouzení oba soudy 

ani nemohly dospět. 

Ústavním soud ve svém nálezu zejména s přihlédnutím k nejlepšímu zájmu dítěte vyslovil 

nutnost uznat cizí rozhodnutí, kterým bylo určeno rodičovství k dítěti dvou osob stejného 

pohlaví v situaci, kdy už byl rodinný život mezi nimi fakticky i právně konstituován formou 

náhradního mateřství. Na základě tohoto nálezu byli do matriky zapsáni jako rodiče oba muži. 

Detailní rozbor předmětného nálezu a všech argumentů, které vedly Ústavní soud k tomuto 

rozhodnutí, přesahuje rámec této práce. S přihlédnutím k nutnosti přesvědčivosti rozhodnutí 

u tak rozporuplné a zásadní otázky bych nicméně pokládala za vhodné, aby o ní Ústavní soud 

rozhodoval v plénu všech soudců, a nikoliv pouze v tříčlenném senátu. Za těchto okolností lze 

mít důvodné pochybnosti, zda by jiný senát Ústavního soudu rozhodl věc stejně. Nález byl částí 

laické144 i odborné145 veřejnosti přijat rozpačitě a byla mu věnována značná mediální pozornost. 

Bez ohledu na validitu použitých argumentů nicméně souhlasím s Nejvyšším soudem v tom 

smyslu, že rozhodování o této otázce přísluší výhradně zákonodárci;146 z tohoto hlediska je 

přesvědčivost právní argumentace v nálezu Ústavního soudu irelevantní. Nález pokládám 

za projev nemístného politického aktivismu, kterým Ústavní soud překročil své Ústavou147 

a zákonem148 vymezené pravomoci v rámci dělby moci ve státě,149 a de facto se zde postavil 

do role pozitivního zákonodárce ve společensky klíčové otázce statusového a rodinného práva. 

Přesto se jeho závěry Nejvyšší soud řídí a postupuje tak v rozporu s pozitivním právem. 

Pochybnosti o legitimitě tohoto nálezu dále přinesl i recentní nález pléna Ústavního soudu 

ze dne 15. 12. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 6/20. V tomto případě se jednalo o uznání soudního 

rozhodnutí státu New Jersey, jímž dva muži (jeden z nich český státní občan) osvojili dvě 

nezletilé děti. Takové osvojení je podle českého hmotného práva nepřípustné, což představuje 

                                                
144 Například SULOVSKÁ, Lucie. Táta, táta a děloha k pronajmutí. O rodinách nového typu. echo24.cz [online]. 

2017 [cit. 18. 12. 2020] Dostupné z: https://echo24.cz/a/iwDMe/tata-tata-a-deloha-k-pronajmuti-o-rodinach-

noveho-typu.  
145 Například TELEC, Ivo. Kritický pohled na nález Ústavního soudu: uznání kalifornského rodičovského statusu 
stejnopohlavního manžela. Právní rozhledy. 2017, č. 19, s. 670-674. 
146 „Nejvyšší soud pokládá za hodné zdůraznění, že problém vymezení hranic, v nichž je podle českého práva 

myslitelné současné ustavení vztahu rodičovství mezi nezletilým a dvojicí spolužijících osob stejného pohlaví, 

chápe jako otázku legislativní, při jejímž řešení nemohou vůdčí roli přebírat soudy, nýbrž demokraticky zvolený 

zákonodárný sbor.“ In: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 7. 2016, sp. zn. 28 Ncu 187/2015. 
147 Čl. 87 Ústavy, i ve světle usnesení Ústavního soudu ze dne 29. 6. 1998, sp. zn. II. ÚS 272/98, kde sám 

konstatuje, že nemůže ustanovení zákona (pozitivní právo) měnit ani doplňovat, pouze rušit jako tzv. negativní 

zákonodárce. 
148 Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. 
149 Shodně např. KOUDELKA, Zdeněk. Ústavní soud – ohrožení demokracie. Právo a bezpečnost. 2017, č. 2, s. 5. 

https://echo24.cz/a/iwDMe/tata-tata-a-deloha-k-pronajmuti-o-rodinach-noveho-typu
https://echo24.cz/a/iwDMe/tata-tata-a-deloha-k-pronajmuti-o-rodinach-noveho-typu
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překážku v uznání cizího rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 63 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., 

o mezinárodním právu soukromém. Krajský soud v Praze tak podal Ústavnímu soudu návrh 

na zrušení této zákonné podmínky pro uznání cizího rozhodnutí o osvojení, jelikož je v rozporu 

se zájmem dítěte. Ústavní soud ve svém nálezu odmítl povinnost se ve jménu nejlepšího zájmu 

dítěte přizpůsobit v otázkách rodičovství zákonům jiné země. Stanovit podmínky pro osvojení 

je úkolem zákonodárce; současné nastavení preferující manželský vztah osvojitelů je ústavně 

konformní.150 K požadavku na soulad cizího rozhodnutí o osvojení s českým hmotným právem 

uvádí, že „nejde tak o nic jiného než o typický projev suverenity České republiky na vlastním 

území v podobě nepřiznání primátu vnitrostátního práva cizího státu nad právem českým.“ 

Takový závěr je zcela protichůdný se závěry ve výše rozebraném nálezu Ústavního soudu 

ze dne 29. 6. 2017, sp. zn. I. ÚS 3226/16-2, kde v právní argumentaci naprosto převážil zájem 

dítěte. Podstata obou případů je dle mého názoru velmi podobná. Nelze se tak než ztotožnit 

s výtkou obsaženou v disentním stanovisku,151 že se většina v zamítavém nálezu nevypořádala 

s nálezem ze dne 29. 6. 2017, sp. zn. I. ÚS 3226/16. Jsem toho názoru, že oba tyto nálezy jen 

stěží mohou obstát vedle sebe. 

Nicméně jsou, v souladu s nálezem Ústavního soudu týkajícího se využití náhradního mateřství 

homosexuálním párem v zahraničí, Nejvyšším soudem uznávána cizí rozhodnutí152 určující 

jako rodiče dítěte dvě osoby stejného pohlaví v situacích, kdy k tomu došlo formou náhradního 

mateřství v zahraničí. Na základě uznávacího rozsudku Nejvyššího soudu jsou oba zapsáni jako 

rodiče dítěte do zvláštní matriky. Za období 2017–2019 jde odhadem o 13 takových zápisů 

narození, za rok 2020 o 16 zápisů narození.153 Jako matriční doklad obsahující údaje zapsané 

v matriční knize je dítěti vydán rodný list, který obsahuje dle ustanovení § 29 písm. d) MatrZ 

„jména, příjmení, popřípadě rodná příjmení, datum a místo narození a rodná čísla rodičů dítěte 

[…]“ Vzor rodného listu je stanoven v příloze č. 2 vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí 

zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících 

zákonů. V tomto vzoru rodného listu jsou rodiče dítěte označeni jako otec dítěte a matka dítěte. 

Co se týče způsobu zápisu dvou osob stejného pohlaví, je prováděn tak, že „pokud je 

z cizozemských veřejných listin, případně z uznávacího rozsudku Nejvyššího soudu ČR zřejmé, 

                                                
150 Nález Ústavního soudu ze dne 14. 6. 2016, sp. zn. Pl. ÚS 7/15. 
151 Odlišné stanovisko soudců Pavla Šámala, Kateřiny Šimáčkové a Vojtěcha Šimíčka. Ostatně právě soudkyně 

Kateřina Šimáčková byla předsedkyní senátu, který vydal nález ve prospěch uznání rodičovství mužů v případě 

náhradního mateřství. 
152 Ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém. 
153 Informace poskytnuté úřadem městské části Brno-střed, odbor právní a organizační, dne 18. 12. 2020, viz 

příloha č. 2. 
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kdo je skutečným biologickým rodičem, toho Odbor matriky ÚMČ BS zapíše do příslušné 

kolonky rodného listu, druhého rodiče zapíše do poznámky rodného listu. Pokud to nelze 

z listinných podkladů jednoznačně určit, nebo ani jeden z rodičů není biologickým rodičem, 

Odbor matriky ÚMČ BS zapíše oba rodiče stejného pohlaví do poznámky rodného listu 

a kolonka otec a matka zůstanou nevyplněny.“154 

Nezamýšleným důsledkem tohoto nálezu Ústavního soudu dle mého názoru může být, 

že pro futuro působí rovněž jako motivace pro homosexuální páry pořídit si dítě právě 

prostřednictvím náhradního mateřství v zahraniční, neboť tento způsob v současné době 

představuje jedinou alternativu, jak v rámci českého právního řádu dosáhnout právního 

rodičovství obou z páru. Na okraj chci zároveň vyjádřit pochybnost, zda nález není ve svých 

důsledcích diskriminační vůči homosexuálním párům, které si přejí založit rodinu, nicméně 

z různých důvodů nechtějí nebo si nemohou z finančních důvodů dovolit využít náhradního 

mateřství v zahraničí (např. ve zmíněném státě Kalifornie), 155  kde platí pro tento účel 

příznivější právní úprava, na jejímž základě by mohli být následně v České republice oba 

uznáni jako právní rodiče dítěte. V tuzemsku platné zákony totiž takovou situaci nepřipouští. 

  

                                                
154 Tamtéž. 
155  Cena programu náhradního mateřství pro homosexuální páry organizovaného agenturou vyjde nejméně 

na 100 000 USD. In: TINKER, Ben. The top 10 questions about surrogacy for same-sex couples, answered. 

CNN health [online]. 2019 [cit. 19. 12. 2020] Dostupné z: https://edition.cnn.com/2019/06/14/health/same-sex-

surrogacy-faq/index.html. 

https://edition.cnn.com/2019/06/14/health/same-sex-surrogacy-faq/index.html
https://edition.cnn.com/2019/06/14/health/same-sex-surrogacy-faq/index.html
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4 Zákaz náhradního mateřství ve Spolkové republice Německo 
 

4.1. Definice mateřství a náhradního mateřství 

 

Úprava určování mateřství v německém právním řádu spočívá, stejně jako u nás, na zásadě 

mater semper certa est. V ustanovení § 1591 občanského zákoníku Spolkové republiky 

Německo156 je stanoveno, že matkou dítěte je žena, která jej porodila. Toto ustanovení bylo 

do německého občanského zákoníku vloženo až novelou z roku 1998157 z důvodu rozmachu 

reprodukční medicíny. Stejně jako v českém právu se zákonodárce rozhodl upozadit genetické 

hledisko ve prospěch biologického mateřství, tedy ve prospěch ženy, která podstupuje 

těhotenství a porod. V odůvodnění bezvýjimečného určení matky tímto způsobem je kromě 

jiného také zdůrazněno, že smyslem daného ustanovení je v souladu s platnou veřejnoprávní 

úpravou zabránit náhradnímu mateřství.158 Náhradní mateřství a z něj vznikající rozpolcené 

mateřství (gespaltene Mutterschaft) není podle zákonodárce v zájmu dítěte. Stejně jako v České 

republice tak jako jediný způsob, kterým se žadatelka může stát právní matkou dítěte, přichází 

v úvahu osvojení v zájmu dítěte, o kterém rozhoduje soud. 

V německém právu existuje, na rozdíl od práva českého, legální definice náhradní matky. 

Byť občanský zákoník používá termín náhradní mateřství v ustanovení § 804 OZ, český právní 

řád zná pouze mateřství (§ 775 OZ), nikoliv náhradní mateřství; výklad tohoto pojmu je tak 

ponechán nauce. Jelikož však německý zákonodárce měl v úmyslu praxi náhradního mateřství 

zakázat, musel za tímto účelem legislativně vymezit, co se jím rozumí. 

V ustanovení § 13a zákona o zprostředkování osvojení a zákazu zprostředkování náhradního 

mateřství159 je náhradní matka definována jako žena, která je na základě dohody připravena 

1) podstoupit umělé či přirozené oplodnění, nebo 2) nechat do svého těla přenést cizí embryo 

či jinak vynosit cizí embryo, a toto dítě po porodu přenechat třetí osobě k osvojení nebo jinému 

trvalému přijetí. 

                                                
156 Bürgerliches Gesetzbuch vom 2. Januar 2002, BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738 (dále jen „německý občanský 

zákoník“ nebo „BGB“). 
157 Gesetz zur Reform des Kindschaftsrechts vom 16. Dezember 1997, BGBl. I 1997 S. 2942. 
158  Spolkový sněmovní tisk č. 13/4899 ze dne 13. 6. 1996, Entwurf eines Gesetzes zur Reform 

des Kindschaftsrechts, s. 82. 
159 Gesetz über die Vermittlung der Annahme als Kind und über das Verbot der Vermittlung von Ersatzmüttern 

vom 22. Dezember 2001, BGBl. 2002 I S. 354 (dále jen „zákon o zprostředkování osvojení“ nebo „AdVermiG“). 
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V ustanovení § 1 odst. 1 bodu 7 zákona o ochraně embryí160 je jako náhradní matka označena 

žena, která je připravena po porodu své dítě natrvalo přenechat třetímu; tato definice platí 

pro účely provádění umělého oplodnění. V obou ustanoveních pracuje zákonodárce 

s označením Ersatzmutter, v němčině se objevují rovněž termíny Leihmutter, Meitmutter, 

Tragemutter a související označení gespaltene Mutterschaft. 

4.2. Zákaz náhradního mateřství 

 

4.2.1. Zákaz provádění umělého oplodnění v rámci náhradního mateřství 

 

V první řadě je výslovně zakázáno provádět umělé oplodnění v rámci náhradního mateřství, 

a to prostředky trestního práva. Dle ustanovení § 1 odst. 1 bodu 7 ESchG hrozí trest odnětí 

svobody až na tři roky nebo peněžitý trest tomu, kdo provede umělé oplodnění na náhradní 

matce nebo do ní přenese lidské embryo. Vzhledem k široké definici náhradní matky pro účely 

tohoto zákazu (žena, která je připravena po porodu své dítě natrvalo přenechat třetímu) platí 

zákaz jak pro přenos geneticky cizího embrya do těla náhradní matka, tak pro jinou formu 

umělého oplodnění, při kterém by vzniklý plod byl genetickým potomkem náhradní matky. 

Ač zákonodárce pokládal za důležité stanovit zákaz umělého oplodnění náhradní matky 

výslovně, zákaz je možné podpůrně vyvodit i z dalších ustanovení zákona o ochraně embryí, 

například z ustanovení § 1 odst. 1 bodu 2 ESchG, podle něhož je trestně odpovědný ten, 

kdo uměle oplodní vajíčko za jiným účelem než přivodit těhotenství té ženy, od níž toto vajíčko 

pochází. Dále dle ustanovení § 1 odst. 1 bodu 6 ESchG je trestně odpovědný ten, kdo odebere 

embryo z dělohy ženy před jeho uhnízděním, aby jej přenesl do dělohy jiné ženy.  

Popsaný zákaz platí především pro lékaře či na umělém oplodnění se podílející zdravotnický 

personál; pouze lékař může v souladu s ustanovením § 9 ESchG provést umělé oplodnění 

a přenést lidské embryo do dělohy ženy. Dále je v ustanovení § 1 odst. 3 bodu 2 ESchG 

stanoveno, že trestně odpovědná není náhradní matka ani ten, kdo má v úmyslu se dítěte 

natrvalo ujmout. Vyloučení trestní odpovědnosti náhradní matky zákonodárce odůvodňuje161 

tím, že náhradní matka je mnohdy vedena altruistickou motivací pomoci druhému, kteroužto 

není namístě postihovat prostředky trestního práva. Stejně tak zákonodárce ve svých úvahách 

zohledňuje nelehkou emocionální situaci náhradní matky během těhotenství a podotýká, 

že v případě, kdy by se náhradní matka nakonec rozhodla si dítě ponechat, není v zájmu dítěte, 

                                                
160 Gesetz zum Schutz von Embryonen vom 13. Dezember 1990, BGBl. I 1990 S. 2746 (dále jen „zákon o ochraně 

embryí“ nebo „ESchG“). 
161 Spolkový sněmovní tisk č. 11/5460 ze dne 25. 10. 1989, Entwurf eines Gesetzes zum Schutz von Embryonen, 

s. 9. 
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aby byla jeho matka za náhradní mateřství potrestána. Nadto se domnívám, že pokud má zákaz 

náhradního mateřství sloužit rovněž jako ochrana před vykořisťováním žen, pak je-li 

na náhradní matku v tomto smyslu vyvíjen jakýkoliv nátlak či je-li vedena sociální a finanční 

nouzí, tím spíše není vhodné její jednání trestněprávně postihovat. Žadatelé jsou z trestní 

odpovědnosti vyloučeni z toho důvodu, že jejich pohnutka mít vlastního potomka je 

pochopitelná, byť takové provedení zákon zapovídá. Nadto, podobně jako v případě náhradní 

matky, dojde-li k úspěšnému osvojení dítěte odnošeného náhradní matkou, není v zájmu dítěte 

jeho rodiče (žadatele) za takové jednání trestně postihovat. 

Smyslem popsaného zákazu je předcházet vzniku náhradního mateřství a tím i mnohým 

konfliktům z něj vyplývajícím, a to zejména s ohledem na zájmy dítěte. Tento zákaz se dotýká 

náhradního mateřství provedeného umělým oplodněním, tedy tak, jak jej pojímám v této práci; 

nedopadá proto na tradiční formu náhradního mateřství. 

V českém právním řádu rovněž platí zákaz provádění umělého oplodnění v rámci náhradního 

mateřství, tento zákaz je implicitní a vyplývá z teleologického a systematického výkladu zákona 

o specifických zdravotních službách, který jako předpis veřejného práva taxativně vymezuje 

podmínky pro provádění umělého oplodnění, přičemž možnost oplodnit ženu mimo neplodný 

pár neumožňuje. I v českém právním řádu přichází za toto jednání lékařů v úvahu odpovědnost, 

a to jak správněprávní, tak trestněprávní za trestný čin neoprávněného odebrání tkání a orgánů 

dle ustanovení § 164 odst. 2 TZ. 

4.2.2. Zákaz zprostředkování náhradního mateřství 

 

V německém právním řádu je dále zakázáno zprostředkování náhradního mateřství a související 

inzerce. Dle ustanovení § 13c AdVermiG je zakázáno zprostředkování náhradního mateřství. 

Zprostředkováním náhradního mateřství se v souladu s ustanovením § 13b AdVermiG rozumí 

propojení osob, kteří mají zájem natrvalo převzít do péče dítě vzniklé náhradním mateřstvím 

(žadatelů) se ženou, která je připravena náhradní mateřství podstoupit. Za zprostředkování 

náhradního mateřství hrozí dle ustanovení § 14b AdVermiG trestněprávní postih; z trestní 

odpovědnosti jsou vyjmuti náhradní matka a žadatelé, a to ze stejných důvodů jako v případě 

zákazu provádění umělého oplodnění v rámci náhradního mateřství v zákoně o ochraně embryí. 

Za zprostředkování náhradního mateřství hrozí trest odnětí svobody až jeden rok nebo peněžitý 

trest. Za závažnější případy považuje zákonodárce zprostředkování, za které zprostředkovatel 

získá či si nechá přislíbit majetkový prospěch (až dva roky trestu odnětí svobody) a takové 

zprostředkování, které je předmětem podnikání (až tři roky trestu odnětí svobody). 
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Zákaz zprostředkování náhradního mateřství tak platí jak pro komerční, tak altruistické formy. 

Na rozdíl od zákazu v zákoně o ochraně embryí dopadá nejen na náhradní mateřství provedené 

umělým oplodněním, ale výslovně i na náhradní mateřství, kdy k oplodnění dojde přirozenou 

cestou. 

Rovněž je dle ustanovení § 13d AdVermiG zakázáno vyhledávat či nabízet náhradní matky 

a žadatele prostřednictvím inzerce, zejména novinovými inzeráty a zprávami;162 takové jednání 

je přestupkem dle ustanovení § 14 odst. 1 bodu 2 písm. c) AdVermiG. 

Zprostředkování náhradního mateřství může být potenciálně trestné i v českém právním řádu 

jako účastenství ve formě pomoci na trestném činu svěření dítěte do moci jiného dle ustanovení 

§ 169 TZ; nad touto kvalifikací lze ovšem na rozdíl od německého trestního práva uvažovat 

pouze v případech komerčního náhradního mateřství. 

Německý právní řád tedy neobsahuje žádnou právní normu, v níž by bylo výslovně 

stanoveno, že náhradní mateřství se zakazuje; náhradní mateřství je zakázáno nepřímo. 

Zákonodárce nástroji trestního a správního práva zakázal taková jednání, která předcházejí 

vzniku náhradního mateřství, tedy taková, která jej umožňují a bezprostředně k němu směřují. 

Tyto zákazy je v jejich smyslu ovšem nutné chápat jako nesouhlas zákonodárce s náhradním 

mateřstvím jako takovým. 

4.2.3. Platnost smlouvy o náhradním mateřství 

 

Jak zmiňuji výše, v německém právním řádu není stanoven zákaz náhradního mateřství jako 

takového, pouze některých jednání, které jeho realizaci umožňují a bezprostředně k němu 

směřují. Náhradní matka i žadatelé jsou z trestní odpovědnosti za tato jednání výslovně vyjmuti. 

Lze tak uvažovat o platnosti smlouvy o náhradním mateřství uzavřené mezi náhradní matkou 

a žadateli.  

Smlouvu o komerčním náhradním mateřství lze jednoznačně označit jako rozpornou s dobrými 

mravy, a tudíž za neplatnou ve smyslu ustanovení § 138 BGB. V případě altruistického 

náhradního mateřství, kdy jsou obě strany k uzavření smlouvy vedeny dobrými úmysly, se již 

závěr o rozporu s dobrými mravy nejeví být tak jednoznačným. I pro tyto případy nicméně platí, 

že zákonodárce se jim snaží zabránit z důvodu ochrany dítěte a jeho vztahu s matkou 

                                                
162  Toto lze v současnosti pokládat za zastaralé; žadatelé a náhradní matka nejčastěji přicházejí do kontaktu 

prostřednictvím internetu. 
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vytvořenému během těhotenství. Ustanovení § 13c AdVermiG kategoricky zakazuje 

zprostředkování náhradního mateřství zcela bez ohledu na motivace zúčastněných či úplatnost 

jednání, stejně tak zákon o ochraně embryí zakazuje provádění umělého oplodnění 

bezvýhradně, mezi motivacemi náhradní matky nerozlišuje. Z tohoto je nutné vyvodit, 

že za nevhodné pro blaho dítěte pokládá zákonodárce každé, tedy i altruistické náhradní 

mateřství. I v případě altruistického náhradního mateřství je ohroženo dítě a jeho vztah 

k biologické matce, což lze označit za rozporné s dobrými mravy ve smyslu ustanovení § 138 

BGB. Uvažovat lze i o tom, že takové jednání naráží přímo na zákonný zákaz ve smyslu 

ustanovení § 134 BGB, který je sice nevýslovný, nicméně jej lze vyvodit z právního řádu jako 

celku. V obou případech je takové právní jednání neplatné a nevymahatelné. Smyslem 

zákonných zákazů týkajících se náhradního mateřství je této praxi zabránit; platnost či dokonce 

vymahatelnost takových smluv by tak v rámci právního řádu postrádala smysl. 

Ke smlouvám o náhradním mateřství má tak německý právní řád podobný přístup jako právní 

řád český, podle něhož jsou takové smlouvy absolutně neplatné, mimo jiné rovněž pro rozpor 

s dobrými mravy. 

4.2.4. Důvody pro zákaz náhradního mateřství 

 

Pro zákaz náhradního mateřství ve Spolkové republice Německo lze spatřovat několik důvodů. 

V první řadě lze nahlédnout, kterými konkrétními důvody byl veden zákonodárce v době tvorby 

předmětných právních předpisů; zároveň je možné hledat širší souvislosti v celospolečenském 

kontextu. 

Německý zákonodárce se na konci 80. let minulého století, kdy se možnými následky 

náhradního mateřství a potřebou jeho regulace zabýval, rozhodl zaujmout konzervativní 

přístup. Zákazem náhradního mateřství se chtěl především vyhnout možným neblahým 

zásahům do prenatálního vývoje plodu a jeho vztahu s matkou, který se vytváří během 

těhotenství. Tento blízký a zásadní vztah dítěte k matce je hoden ochrany, a proto těhotenství 

nemůže být vnímáno pouze jako služba. Stejně tak se zákonodárce obával psychického 

a zdravotního ohrožení dítěte a typických rizik, které náhradní mateřství přináší, jako narození 

dítěte se zdravotním postižením. Z těchto důvodů je náhradní mateřství v rozporu s nejlepším 

zájmem a důstojností dítěte.163 Z hlediska náhradní matky se zákonodárce obává o její lidskou 

                                                
163 Doporučení výborů Spolkové rady ze dne 5. 5. 1986, tisk č. 210/86 [online]. 1986 [cit. 14. 1. 2021] Dostupné 

z: http://dipbt.bundestag.de/doc/brd/1986/D210+86.pdf, s. 7 

http://dipbt.bundestag.de/doc/brd/1986/D210+86.pdf
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důstojnost a vnitřní psychické konflikty v případě, že si během těhotenství utvoří k dítěti 

vztah.164 

Širší souvislosti zákazu je možné vidět v důrazu německého právního řádu na lidskou 

důstojnost (Menschenwürde), pojímanou jako základní a nejvyšší ústavní princip. Toto je 

vyjádřeno již jeho ukotvením na prvním místě v Základním zákoně,165 který v čl. 1 odst. 1 

stanoví, že „důstojnost člověka je nedotknutelná. Dbát na ni a ochraňovat ji je povinností 

veškeré státní moci.“ K lidské důstojnosti existuje rozsáhlá výkladová judikatura Spolkového 

ústavního soudu. Důvody tohoto důrazu na lidskou důstojnost lze hledat v německé nacistické 

historii, kde byl člověk vnímán jako prostředek k plnění zájmů státu a celé skupiny obyvatel 

(především židé, postižení či příslušníci jiných etnik) byly poníženy na pouhé objekty bez lidské 

důstojnosti. Od tohoto se Základní zákon záměrně a důrazně distancuje, když princip lidské 

důstojnosti v čl. 79 odst. 3 zároveň zařazuje do věčného, nezměnitelného jádra ústavy.166  

Z tohoto hlediska lze snahu německého zákonodárce zabránit náhradnímu mateřství, které 

pokládá (byť za potenciální) zásah do lidské důstojnosti, chápat jako plnění povinnosti chránit 

lidskou důstojnost ve smyslu ustanovení čl. 1 odst. 1 GG. 

Zvýšenou obezřetnost vůči moderním reprodukčním technologiím lze také do jisté míry 

vysvětlit fascinací Třetí říše biotechnologiemi a eugenikou a otřesnými následky, které to 

lidstvu přineslo. 167  Na rozdíl od německé zdrženlivosti k reprodukční medicíně, kdy je 

zakázáno nejen provádění umělého oplodnění na náhradní matce, ale i darování vajíček,168 

Česká republika v této oblasti svou benevolencí a legislativou stojí na opačné straně 

pomyslného spektra.169 

                                                
164  Spolkový sněmovní tisk č. 11/4154 ze dne 9. 3. 1989, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 

Adoptionsvermittlungsgesetzes, s. 6. 
165 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949, BGBl. 1949 S. 1 (dále jen „Základní 

zákon“ nebo „GG“). 
166 Tzv. Ewigkeitsklausel. 
167 A comparative study on the regime of surrogacy in EU Member States [online]. 2013 [cit. 14. 1. 2021] Dostupné 

z: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2013/474403/IPOL-JURI_ET(2013)474403_EN.pdf, 

s. 22. 
168 Darování spermií je povoleno. Zatímco v České republice je dárcovství pohlavních buněk ze zákona anonymní, 

ve Spolkové republice Německo byl s ohledem na právo dítěte znát svůj genetický původ k 1. 7. 2018 zřízen 

rejstřík dárců spermatu. 
169 KRAWIECOVÁ, Nela, NĚMCOVÁ, Janetta. Česko je velmocí dětí ze zkumavky. Chystaná novela přihraje 

klinikám další desítky milionů od pojišťoven. iROZHLAS [online]. 2020 [cit. 23. 1. 2021] Dostupné z: 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/data-asistovana-reprodukce-ivf-zdravotnictvi-novela-zakon-o-

verejnem_2002100600_nkr. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2013/474403/IPOL-JURI_ET(2013)474403_EN.pdf
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/data-asistovana-reprodukce-ivf-zdravotnictvi-novela-zakon-o-verejnem_2002100600_nkr
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/data-asistovana-reprodukce-ivf-zdravotnictvi-novela-zakon-o-verejnem_2002100600_nkr
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V neposlední řadě je také namístě zmínit vliv náboženství na společenskou diskuzi ohledně 

náhradního mateřství. Ve Spolkové republice Německo dominantní katolická a evangelická 

církev náhradní mateřství odmítají.170 K těmto křesťanským církvím se přitom hlásí více než 

polovina německého obyvatelstva. 171  Toto zdaleka nelze srovnávat s vlivem církví 

na společenský život a otázky etiky v České republice, kde se k nějakému náboženskému 

vyznání hlásí pouhých 20% obyvatel.172 

4.3. Obcházení zákazu a surogační turistika 

 

4.3.1. Surogační turistika 

 

Zákonem omezené možnosti využití moderní reprodukční medicíny motivuje páry ve Spolkové 

republice Německo k podstoupení léčby neplodnosti v zahraničí. Zásadním fenoménem je 

v tomto ohledu surogační turistika. Teritoriální omezení působnosti zákazu náhradního 

mateřství vzbuzuje, s ohledem na to, čí jednání kriminalizuje, otázku, zda německé trestní právo 

ještě představuje v globalizovaném světě efektivní nástroj na potlačení existence náhradního 

mateřství jako jevu, který zákonodárce pokládá za nežádoucí. 

Pro výběr destinace jsou rozhodující především místní právní úprava a finanční náročnost 

realizace náhradního mateřství v daném státě, v menší míře také předpokládaná kvalita 

poskytované zdravotní péče. 173  Zatímco některé páry volí s ohledem na vysokou finanční 

náročnost komerční náhradní mateřství v chudém státě a s náhradní matkou nepřijdou příliš 

do kontaktu, pro některé je naopak z etických důvodů přijatelná výhradně altruistická motivace, 

náhradní matku chtějí osobně poznat a v některých případech s ní zůstávají i po porodu dítěte 

v blízkém osobním kontaktu. Hledání alternativ pro náhradní mateřství v zahraničí probíhá 

především na internetu, spojení s náhradní matkou probíhá buď skrze zprostředkovatele, nebo 

přímo prostřednictvím reprodukčních klinik. 

                                                
170 Německý spolkový sněm. Leihmutterschaft im europäischen und internationalen Vergleich. [online]. 2018 [cit. 
20. 1. 2021] Dostupné z: 

 https://www.bundestag.de/resource/blob/592446/b04363cfd1cf5f6fa65c94b8c48495d9/WD-9-039-18-pdf-

data.pdf. 
171  Bundeszentrale für politische Bildung. Religion. [online]. 2020 [cit. 26. 1. 2021] Dostupné z: 

https://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-deutschland/145148/religion.  
172 Český statistický úřad. Náboženská víra obyvatel podle výsledků sčítání lidu. [online]. 2014 [cit. 26. 1. 2021] 

Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/20551795/17022014.pdf/c533e33c-79c4-4a1b-8494-

e45e41c5da18?version=1.0.  
173  BUCHHOLZ, Tina Was treibt unsere Patienten ins Ausland? Familienplanung mithilfe der 

Reproduktionsmedizin. Der Gynäkologe. 2017, č. 6, s. 404. 

https://www.bundestag.de/resource/blob/592446/b04363cfd1cf5f6fa65c94b8c48495d9/WD-9-039-18-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/592446/b04363cfd1cf5f6fa65c94b8c48495d9/WD-9-039-18-pdf-data.pdf
https://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-deutschland/145148/religion
https://www.czso.cz/documents/10180/20551795/17022014.pdf/c533e33c-79c4-4a1b-8494-e45e41c5da18?version=1.0
https://www.czso.cz/documents/10180/20551795/17022014.pdf/c533e33c-79c4-4a1b-8494-e45e41c5da18?version=1.0
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Mezi časté destinace surogační turistiky patří díky příznivé právní úpravě například Ukrajina, 

Gruzie, Rusko, Řecko, Velká Británie či některé státy USA. Na německou klientelu cílí i české 

reprodukční kliniky.174 Je zřejmé, že velké rozdíly mezi zeměmi panují ve finanční náročnosti 

celého procesu; zatímco v USA přijde náhradní mateřství nejméně na 100 000 EUR, 

na Ukrajině jsou náklady méně než poloviční.175 Rozdílné jsou i přístupy právních řádů. 

Důsledkem surogační turistiky jsou děti narozené náhradním matkám nejčastěji v zahraničí. 

Vyvstávají problémy s přípustností uznání zahraničních rozhodnutí týkajících se právního 

rodičovství, s přípustností osvojení, s určením německého státního občanství dítěte 

a s přicestováním do země. Obecně lze říci, že s následky surogační turistiky se vzhledem 

k restriktivní právní úpravě musí vypořádat především německé soudy.176 Soudcovské právo 

v oblasti náhradního mateřství tak překlenuje mnohdy přímý rozpor mezi domácí a zahraniční 

právní úpravou. 

4.3.2. Uznávání cizích soudních rozhodnutí 

 

Uznání zahraničních soudních rozhodnutí ohledně právního rodičovství při realizaci 

náhradního mateřství v zahraničí se řídí ustanoveními § 108 a násl. FamFG.177 Rozhodnutí není 

dle ustanovení § 109 odst. 1 bodu 4 FamFG možné uznat, pokud je v rozporu s německým 

veřejným pořádkem (ordre public), tedy pokud by jeho uznání vedlo k takovému stavu, který 

je zjevně neslučitelný s podstatnými zásadami německého práva, zejména pak neslučitelný 

se základními právy. Z důvodu rozporu s veřejným pořádkem není také možné použít právní 

normu cizího státu dle čl. 6 EGBGB.178 

                                                
174 Klinika pro léčbu neplodnosti REPROMEDA. Ich will die Leihmutterschaft in Anspruch nehmen [online]. [cit. 

17. 1. 2021] Dostupné z: https://www.repromeda.de/gewaehrte-betreuung/leihmutterschaft/ich-will-die-

leihmutterschaft-in-anspruch-nehmen/ nebo Klinika REPROFIT. Leihmutterschaft (Surrogat-Mutterschaft) 

[online]. [cit. 17. 1. 2021] Dostupné z: https://www.reprofit.cz/de/kunstliche-befruchtung/leihmutterschaft/. Česká 

republika je dokonce inzerována jako vhodná destinace pro samotné muže a homosexuální páry. In: Ilayla, medical 

company. Leihmutterschaft in der Tschechischen Republik [online]. [cit. 23. 1. 2021] Dostupné z: 

https://ivf.ilaya.com/de/leihmutterschaft-in-der-tschechischen-republik/. 
175  SIEGL, Veronika. Analyse: Leihmutterschaft in der Ukraine: Aufstieg – und Fall? – eines lukrativen 

internationalen Marktes. Bundeszentrale für politische Bildung [online]. 2019 [cit. 18. 1. 2021] Dostupné z: 

https://www.bpb.de/internationales/europa/ukraine/284394/analyse-leihmutterschaft-in-der-ukraine-aufstieg-

und-fall-eines-lukrativen-internationalen-marktes. 
176 SUHR, K. Ausländische Leihmutterschaft: Eintragung homosexueller Lebenspartner als rechtliche Eltern in 

das Geburtenregister. Der Gynäkologe. 2015, č. 6, s. 475. 
177 Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 

17. Dezember 2008, BGBl. I 2008 S. 2586, 2587 (dále jen „FamFG“). 
178 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. September 

1994, BGBl. I S. 2494; 1997 I S. 1061 (dále jen „EGBGB“). 

https://www.repromeda.de/gewaehrte-betreuung/leihmutterschaft/ich-will-die-leihmutterschaft-in-anspruch-nehmen/
https://www.repromeda.de/gewaehrte-betreuung/leihmutterschaft/ich-will-die-leihmutterschaft-in-anspruch-nehmen/
https://www.reprofit.cz/de/kunstliche-befruchtung/leihmutterschaft/
https://www.bpb.de/internationales/europa/ukraine/284394/analyse-leihmutterschaft-in-der-ukraine-aufstieg-und-fall-eines-lukrativen-internationalen-marktes
https://www.bpb.de/internationales/europa/ukraine/284394/analyse-leihmutterschaft-in-der-ukraine-aufstieg-und-fall-eines-lukrativen-internationalen-marktes
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Přelomové bylo v tomto směru rozhodnutí Spolkového soudního dvora ze dne 10. 12. 2014,179 

kterým uznal rozhodnutí kalifornského soudu, podle něhož jsou žadatelé (dva muži) právními 

rodiči dítěte porozeného svobodnou náhradní matkou, kdy vajíčko pocházelo od anonymní 

dárkyně a spermie od jednoho z mužů. Soud v předchozí instanci180 konstatoval, že takové 

soudní rozhodnutí není možné uznat právě pro rozpor s veřejným pořádkem ve smyslu 

ustanovení § 109 odst. 1 bodu 4 FamFG. Tento rozpor spatřoval v tom, že určení rodičovství 

se opírá pouze o smlouvu o náhradním mateřství, což německý právní řád kategoricky 

nepřipouští; v legislativním odmítnutí náhradního mateřství pak spatřoval podstatnou zásadu 

německého práva. Spolkový soudní dvůr s tímto nesouhlasí a konstatuje, že není rozhodné, 

zda by ke stejnému rozhodnutí jako podle kalifornského práva mohlo dojít i podle práva 

německého, nýbrž pouze, zda důsledky uznání konkrétního rozhodnutí jsou v natolik zásadním 

rozporu se základními zásadami německého práva, že se zdají být zcela neakceptovatelnými. 

Spolkový soudní dvůr zdůraznil genetickou příbuznost jednoho z žadatelů s dítětem a zároveň 

naopak, že náhradní matka s dítětem geneticky příbuzná není. Dítě bylo náhradní matkou 

předáno dobrovolně a tato nemá v úmyslu zaujmout k dítěti rodičovskou roli; takovou situaci 

lze do jisté míry připodobnit k osvojení a lidská důstojnost náhradní matky ani dítěte jí není 

narušena. Uznání zahraničního soudního rozhodnutí shledal soud v nejlepším zájmu dítěte; 

v takovém případě nelze pokládat uznání za neakceptovatelné. Oba muži byli na základě tohoto 

rozhodnutí zapsáni do matriky jako rodiče dítěte. 

Tento případ je na první pohled typově podobný s případem, kterým se zabýval český Ústavní 

soud v nálezu ze dne 29. 6. 2017, sp. zn. I. ÚS 3226/16-2, jenž rozebírám v kapitole 3.5. 

Homosexuálové a náhradní mateřství. Rozdíl je nutné spatřovat primárně v tom, 

že ve Spolkové republice Německo je povoleno osvojení dítěte registrovanými partnery; 

v kontextu zmíněné kapitoly je také vhodné podotknout, že změna zákona v tomto smyslu 

proběhla na základě rozhodnutí Spolkového ústavního soudu,181 který shledal, že nemožnost 

osvojit dítě svého partnera je v rozporu s principem rovnosti všech lidí před zákonem ve smyslu 

čl. 3 odst. 1 GG, a to jak z hlediska registrovaných partnerů, tak z hlediska dotčených dětí. 

Ve Spolkové republice Německo tedy toto rozhodnutí ohledně rodičovství nebylo ponecháno 

výhradně na vůli zákonodárce. Další rozdíl je v přístupu právního řádu k náhradnímu mateřství; 

zatímco německý zákonodárce mu chce zabránit, český zákonodárce v zásadě nikoliv. 

                                                
179 Bundesgerichtshof, usnesení ze dne 10. 12. 2014, sp. zn. XII ZB 463/13. 
180 Kammergericht Berlin, usnesení ze dne 1. 8. 2013, sp. zn. 1 W 413/12. 
181 Bundesverfassungsgericht, rozsudek ze dne 19. 2. 2013, sp. zn. 1 BvL 1/11 und 1 BvR 3247/09. 
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Dalším významným rozhodnutím týkajícím se uznávání zahraničních soudních rozhodnutí je 

rozhodnutí Spolkové soudního dvora182 ze dne 5. 9. 2018, ve kterém stanovil, že zahraniční 

soudní rozhodnutí v případech náhradního mateřství má být uznáno, pokud je jeden z žadatelů 

na rozdíl od náhradní matky geneticky příbuzný s dítětem. Soud předchozí instance183 odmítl 

rozhodnutí soudu státu Colorado uznat s tím, že žadatelé využitím komerčního náhradního 

mateřství v zahraničí vědomě obešli německé zákony. Spolkový soudní dvůr ve svém 

rozhodnutí konstatoval, že lidské důstojnosti náhradní matky není na újmu, obdrží-li odměnu, 

nýbrž pouze pokud by těhotenství a předání dítěte probíhalo nedobrovolně, z donucení. Dále 

vyzdvihl jako přední hledisko zájem dítěte, které o způsobu svého početí nemá možnost 

rozhodovat. Stabilní rodinný život tak lze v konkrétním případě dítěti smysluplně zajistit pouze 

uznáním zahraničního rozhodnutí. 

Pro případy zahraničních soudních rozhodnutí lze tedy obecně konstatovat, že tyto jsou 

německými soudy uznávány. Není tak nutné následné osvojení dítěte porozeného náhradní 

matkou. Předními hledisky pro uznání jsou, kromě nejlepšího zájmu dítěte, dobrovolnost 

ze strany náhradní matky a genetická příbuznost alespoň s jedním z žadatelů. 

4.3.3. Uznávání matričních zápisů 

 

V některých právních řádech se právními rodiči dítěte stávají již ze zákona žadatelé, 

nejčastějším příkladem je Ukrajina. Právní rodičovství žadatelů je tak úředně zapsáno 

do matriky v zahraničí a dítěti je vystaven rodný list, kde jsou jako rodiče dítěte uvedeni 

žadatelé. 

V posuzování, zda je takový matriční zápis možné uznat, se soudy rozcházely. 

Oberlandesgericht Celle v rozhodnutí184  z roku 2017 dovodil, že takový matriční zápis lze 

pokládat za uznatelné zahraniční rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 108 FamFG, jelikož 

žadatelka je genetickou matkou dítěte. Naopak Oberlandesgericht München185 v pozdějším 

rozhodnutí téhož roku rozhodl, že zápis do ukrajinské matriky není možné uznat; v tomto 

případě ovšem nešlo o genetickou matku.  

                                                
182 Bundesgerichtshof, rozsudek ze dne 5. 9. 2018, sp. zn. XII ZB 224/17. 
183 Oberlandesgericht Braunschweig, usnesení ze dne 12. 4. 2017, sp. zn. 1 UF 83/13. 
184 Oberlandesgericht Celle, usnesení ze dne 22. 5. 2017, sp. zn. 17 W 8/16. 
185 Oberlandesgericht München, usnesení ze dne 12. 10. 2017, sp. zn. 31 Wx 243/16. 
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Podle rozhodnutí Spolkového soudního dvora186 ze dne 20. 3. 2019 zápis do ukrajinské matriky 

a stejně tak na jeho základě vystavený rodný list není uznatelné zahraniční rozhodnutí 

ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 FamFG; genetické rodičovství je v tomto ohledu 

nerozhodné. Ohledně původu dítěte tak platí, že dle ustanovení čl. 19 odst. 1 EGBGB je 

pro určení původu dítěte určující právo státu, kde má dítě obvyklý pobyt. Dítě narozené 

náhradní matce na Ukrajině, které bylo po porodu předáno žadatelům a žije s nimi ve Spolkové 

republice Německo, má obvyklý pobyt zde, a nikoliv na Ukrajině. Pro určení původu dítěte 

se tak uplatní německé právo a za jeho právní matku je v souladu s ním považována náhradní 

matka jakožto žena, která jej porodila. Žadatelka má možnost dítě osvojit. 

Pro případy, kdy je právní rodičovství žadatelů úředně zapsáno do matriky v zahraničí 

na základě místních právních norem lze uzavřít, že takové zápisy uznávány nejsou a je 

nutné dítě osvojit. Toto může být zdlouhavé, a i navzdory poměrně stabilní judikatuře vyšších 

soudů nejisté. Připadá tak v úvahu možnost se řízení o osvojení vyhnout tím, že žadatelé kromě 

zápisu do matriky v zahraničí získají i soudní rozhodnutí potvrzující právní rodičovství, neboť 

soudní rozhodnutí uznatelná jsou.187 

4.3.4. Přípustnost osvojení dítěte v rámci náhradního mateřství 

 

Podle německého práva je matkou dítěte žena, která jej porodila. Otcem dítě je její manžel, je-li 

vdaná, pokud není, muž, který své otcovství uzná se souhlasem matky.188 Stejně jako v České 

republice tak platí, že pokud není náhradní matka vdaná, může být určeno právní otcovství 

žadatele a žadatelka se může stát právní matkou prostřednictvím osvojení. 189  Příslušnost 

německých soudů k rozhodování o osvojení v těchto případech je stanovena v ustanovení § 101 

FamFG. 

Předním hlediskem pro přípustnost osvojení dle ustanovení § 1741 odst. 1 věty první BGB je, 

že slouží nejlepšímu zájmu dítěte a lze očekávat, že mezi dítětem a osvojitelem vznikne vztah 

rodiče s dítětem. V případě náhradního mateřství, kdy dítě žije s oběma žadateli ve společné 

domácnosti a oba o něj pečují, lze mít obecně za to, že je tato podmínka splněna, a vztah jednoho 

                                                
186 Bundesgerichtshof, usnesení ze dne 20. 3. 2019, sp. zn. XII ZB 320/17. 
187 SCHUMANN, Eva. Elternschaft nach Inanspruchnahme einer Leihmutter. Der Gynäkologe. 2020, č. 5, s. 343. 
188 Ustanovení § 1592 BGB, § 1594 BGB a § 1595 BGB. 
189 LANG, Cornelia. Leihmutterschaft: In Deutschland verboten, aber Adoption zum Wohl des Kindes möglich. 

anwalt.de [online]. 2019 [cit. 19. 1. 2021] Dostupné z: https://www.anwalt.de/rechtstipps/leihmutterschaft-in-

deutschland-verboten-aber-adoption-zum-wohl-des-kindes-moeglich_153790.html. 

https://www.anwalt.de/rechtstipps/leihmutterschaft-in-deutschland-verboten-aber-adoption-zum-wohl-des-kindes-moeglich_153790.html
https://www.anwalt.de/rechtstipps/leihmutterschaft-in-deutschland-verboten-aber-adoption-zum-wohl-des-kindes-moeglich_153790.html
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z žadatelů, který usiluje o osvojení, je srovnatelný se vztahem rodiče (druhého žadatele) 

k dítěti.190 

Pro osvojení v případě náhradního mateřství lze ovšem uvažovat o uplatnění zpřísněných 

podmínek stanovených v ustanovení § 1741 odst. 1 větě druhé BGB, a totiž že ten, 

kdo se v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy podílel na zprostředkování osvojení nebo 

přemístění dítěte za účelem osvojení, nebo kdo tímto pověřil nebo za to odměnil třetí osobu, 

může dítě osvojit, pouze pokud je to nezbytné pro nejlepší zájem dítěte. Soudními rozhodnutími 

bylo nicméně již několikrát dovozeno, že tyto podmínky se pro případy náhradního mateřství 

neuplatní.191 

Oberlandesgericht Düsseldorf ve svém rozhodnutí192 ze dne 17. 3. 2017 v odůvodnění tohoto 

závěru uvádí, že uplatnění přísnějších podmínek osvojení by sice bezesporu sloužilo úmyslu 

zákonodárce náhradní mateřství zakázat a zároveň by jistě snížilo poptávku párů po náhradním 

mateřství v zahraničí, ani taková úvaha nicméně neodůvodňuje rozhodnutí, které je 

v neprospěch dítěte tím, že ztěžuje jeho spolehlivé právní přiřazení k rodičům jako k osobám, 

které jsou za něj zodpovědné. Prevence náhradního mateřství nesmí jít k tíži jím dotčených 

dětí.  

Názory jednotlivých soudů na tuto otázku ovšem nejsou jednotné, a tak dne 9. 4. 2018 vydal 

Amtsgericht Frankfurt am Main jako soud v prvním stupni rozhodnutí, 193  v němž dospěl 

ke zcela opačnému závěru a osvojení dítěte narozeného náhradní matkou na Ukrajině 

žadatelkou nepovolil, byť šlo zároveň o genetickou matku dítěte a dle ukrajinského práva také 

o právní matku dítěte. V odůvodnění uvedl, že tím, že žadatelé zaplatili agentuře 

za zprostředkování náhradní matky, se podíleli na nezákonném zprostředkování ve smyslu 

ustanovení § 1741 odst. 1 věty druhé BGB, a je tudíž namístě pro přípustnost osvojení 

požadovat naplnění zpřísněných podmínek; komerční náhradní mateřství přirovnal k obchodu 

s dětmi. Závěrem dovodil, že osvojení není pro nejlepší zájem dítěte nezbytné; dítě již žije 

ve stabilní rodinném prostředí žadatelů, dítěti bylo otcem zprostředkováno německé státní 

občanství a příjmení žadatelů a žadatelka se může podílet na běžném rozhodování o životě 

dítěte jako manželka otce dítěte. Tento výklad odmítl soud druhého stupně Oberlandesgericht 

                                                
190 Oberlandesgericht Düsseldorf, usnesení ze dne 17. 3. 2017, sp. zn. II-1 UF 10/16. 
191 Landgericht Frankfurt am Main, usnesení ze dne 3. 8. 2012, sp. zn. 2-09 T 50/11–16. 
192 Oberlandesgericht Düsseldorf, usnesení ze dne 17. 3. 2017, sp. zn. II-1 UF 10/16. 
193 Amtsgericht Frankfurt am Main, usnesení ze dne 9. 4.2018, sp. zn. 470 F 16020/17 AD.  
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Frankfurt am Main v rozhodnutí194 ze dne 28. 2. 2019, ve kterém uvádí, že postačuje naplnění 

prosté podmínky, podle níž má osvojení sloužit nejlepšímu zájmu dítěte.195 Tím spíše, pokud 

ukrajinská náhradní matka, jenž je matkou dítěte podle německého práva, nemá v úmyslu být 

matkou a není právní matkou podle ukrajinského práva. 

4.3.5. Německé státní občanství a přicestování dítěte 

 

Pro nabytí německého státního občanství je v německém právu rozhodujícím principem 

ius sanguinis. Pro přiznání německého státního občanství dítěti náhradní matky narozenému 

v zahraničí tak musí být určeno a německými úřady uznáno právní rodičovství alespoň jednoho 

z žadatelů.196 Obvykle dojde k uznání otcovství žadatelem se souhlasem náhradní matky. 

Narodí-li se dítě náhradní matce v zahraničí, musí mu být pro přicestování do Spolkové 

republiky Německo nejdříve vystaven cestovní pas, bez tohoto osobního dokladu není možné 

přicestovat. 197  Pokud se tedy narodí například ve Spojených státech amerických, kde se 

pro udílení státního občanství uplatní princip ius soli, může dítě cestovat s americkým 

cestovním pasem a otázky uznání zahraničního soudního rozhodnutí a nároku na německé státní 

občanství je možné řešit později. Není-li tomu tak, například narodí-li se dítě na Ukrajině 

a dle ukrajinského práva jsou rodiči dítěte žadatelé s německou státní příslušností, je nutné 

nejprve získat cestovní pas pro dítě od německého zastupitelského úřadu v zahraničí. 

Z judikatury správních soudů vyplývá, že získání cestovního pasu a přicestování s dítětem 

do Spolkové republiky Německo často představuje problémy. Velvyslanectví v pochybnostech 

o nároku dítěte na německé státní občanství odmítnou cestovní pas dítěti vystavit. Soud tak 

odmítl198 přiznat německé státní občanství dítěti, které na Ukrajině porodila vdaná náhradní 

matka. V rozhodnutí uvedl, že matkou dítěte je podle německého práva náhradní matka a otcem 

její manžel, žadatelé tak dítěti nemohou zprostředkovat německé státní občanství a tomu 

nemůže být vystaven cestovní pas. Stejně tak v obdobném případě soud odmítl199  přiznat 

německé státní občanství dítěti porozenému vdanou náhradní matkou v Indii, byť žadatel byl 

genetickým otcem a uznal své otcovství. V tomto případě nakonec měli po zdlouhavém 

                                                
194 Oberlandesgericht Frankfurt am Main, usnesení ze dne 28. 2. 2019, sp. zn. UF 71/18. 
195 Shodně také Oberlandesgericht München, usnesení ze dne 12. 2. 2018, sp. zn. 33 UF 1152/17. 
196 Ustanovení § 3 Staatsangehörigkeitsgesetz, RGBl. 1913 S. 583.  
197 Hinweis zu Leihmutterschaft. Auswärtiges Amt [online]. [cit. 19. 1. 2021] Dostupné z: 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/fragenkatalog-node/06-leihmutterschaft/606160. 
198 Verwaltungsgericht Berlin, usnesení ze dne 5. 9. 2012, sp. zn. VG 23 L 283.12. 
199 Verwaltungsgericht Köln, rozsudek ze dne 20. 2. 2013, sp. zn. 10 K 6710/11. 
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soudním procesu žadatelé úspěch, nicméně dítěti bylo v době vydání posledního soudního 

rozhodnutí v jejich prospěch již 6 let.200 

4.3.6. Snaha zatajit náhradní mateřství 

 

Ačkoliv zahraniční reprodukční kliniky lákají německé páry na to, že vše proběhne hladce, 

ve světle napsaného je zřejmé, že je vhodné využít právní pomoci. Obavy z potíží 

s přicestováním dítěte či osvojením vedou v některých případech žadatele k tomu, aby se 

skutečné okolnosti narození dítěte pokusili v domovském státě zatajit. 

Jedním ze způsobů je vydávat dítě porozené v zahraničí za pomoci náhradního mateřství 

za mimomanželské dítě žadatele, který k dítěti uzná otcovství. Dítě tak prostřednictvím otce 

získá německé státní občanství a může přicestovat, matka prohlásí, že nemá zájem dítě 

vychovávat. Dítě vyrůstá ve společné domácnosti žadatelů a po nějaké době je žadatelkou 

osvojeno, což je v zájmu dítěte, jelikož emocionální vazba mezi dítětem a žadatelkou se již 

utvořila.201 

Dalším způsobem, jak obejít zákaz náhradního mateřství, je vydávat dítě porozené v zahraničí 

náhradní matkou za své vlastní. 202  V případě popsaném v judikatuře203  se žena pokoušela 

přesvědčit soud o svém mateřství k dítěti, které měla údajně porodit v Indii, ač dítě bylo zřejmě 

porozeno náhradní matkou. Žena měla jako těhotná krátce před porodem absolvovat dlouhou 

leteckou cestu do Indie, která mohla ohrozit zdraví dítěte. Žena neměla těhotenskou průkazku 

ani jinou lékařskou zprávu dokazující její těhotenství, byla vysokého věku a měla porodit na 

klinice, která se zaměřuje na náhradní mateřství. Soud jejímu tvrzení neuvěřil. Vzhledem 

k tomu, že nebyla jistá matka dítěte, nemohlo být spolehlivě určeno ani otcovství k dítěti. Dítěti 

tak nemohl být ani vystaven německý cestovní pas. 

Strategií, která má zamezit právě problémům s vystavením cestovního pasu a přicestováním 

do domoviny žadatelů je, že svobodná náhradní matka po umělém oplodnění v zahraničí 

na vízum přicestuje za žadateli do Spolkové republiky Německo. Žadatel zde ještě před 

porodem uzná své otcovství k dítěti. Před zdravotnickým personálem je náhradní matka 

                                                
200 Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen, rozsudek ze dne 14. 7. 2016, sp. zn. 19 A 2/14. 
201  DIEL, Alexander. Leihmutterschaft und Reproduktionstourismus. Frankfurt am Main: Wolfgang Metzner 

Verlag, 2014, s. 211, také Amtsgericht Nürnberg, usnesení ze dne 14. 12. 2009, sp. zn. UR III 0264/09. 
202 DIEL, A. 2014, op. cit., s. 212. 
203 Verwaltungsgericht Berlin, usnesení ze dne 15. 4. 2011, sp. zn. VG 23 L 79.11. 
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vydávána za příbuznou. Náhradní matka po porodu prohlásí, že nemá zájem o dítě pečovat, 

odcestuje a udělí souhlas s osvojením dítěte.204 

4.4.  Zhodnocení efektivity a skutečných dopadů zákazu 

 

Německý legislativní zákaz nepokládám za příliš efektivní a způsobilý dosáhnout svého cíle, 

do jisté míry lze naopak uvažovat nad tím, že ve svém důsledku spíše ohrožuje hodnoty, které 

se snaží chránit. Ač je náhradní mateřství zákony zakázáno, není možné jeho realizaci 

německými občany v zahraničí zabránit a německé soudy se takovými případy musí často 

zabývat. Pro oblast náhradního mateřství se tak stává klíčové soudcovské právo. 

Cenou za zákaz náhradního mateřství je do jisté míry reprodukční turistika. Byť tuto nezavrhuji 

kategoricky jako celek, její podstatná část směřuje do destinací, kde o vykořisťování žen lze jen 

stěží pochybovat. Mnoho zemí, které dříve patřily mezi přední destinace surogační turistiky, 

zejména Thajsko a Indie, z těchto důvodů komerční náhradní mateřství pro cizince zakázaly. 

V současnosti je surogační velmocí Ukrajina, jedna z nejchudších zemí Evropy, na části jejíhož 

území probíhá regulérní válka. V roce 2020 obletěly svět znepokojující záběry desítek 

novorozených dětí od náhradních matek na Ukrajině, které v důsledku pandemie covidu-19 

a uzavření státních hranic zůstaly v péči zdravotnického personálu, odděleny od náhradních 

matek i žadatelů, kteří pro ně nemohli přicestovat.205 Mezi žadateli byly i německé páry. Ač šlo 

jistě o nepředvídatelnou situaci, i toto je jeden z důsledků náhradního mateřství v zahraničí. 

Německý zákonodárce měl v úmyslu zakázat náhradní mateřství předně z důvodu ochrany 

lidské důstojnosti žen a dětí. Nezamýšleným, či minimálně nechtěným důsledkem ovšem je, 

že vnitrostátní zákaz nepřímo podporuje reprodukční turistiku do zahraničí. Zejména v chudých 

zemích je zneužívána finanční tíseň žen a mnohdy bývá narušena jejich lidská důstojnost. 

Domnívám se, že takové okolnosti početí, kdy je využito finanční a sociální tísně náhradní 

matky, nejsou v zájmu dítěte a ohrožují i jeho lidskou důstojnost. Je-li motivace náhradní matky 

výhradně finanční, dítě je skutečně pouze předmětem obchodu. Tyto děti se pak stávají 

německými občany a lze proto uvažovat, zda právní systém, který k těmto případům 

ve významné míře přispívá, je správně nastaven. 

                                                
204 DIEL, A. 2014, op. cit., s. 213. 
205 HUMPÁLOVÁ, Jolana. 50 nemluvňat je bez rodičů. Obchod s dětmi na Ukrajině zastavil virus. Seznam Zprávy 

[online]. 2020 [cit. 26. 1. 2021] Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/50-nemluvnat-je-bez-rodicu-

obchod-s-detmi-na-ukrajine-zastavil-virus-105992. 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/50-nemluvnat-je-bez-rodicu-obchod-s-detmi-na-ukrajine-zastavil-virus-105992
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/50-nemluvnat-je-bez-rodicu-obchod-s-detmi-na-ukrajine-zastavil-virus-105992
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Nad právní úpravou, medicínskými a etickými standardy provádění náhradního mateřství 

v zahraničí nemá německý právní řád žádnou kontrolu a potýká se toliko s jeho následky. 

Nakonec většinou nezbývá, než s ohledem na nejlepší zájem dítěte uznat zahraniční soudní 

rozhodnutí či připustit osvojení dítěte. Byť by striktně odmítavý přístup soudů jistě přispěl 

ke snížení poptávky německých párů po náhradním mateřství v zahraničí, taková rozhodnutí 

by kromě preventivních účinků na celou společnost zároveň poškozovala konkrétní děti; takový 

přístup byl judikaturou odmítnut. 

Z hlediska zamýšleného efektu, tedy ochrany lidské důstojnosti žen a dětí se proto zákaz 

náhradního mateřství může jevit jako do jisté míry kontraproduktivní; byť by reprodukční 

turistika existovala i v případě, že by bylo provádění náhradního mateřství povoleno, jistě by 

se tak dělo v mnohem menší míře. Zatímco v případě povolení náhradního mateřství 

by zákonodárce mohl vymezit jasně podmínky, za kterých by byla co nejvíce zajištěna 

dobrovolnost ze strany náhradní matky, jakož i důležité medicínské aspekty, stávající 

legislativa a judikatura de facto přistupují na podmínky stanovené v zahraničí, které jsou 

mnohdy v přímém rozporu s původní myšlenkou, která za německou legislativou stojí. 

Ve Spolkové republice Německo se opakovaně objevují hlasy za zrušení zákazu náhradního 

mateřství. Právní úprava je kritiky označována za zastaralou a nevyhovující pro potřeby 

současnosti. 206  Pro německého zákonodárce je tak téma náhradního mateřství aktuální. 

Německá akademie věd Leopoldina v roce 2019 vydala stanovisko, 207  v němž požaduje 

jednotnou zákonnou úpravu umožňující určení rodičovství v případech náhradního mateřství 

v zahraničí; současný stav, kdy v jednotlivých případech rozhodují soudy, nepokládá 

za dostačující. Taková právní úprava by měla sloužit především ve prospěch dětí. 

Mezi parlamentními stranami se v roce 2020 tématu povolení náhradního mateřství věnovala 

Freie Demokratische Partei.208 Spolková vláda se k jejím dotazům vyjádřila, že novou právní 

úpravu v této oblasti nechystá; zároveň připustila, že nedisponuje žádnými informacemi 

                                                
206  BUJARD, Martin, THORN, Petra. Leihmutterschaft und Eizellspende: Schwierige Abwägung zwischen 

Fortpflanzungsfreiheit und Ausbeutungsgefahr. Der Gynäkologe. 2018, č. 8, s. 645, nebo LOSSAU, Norbert. „Ein 
Fortpflanzungsmedizin-Gesetz ist lange überfällig“. Welt [online]. 2017 [cit. 22. 1. 2021] Dostupné z: 

https://www.welt.de/gesundheit/article169760282/Ein-Fortpflanzungsmedizin-Gesetz-ist-lange-

ueberfaellig.html.  
207  Leopoldina - Nationale Akademie der Wissenschaften. Stellungnahme 2019. Fortpflanzungsmedizin 

in Deutschland – für eine zeitgemäße Gesetzgebung. [online]. [cit. 22. 1. 2020]. Dostupné z: 

https://www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/2019_Stellungnahme_Fortpflanzungsmedizin_web_01.pd

f.  
208 FDP will Eizellspenden und Leihmutterschaft ermöglichen. Deutsches Ärzteblatt. [online]. 2019 [cit. 22. 1. 

2021] Dostupné z: https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/105807/FDP-will-Eizellspenden-und-

Leihmutterschaft-ermoeglichen.  

https://www.welt.de/gesundheit/article169760282/Ein-Fortpflanzungsmedizin-Gesetz-ist-lange-ueberfaellig.html
https://www.welt.de/gesundheit/article169760282/Ein-Fortpflanzungsmedizin-Gesetz-ist-lange-ueberfaellig.html
https://www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/2019_Stellungnahme_Fortpflanzungsmedizin_web_01.pdf
https://www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/2019_Stellungnahme_Fortpflanzungsmedizin_web_01.pdf
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/105807/FDP-will-Eizellspenden-und-Leihmutterschaft-ermoeglichen
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/105807/FDP-will-Eizellspenden-und-Leihmutterschaft-ermoeglichen
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o skutečném rozsahu tohoto fenoménu, tedy kolika dětí a potažmo rodin se náhradní mateřství 

v zahraničí týká.209 

Závěrem, odsuzuje-li německý zákonodárce praxi náhradního mateřství, jistě není jeho 

povinností jej povolit de iure jen proto, aby právní stav odpovídal stavu skutečnému. Ovšem 

má-li být právo uměním dobrého a spravedlivého, je otázkou, zda se právě zvolený restriktivní 

přístup se všemi svými skutečnými dopady tomuto ideálu nejlépe přibližuje. Změna předmětné 

právní úpravy se ve Spolkové republice Německo v nejbližší době nicméně nechystá. 

4.5.  Inspirace pro Českou republiku 

 

Ve světle poznatků této práce se domnívám, že právní úprava v České republice ani 

ve Spolkové republice Německo není vyhovující. 

Cestu zákazu náhradního mateřství nepokládám za vhodnou a s ohledem na pochybnou 

efektivitu německého zákazu ani za reálně proveditelnou. Celý fenomén reprodukční turistiky 

do chudých míst planety, kde dochází k vykořisťování žen, pokládám za velice nešťastný. 

Touha neplodných párů po vlastním dítěti je pochopitelně velmi silná. I z tohoto důvodu 

pokládám za vhodné náhradní mateřství v tuzemsku zákonem upravit jako eticky přijatelnější 

alternativu jak s ohledem na náhradní matky, tak především v zájmu dětí, které o svém osudu 

nemohou rozhodovat. Domnívám se, že náhradní mateřství za předpokladu skutečné 

dobrovolnosti není v rozporu s lidskou důstojností náhradní matky ani dítěte. Mám za to, 

že vhodná právní úprava náhradního mateřství, zejména vymezení podmínek pro přístup 

k umělému oplodnění, může pomoci zajistit ochranu práv náhradních matek a dětí. 

Při úvahách de lege ferenda primárně pokládám za potřebnou úpravu zákona o specifických 

zdravotních službách. Náhradní mateřství se u nás na reprodukčních klinikách již léta fakticky 

provádí, Česká republika je dokonce (byť okrajovým) cílem surogační turistiky neplodných 

párů ze zahraničí. Dosavadní stav, kdy veškerou právní regulaci v této oblasti představují toliko 

doporučení odborné společnosti, pokládám za zcela nedostačující. Zákonodárce by tak před 

tímto tématem neměl zavírat oči a měl by zákonem vymezit pravidla, která by poskytovala 

všem zúčastněným, a primárně dětem, dostatečné záruky, že celý proces bude probíhat v rámci 

jasně daných etických, medicínských a právních standardů. 

                                                
209 Spolkový sněmovní tisk č. 19/18511 ze dne 2. 4. 2020, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Katrin Helling-Plahr, Stephan Thomae, Grigorios Aggelidis, weiterer Abgeordneter und der 

Fraktion der FDP. 
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Co se týče určování právního mateřství, pokládám za zcela nezbytné setrvat na stávající úpravě, 

podle níž je matkou dítěte žena, která jej porodila, tedy náhradní matka. Tuto úpravu v žádném 

případě nepovažuji za zastaralou. Náhradní mateřství pokládám za eticky přijatelné pouze 

tehdy, pokud se náhradní matka dobrovolně rozhodne po porodu dítě předat žadatelskému páru; 

jakékoliv závazné smluvní ujednaní, soudní rozhodnutí či zákonnou úpravu stanovující 

za matku dítěte žadatelku proti vůli náhradní matky pokládám za nepřijatelné. V návaznosti 

na to je možné zvažovat, zda by nebylo vhodné pro případy náhradního mateřství stanovit 

privilegované osvojení, které by bylo za splnění vymezených podmínek (kromě jiného 

například genetické příbuznosti s žadateli) výrazně rychlejší a méně administrativně náročné, 

a to jak v rámci hmotného práva, tak případně v rámci specifického zvláštního řízení soudního. 
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Závěr 
 

Předložená rigorózní práce uceleně popisuje právní úpravu, která se dotýká náhradního 

mateřství v České republice. V občanském zákoníku je náhradnímu mateřství věnována pouze 

jedna okrajová zmínka, veřejné právo jej neupravuje vůbec. Cílem této práce proto bylo 

zhodnotit, zda je taková právní úprava dostačující a ověřit tezi, že jedinou vhodnou alternativou 

je konkrétní zákonná úprava, nikoliv zákaz náhradního mateřství jako takového. 

V první části práce jsem popsala náhradní mateřství jako jednu z možností využití reprodukční 

medicíny. Neplodné páry tuto cestu volí v naprosté většině případů ze zdravotních důvodů, 

přičemž pomoc náhradní matky pro ně představuje jedinou naději na geneticky příbuzného 

potomka. Pochybnosti o legitimitě této cesty k rodičovství vzbuzuje množství etických otázek. 

V této souvislosti je třeba uvést, že náhradní mateřství má mnoho podob, a to od ušlechtilé 

pomoci bližnímu až po vykořisťování žen v chudých oblastech světa. Domnívám se, že je-li 

jednání náhradní matky skutečně dobrovolné a vedeno touhou pomoci, není jím ohrožena lidská 

důstojnost její ani dítěte. Bohužel, nezanedbatelným fenoménem souvisejícím s tématem 

náhradního mateřství je surogační turistika převážně do chudých míst planety, kde je 

zneužívána sociální tíseň žen. Reprodukční kliniky v České republice umělé oplodnění 

náhradních matek provádějí. Zákonodárce se tématem náhradního mateřství téměř nezabývá, 

v době vzniku občanského zákoníku dokonce Ministerstvo zdravotnictví deklarovalo, že jej 

v předpisech zdravotnického práva ani upravovat nehodlá. Ústavem zdravotnických informací 

a statistiky ani jiným orgánem pak nejsou evidovány údaje ohledně počtu takto narozených 

dětí; náhradní mateřství je tak v určité šedé zóně.  

V druhé části práce jsem se věnovala procesu náhradního mateřství. Dovozuji, že zákon 

o specifických zdravotních službách umělé oplodnění v rámci náhradního mateřství 

nepřipouští, jelikož neumožňuje provedení umělého oplodnění na osobě stojící mimo neplodný 

pár. Jednání lékařů a reprodukčních klinik je tudíž protiprávní a potenciálně zakládá 

správněprávní či dokonce trestněprávní odpovědnost. Na této otázce a výkladu příslušných 

právních norem ovšem neexistuje napříč právnickou obcí shoda. Z tohoto důvodu mám za to, 

že reprodukční kliniky mohou do jisté míry legitimně očekávat, že je jejich jednání po právu. 

Podmínky pro provádění umělého oplodnění v rámci náhradního mateřství jsou stanoveny 

toliko doporučeními SAR ČGPS; kliniky ovšem ani tato doporučení nedodržují. V České 

republice se bohužel již odehrál tragický případ, kdy se v důsledku zcela nerozvážného výběru 

náhradní matky narodilo těžce postižené dítě, které skončilo v ústavní péči. Současný stav, kdy 
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provádění umělého oplodnění v rámci náhradního mateřství není upraveno závaznými právními 

předpisy, proto pokládám za nevyhovující a považuji za nutné přijmout konkrétní právní 

úpravu. 

V předložené práci poukazuji na rizika, která mohou nastat, pokud si náhradní matka či žadatelé 

celou věc v průběhu rozmyslí. Klíčovým tématem náhradního mateřství je otázka určování 

rodičovství k dítěti. Matkou dítěte je žena, která je porodila, žadatelka nemá k dítěti žádná práva 

a jeho právní matkou se může stát výhradně osvojením. Z hlediska určení otcovství je pak 

vhodné, aby byla náhradní matka nesezdaná. Věnuji se také finanční náhradě náhradní matce. 

Ze zákazu finančního prospěchu z lidského těla a zároveň z trestnosti svěření dítěte do péče 

jiného za odměnu je nutné dovodit zákaz komerčního náhradní mateřství; úhrada účelně 

vynaložených nákladů náhradní matky a jejího ušlého zisku je ovšem přípustná. 

Ve třetí části práce jsem se zabývala právními otázkami souvisejícími s náhradním mateřstvím. 

Z pohledu závazkového práva dovozuji, že smlouva o náhradním mateřství má účinek nanejvýš 

jako mravní závazek. Většina jejích ujednání, které rozebírám, je totiž absolutně neplatná. 

Lze uvažovat toliko o platnosti ujednání o finanční náhradě, dovozuji nicméně, že v důsledku 

interpretačních pravidel obsažených v občanském zákoníku nejsou neplatná ujednání smlouvy 

od zbytku jejího obsahu oddělitelná a smlouva o náhradním mateřství tak bude neplatná jako 

celek.  

Umělé oplodnění v rámci náhradního mateřství slouží k léčbě neplodnosti žadatelky. Dovozuji 

proto, že zdravotní služby, které jsou v souvislosti s ním poskytnuty přímo jí, mohou být 

hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Zdravotní služby, které jsou sice poskytnuty v její 

prospěch, avšak nikoliv přímo jí, ale náhradní matce, z veřejného zdravotního pojištění být 

hrazeny nemohou, a jdou proto k tíži žadatelů. V souvislosti s těhotenstvím a péčí o dítě mohou 

nastoupit na mateřskou dovolenou a čerpat peněžitou pomoc v mateřství v odpovídajícím 

rozsahu jak náhradní matka, tak žadatelka. Česká právní úprava je v tomto ohledu přívětivější, 

než je požadováno sekundárním právem Evropské unie a dovozeno evropskou judikaturou. 

Žadatelka může rovněž čerpat rodičovskou dovolenou a pobírat rodičovský příspěvek; 

předpokladem obojího je pravomocné rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče. 

S náhradním mateřstvím se pojí rovněž celá řada trestněprávních aspektů. Pokud náhradní 

matka obdrží za předání dítěte odměnu, spáchá trestný čin svěření dítěte do moci jiného. 

Formou účastenství se na tomto trestném činu mohou podílet i žadatelé a zprostředkovatel. 
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Dovozuji, že prováděním umělého oplodnění v rámci náhradního mateřství lékaři a reprodukční 

kliniky formálně naplňují skutkovou podstatu trestného činu neoprávněného odebrání tkání 

a orgánů dle § 164 odst. 2 trestního zákoníku. Mám ovšem za to, že toto jednání zpravidla není 

společensky škodlivé, pokud umělé oplodnění náhradní matka a žadatelé podstupují 

informovaně a dobrovolně. V práci rovněž popisuji některé praktiky obcházející zákon, 

v jejichž důsledku je do matriční knihy narození namísto náhradní matky zapsána žadatelka. 

Takové jednání považuji za společensky škodlivé a naplňující skutkovou podstatu trestného 

činu poškození cizích práv, a to ve vztahu k dítěti, do jehož práva na respektování a ochranu 

rodinného a soukromého života je takovým jednáním významně zasaženo. 

Zabývám se také náhradním mateřstvím ve spojení s homosexuálními páry. Tímto tématem 

se zabýval Ústavní soud v doposud jediném svém nálezu týkajícím se náhradního mateřství. 

V tomto se Ústavní soud pokusil vymezit podstatu náhradního mateřství jakožto jedné z cest 

k rodičovství. Domnívám se, že většina jeho vyjádření v tomto směru není obecně platná 

a pro uvažování o podstatě náhradního mateřství se tak hodí pouze omezeně. Mám také za to, 

že Ústavní soud v daném nálezu překročil své pravomoci, jelikož se de facto pasoval do role 

pozitivního zákonodárce. Na jeho základě jsou nicméně do matriky zapisováni jako rodiče dvě 

osoby stejného pohlaví v situacích, kdy bylo jejich rodičovství na základě náhradního mateřství 

konstituováno cizozemským rozhodnutím uznaným v České republice. 

Ve čtvrté části práce popisuji právní úpravu náhradního mateřství ve Spolkové republice 

Německo. Smyslem této komparace je zjistit, zda je zákaz náhradního mateřství vhodným 

a účinným přístupem. Ve Spolkové republice Německo je prostředky trestního práva zakázáno 

provádět umělé oplodnění na náhradních matkách, jakož i zprostředkovat kontakt mezi 

náhradní matkou a žadateli. Německý zákonodárce se rozhodl pro zákaz náhradního mateřství 

s úmyslem chránit lidskou důstojnost žen a dětí. Restriktivní přístup k možnostem využívání 

reprodukční medicíny ovšem německé páry motivuje k využívání náhradního mateřství 

v zahraničí. S následky surogační turistiky se pak potýkají německé soudy. Obecně lze 

konstatovat, že s ohledem na nejlepší zájem dítěte soudům nezbývá než uznat zahraniční soudní 

rozhodnutí určující za rodiče dítěte žadatele, nebo povolit osvojení dítěte žadateli. 

Byť by striktně zamítavý přístup soudů v těchto případech zajisté přispěl ke snížení poptávky 

po náhradním mateřství v zahraničí, poškozoval by zároveň konkrétní děti, což bylo německou 

judikaturou odmítnuto. 
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Zákaz náhradního mateřství se tedy ukazuje jako značně neefektivní, a proto není pro českého 

zákonodárce vhodnou cestou. Náhradní mateřství v globalizovaném světě, kde jednotlivé státy 

přijaly zásadně rozdílné právní úpravy, nelze jednoduše vymýtit. Německá zkušenost ukazuje, 

že zákaz náhradního mateřství by neplodné páry a náhradní matky pouze vytlačil na okraj 

společnosti a nutil je ke lžím, nebo by neplodné páry motivoval hledat náhradní matky 

v zahraničí. Při realizaci náhradního mateřství v zahraničí pak vzhledem k značné finanční 

náročnosti dostává přednost komerční náhradní mateřství v chudých státech, kde dochází 

k vykořisťování náhradních matek. Domnívám se, že ani jeden z těchto možných důsledků 

zákazu náhradního mateřství není žádoucí. Zákaz náhradního mateřství by tak ve skutečnosti 

spíše škodil dětem a ženám, které má chránit. Pokládám za nezbytné do budoucna přijmout 

pozitivní právní úpravu, která by jasně vymezila podmínky, za nichž je možné náhradní 

mateřství provést. Za klíčovou považuji ochranu svobodné vůle náhradní matky během celého 

procesu, a to včetně zcela dobrovolného rozhodnutí o předání dítěte žadatelům. 
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Náhradní mateřství 

Abstrakt 

 

Rigorózní práce se zabývá tématem náhradního mateřství jako jednou z možností léčby 

neplodnosti páru. Zabývá se tím, jaký přístup k náhradnímu mateřství zaujal zákonodárce 

v České republice a klade si otázku, zda je stávající právní úprava vhodná. V rámci práce je 

podrobena zkoumání teze, že v globalizovaném světě není efektivní náhradní mateřství 

zákonem zakazovat, naopak je účelnější vymezit mu zákonné limity k ochraně základních 

hodnot i zúčastněných osob. Práce nejprve vymezuje náhradní mateřství a základní pojmy, které 

s ním souvisejí; zabývá se také právní úpravou náhradního mateřství v českém občanském 

zákoníku. Následně popisuje celý proces náhradního mateřství, právní úpravu, která na něj 

dopadá a rizika, která přináší. Předně se věnuje otázce, zda zákon vůbec umožňuje provádět 

umělé oplodnění náhradní matky. Dále se věnuje otázkám určování rodičovství k dítěti, 

osvojení dítěte a přípustnosti finanční kompenzace náhradní matce. Zkoumá, zda je možné 

o náhradním mateřství uzavřít platnou smlouvu a zda umělé oplodnění náhradní matky může 

být hrazeno ze systému veřejného zdravotního pojištění. Zabývá se také dopady náhradního 

mateřství do pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. Upozorňuje na možné 

trestněprávní následky související s náhradním mateřstvím. Pojednává též o využití náhradního 

mateřství homosexuálními páry. K ověření teze o neefektivitě zákazu náhradního mateřství 

přibližuje právní úpravu ve Spolkové republice Německo. Popisuje, která jednání jsou tam 

v souvislosti s náhradním mateřstvím zákonem zakázána a z jakých důvodů se zákonodárce pro 

zákaz rozhodl. Následně se zaměřuje na důsledky zákazu náhradního mateřství, zejména 

surogační turistiku německých občanů do zahraničí. Problémům, které to přináší, se rozsáhle 

věnuje judikatura německých soudů. Práce hodnotí skutečnou efektivitu zákazu náhradního 

mateřství a odpovídá na otázku, zda je zákaz vhodným řešením pro českého zákonodárce. 

Pojednává také o možnostech budoucí právní úpravy v České republice. V závěru jsou shrnuty 

poznatky z celé práce. 

Klíčová slova: náhradní mateřství, mateřství, rodina 
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Surrogacy 

Abstract 

 

The thesis deals with the topic of surrogacy as one of the options for treatment of infertility 

in couples. It deals with the approach to surrogacy taken by the legislator in the Czech Republic 

and raises the question of whether the current legislation is appropriate. The thesis examines 

the proposition that in a globalized world, it is not effective to prohibit surrogacy, but it is more 

effective to define its legal limits to protect the fundamental values and persons concerned. 

The thesis first defines surrogacy and the basic terms associated with it. It deals with the legal 

regulation of surrogacy in the Czech Civil Code. It describes the whole process of surrogacy, 

the legislation that affects it and the risks that are associated with it. First, it deals with 

the question, whether the law at all allows artificial insemination of a surrogate mother. It also 

deals with the issues of determining parenthood of a child, adoption of a child and 

the admissibility of financial compensation to a surrogate mother. It examines whether it is 

possible to conclude a valid contract on surrogacy and whether artificial insemination 

of a surrogate mother can be covered by the public health insurance system. It deals with 

the effects of surrogacy on labour law and social security law. It draws attention to the possible 

criminal consequences related to surrogacy. It deals with the use of surrogacy by homosexual 

couples. To verify the proposition on the ineffectiveness of the ban on surrogacy, the legislation 

in the Federal Republic of Germany is presented. It describes which acts in connection with 

surrogacy are prohibited by law and for what reasons the legislator decided to ban them. 

Subsequently, it focuses on the consequences of the ban on surrogacy, especially the use 

of surrogacy by German citizens abroad. The extensive case law of the German courts addresses 

the problems that this brings. The thesis evaluates the real effectiveness of the ban on surrogacy 

and answers the question of whether the ban is a suitable solution for the Czech legislator. 

It also discusses the possibilities of future legislation in the Czech Republic. In the conclusion, 

the findings from the whole work are summarized. 

Key words: surrogacy, motherhood, family 


