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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou náhradního mateřství. V první kapitole 

jsou definovány základní pojmy s tímto tématem spojené a přibližují se způsoby navázání 

kontaktu mezi objednatelským párem a náhradní matkou.  

Druhá kapitola se zabývá metodami umělého oplodnění. 

Třetí kapitola rozebírá právní úpravu náhradního mateřství v českém právním řádu, 

hodnotí zásadu mater semper certa est a ustanovení § 804 OZ, které se jako jediné o náhradním 

mateřství explicitně zmiňuje. Dále se třetí kapitola zabývá též smlouvou o náhradním mateřství 

a analyzuje nález Ústavního soudu I. ÚS 3226/16 společně s argumentací jak jeho příznivců, 

tak jeho odpůrců.  

Čtvrtá kapitola přibližuje právní úpravy zahraniční, a to jak ve státech, kde je náhradní 

mateřství dovoleno a regulováno, jako jsou například některé státy Spojených států amerických, 

Ukrajina či Indie, tak i států, které náhradní mateřství výslovně zakazují, jako například 

Spolková republika Německo. Dále se dotýká široce diskutovaného tématu surogační 

„turistiky“ a právní nejistoty, která je s ní, zejména v oblasti státního občanství, spojena.  

Pátá kapitola pojednává o přístupu ESLP k náhradnímu mateřství. Jeho postoje jsou 

přiblíženy pomocí klíčových rozhodnutí Mennesson proti Francii a Labassee proti Francii a 

některých dalších. ESLP v nich opakovaně vyzdvihuje nejen ochranu rodinného života, ale i 

nejlepší zájem dítěte jako rozhodující faktory pro rozhodování soudů. Pátá kapitola 

neopominula zmínit ani první poradní stanovisko ESLP k náhradnímu mateřství.  

Šestá kapitola pojednává o náhradním mateřství de lege ferenda. Zamýšlí se nad právní 

definicí náhradní matky a objednatelského páru, vytyčuje podmínky, za kterých je možné 

smlouvu o náhradním mateřství uzavřít, zabývá se určováním rodičovství k dítěti, náhradou 

nákladů spojených s těhotenstvím, porodem, ale i odměnou pro náhradní matku. V neposlední 

řadě vyzdvihuje roli soudu jako moderátora a autority dohlížející na zákonnost celého procesu. 

Tato kapitola představuje vyvrcholení celé práce, když jedním z hlavních cílů autorky bylo 

nalézt nejvhodnější právní úpravu náhradního mateřství pro český právní řád.  
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