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Úvod 

Mateřství je elementárním vztahem mezi dvěma lidmi a v tomto duchu je 

respektováno snad všemi právními řády světa. Postavení takto silného institutu je na první 

pohled nemožné zpochybnit, nicméně pokrok medicínské vědy změnil pohled člověka 

i v otázce dříve neotřesitelného institutu mateřství. Tyto změny odstartovala první úspěšná 

in vitro fertilizace v roce 1978.1 Nástup této metody započal zcela novou éru v lidské 

reprodukci a spolu s přečtením lidského genomu umožnil efektivně léčit neplodnost 

a předcházet některým genetickým onemocnění plodu ještě předtím, než je oplodněné vajíčko 

vloženo do těla ženy k donošení. 

Výše popsaný postup rovněž umožňuje to, aby oplodněné vajíčko jedné ženy bylo 

vloženo do dělohy ženy druhé a ta jej donosila, porodila a narozené dítě předala ženě první. 

V důsledku takového postupu se mateřství nemusí jevit jako jasně daný vztah mezi ženou 

a dítětem. Tato situace se nazývá náhradním neboli surogátním mateřstvím a představuje 

možnost, jak přivést na svět dítě s genetickou výbavou první ženy (a jejího partnera), aniž 

by toto dítě musela porodit. Takový postup dává naději mnoha ženám, resp. párům, u kterých 

byla indikována neplodnost ve smyslu nemožnosti ženy donosit a porodit dítě. Jedná 

se o institut, který nabývá na důležitosti úměrně s klesající mírou plodnosti západní 

civilizace.2 Z lékařského hlediska se přitom nejedná o nijak složitou proceduru, která se 

v podstatě neliší od standardní in vitro fertilizace. 

Z hlediska právního a etického se ovšem jedná o kontroverzní způsob léčby 

neplodnosti, který vyvolává celou řadu problémů, přičemž absence právní úpravy v České 

republice („ČR“) tyto problémy dále umocňuje, neboť neexistuje jasná odpověď na to, zda 

český právní řád umožňuje realizaci surogátního mateřství, či nikoliv. 

Vzhledem k demografickému vývoji a nutnosti stále častějšího užívání metod 

asistované reprodukce včetně náhradního mateřství bude zákonodárce časem donucen 

k tomuto institutu přijmout postoj, a odpovědět tak na otázky týkající se právní úpravy 

náhradního mateřství. Mezi tyto otázky bude patřit, zda explicitně přistoupit k povolení, 

či zákazu náhradního mateřství, příp. jaké formy náhradního mateřství budou povoleny, 

zda bude prolomena římskoprávní zásada mater semper certa est a jakým způsobem bude stát 

 
1 NUGENT, C. What It Was Like to Grow Up as the World's First Test-Tube Baby [online]. Time, 2018 

[cit. 2021-04-07]. Dostupné z: https://time.com/5344145/louise-brown-test-tube-baby/ 
2 CORBYN, Z. Shanna Swan: Most couples may have to use assisted reproduction by 2045 [online]. Guardian 

News & Media, 2021 [cit. 2021-09-20]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/society/2021/mar/28/shanna-

swan-fertility-reproduction-count-down 
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ingerovat do celého procesu náhradního mateřství, dále jak budou ochráněny nejlepší zájmy 

dítěte a jakým způsobem budou proporcionálně vyváženy oprávněné zájmy náhradní matky 

a objednatelů. 

Vzhledem k současné absenci tuzemské právní úpravy náhradního mateřství panují 

v odborné literatuře protichůdné závěry o legálnosti institutu surogátního mateřství. 

Tato práce si proto klade za cíl definovat, co se rozumí pojmem náhradní mateřství, 

a ověřit tezi, že náhradní mateřství je v současnosti nelegální, neboť zákaz této metody 

vyplývá z právního řádu implicitně. Za tímto účelem budou analyzovány problematické 

aspekty náhradního mateřství, mezi které patří i smlouva o náhradním mateřství, kde je nutné 

pro odpověď na výše uvedenou otázku stanovit, co je obsahem a předmětem smlouvy 

o náhradním mateřství, a tyto poznatky potom porovnat s právním řádem a určit, zda je 

smlouva o náhradním mateřství platná a vymahatelná, či nikoliv. 

Uvedená analýza mimo odpověď na otázku legálnosti institutu náhradního mateřství 

umožní rovněž určit, jaké jsou stěžejní limity právního řádu včetně mezinárodních závazků 

pro budoucí právní úpravu náhradního mateřství. Vzhledem k mezinárodním závazkům ČR 

vyplývajícím zejména z Evropské úmluvy o lidských právech a výše zmíněné absenci právní 

úpravy náhradního mateřství bude rovněž zodpovězena otázka, zda v současné době existuje 

povinnost implementovat tento institut do tuzemského právního řádu. 

Předkládaná rigorózní práce si klade za cíl rovněž stanovit stěžejní principy budoucí 

právní úpravy tak, aby tyto návrhy de lege ferenda respektovaly v co největší možné míře 

hodnoty chráněné tuzemským právním řádem. Validita navrhovaného řešení bude následně 

ověřena pomocí komparace s již existující právní úpravou náhradního mateřství ve vybraných 

evropských zemích. 

Tato rigorózní práce je členěna do pěti dílčích částí. V první části je provedena 

obsahová analýza pojmu náhradního mateřství a pomocí odborné literatury jsou stanoveny 

druhy náhradního mateřství a definice tohoto institutu. Druhá kapitola se zabývá 

ústavněprávními limity náhradního mateřství a podrobnou analýzou judikatury Evropského 

soudu pro lidská práva a Ústavního soudu ČR, která zodpovídá otázku, zda existuje pozitivní 

závazek ČR k implementaci náhradního mateřství do tuzemského právního řádu. Třetí a čtvrtá 

kapitola se zabývají analýzou soukromoprávních a veřejnoprávních předpisů týkajících se 

náhradního mateřství, a odpovídají tak spolu s druhou kapitolou na otázku zákonnosti 

náhradního mateřství. Z této analýzy je rovněž možné určit stěžejní limity právního řádu 

pro budoucí úpravu náhradního mateřství a stanovit principy pro případnou budoucí právní 
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úpravu tohoto institutu. Pátá kapitola se pak zabývá komparací navrhovaných principů s již 

existující právní úpravou náhradního mateřství v Evropě, a umožňuje tak ověřit validitu 

navrhovaných řešení. 

  



4 

1. Definice náhradního mateřství a s ním spojených pojmů 

1.1 Výskyt pojmu náhradního mateřství v českém právním řádu 

Český právní řád zmiňuje institut surogátního mateřství v § 804 občanského zákoníku 

(„OZ“), který však neupravuje náhradní mateřství jako takové, nýbrž se zabývá 

problematikou osvojení mezi příbuznými a pouze připouští skutečnost, že náhradní mateřství 

existuje a není překážkou k osvojení dítěte mezi příbuznými.3 

OZ tak reaguje pouze na ty případy náhradního mateřství, kdy žena odnosí dítě své 

příbuzné a následně proběhne standardní proces osvojení. Důvodová zpráva k OZ k tomu 

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.“4 Důvodová zpráva dále uvádí pouze to, 

že dosavadní zkušenosti s náhradním mateřstvím v ČR i ve světě poukazují na to, že největší 

zájem o využívání tohoto institutu je mezi příbuznými (typicky žena odnosí dítě své sestře 

nebo dceři) a převažují altruistické důvody.5 

Domnívám se, že takový závěr je spekulativní a není podložen žádnými daty, neboť 

minimálně v ČR neexistují žádné centralizované statistiky o využívání náhradního mateřství, 

zákonodárce tímto konstatováním pravděpodobně pouze zdůvodnil absenci právní úpravy 

surogace. 

Tento závěr vyplývá především z kompletní metodiky Národního registru asistované 

reprodukce, kdy mezi sledovanými údaji o využívání asistované reprodukce zcela chybí údaj 

o tom, zda bylo asistované reprodukce použito za účelem využití náhradního mateřství.6 

Dalším možným vysvětlením absence právní úpravy náhradního mateřství, s výjimkou 

§ 804 OZ, by ale také mohl být záměr zákonodárce tuto oblast neupravovat v rámci OZ 

 
3 BUREŠOVÁ, K. Surogátní mateřství a jeho (nejen) právní aspekty. Právní rozhledy, 2016, roč. 24, č. 6, 

s. 193–201. ISSN 1210-6410. Shodně také KOVÁŘOVÁ, D. Advokát a náhradní mateřství. Bulletin advokacie, 

2017, č. 5, s. 65–68. ISSN 1210-6348. 
4 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY. Důvodová zpráva k OZ [online]. Praha, 

2012 [cit. 2021-06-15]. Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-

konsolidovana-verze.pdf, s. 199. 
5 Tamtéž. 
6 ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČR. Metodika NZIS – Národní registr 

asistované reprodukce – Národní registr reprodukčního zdraví [online]. [cit. 2021-06-15]. Dostupné z: 

https://www.uzis.cz/index.php?pg=registry-sber-dat--narodni-zdravotni-registry--narodni-registr-reprodukcniho-

zdravi--modul-asistovane-reprodukce#dokumentys, s. 8–19. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
https://www.uzis.cz/index.php?pg=registry-sber-dat--narodni-zdravotni-registry--narodni-registr-reprodukcniho-zdravi--modul-asistovane-reprodukce#dokumentys
https://www.uzis.cz/index.php?pg=registry-sber-dat--narodni-zdravotni-registry--narodni-registr-reprodukcniho-zdravi--modul-asistovane-reprodukce#dokumentys
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z důvodu problematické povahy smlouvy o náhradním mateřství, jinými slovy si zákonodárce 

nepřál, aby smlouva o náhradním mateřství měla jakékoliv právní účinky. 

Komentářová literatura k ustanovení § 804 OZ pouze konstatuje, že stanovením tohoto 

pravidla se umožňuje narovnat biologické i právní vztahy v rámci rodiny, kde dojde k využití 

náhradního mateřství, zároveň se však jedná o jedinou favorizaci náhradního mateřství 

v českém právním řádu.7 Jde tedy o právní úpravu specifického případu osvojení v rámci 

rodiny, a nikoliv o úpravu náhradního mateřství. Soukromoprávní rovina náhradního 

mateřství spočívající v úpravě statusových právních vztahů mezi objednateli, náhradní matkou 

a dítětem tak není vůbec upravena, rovněž absentuje úprava závazkového právního poměru 

založeného smlouvou o náhradním mateřství. 

Nad rámec soukromého práva není náhradní mateřství obsaženo ani ve veřejnoprávní 

normě upravující přístup k asistované reprodukci a podmínky pro její provádění. Touto 

základní právní normou je zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách 

(„SpecZdSl“), který určuje pravidla pro provádění asistované reprodukce (§ 6) a vymezuje 

základní pojmy s ní spojené.8 Umělé oplodnění je přitom stěžejní součástí procesu náhradního 

mateřství v případech, kdy se nejedná o tzv. tradiční náhradní mateřství. Vzhledem 

ke skutečnosti, že umělé oplodnění je implicitní součástí gestačního surogátního mateřství 

(viz níže), domnívám se, že základní podmínky pro provádění umělého oplodnění za účelem 

realizace surogátního mateřství by měly být v případě implementace upraveny právě v tomto 

zákoně.9 Soukromoprávní rovina náhradního mateřství by pak měla být vzhledem k výše 

uvedenému upravena buď v rámci OZ, nebo zvláštním zákonem. 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že český právní řád nezakotvuje pojem surogátního 

mateřství, pouze jej zmiňuje v souvislosti s právní úpravou osvojení obsaženou v § 804 OZ. 

Důvodová zpráva k tomuto ustanovení preciznější definici náhradního mateřství neuvádí 

a obsahuje pouze jediné rozlišovací kritérium pro surogaci, a sice porod dítěte ženou, která 

není jeho biologickou matkou. Důvodová zpráva zde směšuje pojmy biologického 

a genetického rodičovství, které však nejsou totožné, neboť genetické rodičovství je 

podmnožinou rodičovství biologického.10 

 
7 SEDLÁK, P. In: KRÁLÍČKOVÁ, Z., HRUŠÁKOVÁ, M., WESTPHALOVÁ, L. a kol. Občanský zákoník II. 

Rodinné právo (§ 655−975). Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020. ISBN 978-80-7400-795-8, s. 597. 
8 Díl I., hlava II. zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. 
9 Obdobný závěr lze nalézt zde: BUREŠOVÁ, K. Surogátní mateřství a jeho (nejen) právní aspekty. Právní 

rozhledy, 2016, roč. 24, č. 6, s. 193–201. ISSN 1210-6410. 
10 HADERKA, J. Partus – non ovum – facit maternitatem. Československá gynaekologie. Praha: Nakladatelské 

a tiskové středisko ČLS JEP, 1986, č. 51, s. 203–208. ISSN 0374-6852. 
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Biologickou matkou dítěte je vždy matka, která dítě porodí, neboť navzdory umělému 

oplodnění právě v jejím těle dochází k vývoji plodu, který byl po dobu těhotenství součástí 

jejího těla.11 Naproti tomu genetické hledisko mateřství pouze určuje, kdo s narozeným 

dítětem sdílí stejnou část genetické informace. Z uvedeného tedy vyplývá, že definice 

(resp. rozlišovací znak) obsažená v důvodové zprávě k OZ nemůže sama o sobě obstát. 

1.2 Pojem a druhy náhradního mateřství v odborné literatuře 

Vzhledem ke skutečnosti, že pojem surogátního mateřství není v českém právním řádu 

nijak definován, je třeba si jej pro účely této práce vymezit. Základním východiskem pro 

definování pojmu náhradního mateřství pak musí dle mého být syntéza jeho základních 

znaků, které náhradní mateřství odlišují od jiných forem asistované reprodukce. 

Surogátní mateřství je formou asistované reprodukce, neboť asistovanou reprodukcí 

se mají dle zákona o specifických zdravotních službách na mysli „… 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…“12 Základní podstata náhradního 

mateřství na první pohled tkví v tom, že dojde k umělému oplodnění ženy pomocí in vitro 

fertilizace, přičemž po porodu tato žena poskytne dítě k osvojení předem známému páru 

neboli objednatelskému páru.13 Umělé oplodnění formou in vitro fertilizace je jednou z forem 

předvídaných zákonem o specifických zdravotních službách, nicméně je otázkou, zda se 

v případě náhradního mateřství umělé oplodnění provádí v souladu s tímto zákonem 

(podrobněji viz podkapitola 4.1). Žena, která dítě porodí, tak není jeho genetickou matkou; 

stěžejní rozdíl spočívá v tom, že po porodu je dítě předáno objednatelskému páru, který 

je předem znám a který dítě v ideálním případě osvojí, a genetické rodičovství se alespoň 

parciálně dostane do souladu s tím právním. 

Odborná literatura k definici náhradního mateřství přistupuje rozdílně. Nejjednodušší 

definice opět spočívá ve vymezení jeho základních znaků: „O náhradní mateřství se jedná 

tehdy, pokud náhradní matka podstoupí umělé oplodnění či si nechá implantovat embryo, 

 
11 HADERKA, J. Partus – non ovum – facit maternitatem. Československá gynaekologie. Praha: Nakladatelské 

a tiskové středisko ČLS JEP, 1986, č. 51, s. 203–208. ISSN 0374-6852, s. 207. 
12 § 3 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. 
13 KRÁLÍČKOVÁ, Z. Mater semper certa est! O náhradním a kulhajícím mateřství. Právní rozhledy, 2015, 

roč. 23, č. 21, s. 725–732. ISSN 1210-6410. 
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které donosí a porodí pro někoho jiného, zpravidla pro objednatelský pár.“14 Základními 

znaky tedy je umělé oplodnění formou vložení embrya do těla ženy, dále donošení a porod 

dítěte pro někoho jiného, resp. umožnění osvojení tohoto dítě předem určeným 

objednatelským párem. Komentářová literatura kromě výše uvedeného jako stěžejní znak 

náhradního mateřství rovněž uvádí existenci smlouvy uzavřené mezi surogátní matkou 

na straně jedné a objednateli na straně druhé.15 Smlouva o náhradním mateřství bude 

neformálním předpokladem pro provedení in vitro fertilizace a vložení embrya do těla 

náhradní matky, je proto nezbytné uvádět ji jako jeden z nepominutelných definičních znaků. 

Výše uvedené definiční znaky však nepokrývají všechny existující varianty náhradního 

mateřství, pouze vyjmenovávají jejich základní společné znaky. Kromě toho je třeba 

zdůraznit, že smlouva o náhradním mateřství je sice jedním z definičních znaků surogace, 

nicméně to neznamená, že je tato platná a vymahatelná, zejména s přihlédnutím 

k problematickému obsahu a předmětu smluvního ujednání (podrobněji viz kapitola 3.2). 

1.2.1 Gestační a tradiční náhradní mateřství 

V zásadě jsou rozlišovány dva druhy náhradního mateřství dle použité medicínské 

metody a dle toho, čí genetická informace je v rámci surogace využita. Prvním druhem 

surogátního mateřství je tzv. gestační náhradní mateřství, kdy dochází k tomu, že je metodou 

standardní in vitro fertilizace vytvořeno embryo z pohlavních buněk objednatelů a toto je 

následně vloženo do těla náhradní matky, která jej donosí a porodí.16 Jedná se tedy o úplné 

náhradní mateřství, kdy náhradní matka s dítětem nesdílí svou polovinu genetické informace. 

V současné době je tato forma surogátního mateřství jedinou přípustnou z hlediska lékařské 

etiky, resp. postupu lege artis.17 

Druhou možností náhradního mateřství je využití vajíčka náhradní matky nebo jiné 

ženy.18 Objednatelka tak neposkytne své vajíčko k vytvoření embrya. Využití pohlavní buňky 

náhradní matky je možností, která byla již zdokumentována ve Starém zákoně (Genesis 16:2), 

 
14 KRÁLÍČKOVÁ, Z. Mater semper certa est! O náhradním a kulhajícím mateřství. Právní rozhledy, 2015, 

roč. 23, č. 21, s. 725–732. ISSN 1210-6410. 
15 KRÁLÍČKOVÁ, Z., KYSELKOVÁ, T. In: KRÁLÍČKOVÁ, Z., HRUŠÁKOVÁ, M., WESTPHALOVÁ, L. 

a kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655−975). Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020. 

ISBN 978-80-7400-795-8, s. 491. 
16 RUMPÍK, David a kol. Gestational surrogacy in the Czech Republic. Biomedical papers of the Faculty 

of Medicine of Palacký University, Olomouc, Czech Republic, 2019, č. 193, s. 155–160. ISSN 1213-8118 

shodně např. zde SAXENA, P., MISHRA, A., MALIK, S. Surrogacy: Ethical and Legal Issues. Indian Journal 

of Community Medicine, 2012, č. 37, č. 4, s. 211–213. ISSN 0970-0218. 
17 Tamtéž, s. 156. 
18 NOVÁKOVÁ, K., KONEČNÁ, H., SUDOVÁ, M. Náhradní mateřství v České republice: způsoby hledání 

náhradní matky. Časopis zdravotnického práva a bioetiky, 2018, roč. 8, č. 2, s. 32–42. ISSN 1804-8137. 
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kdy Izákova žena Sára byla neplodná, a proto řekla svému manželu, aby ulehl s její otrokyní 

a dítě pro Sáru získal skrz ni. Tento typ náhradního mateřství bývá někdy označován jako 

tradiční a mimo pohlavního styku je rovněž proveditelný pomocí intrauterinní inseminace, 

kdy dojde k umělému vložení spermií objednatele do pohlavních orgánů náhradní matky.19 

Z etického i právního pohledu je však tento způsob velmi sporný, neboť náhradní matka je 

zároveň genetickou matkou dítěte a úmysl objednatelského páru mít dítě, které ponese jejich 

genetickou informaci, tak zůstává zčásti nenaplněn i přes využití této metody. Tato varianta 

není lékařskou etikou v současné době akceptována. 

Co se týká využití pohlavní buňky jiné ženy, než je náhradní matka nebo objednatelka, 

je tato možnost teoreticky proveditelná skrze anonymní dárcovství vajíček dle § 7 odst. 3 

SpecZdSl. Dojde tak opět k vytvoření embrya metodou in vitro fertilizace a náhradní matka 

ani objednatelka nebudou s dítětem geneticky příbuzné. Minimálně etická stránka této metody 

opět není zcela bez problémů, neboť surogátní mateřství je metodou ultima ratio, nicméně 

odpadá zásadní problém souladu genetického, biologického a právního rodičovství náhradní 

matky. 

Pro účely této práce lze říci, že náhradním mateřstvím se myslí postup, kdy náhradní 

matka podstoupí umělé oplodnění ve formě in vitro fertilizace, přičemž embryo bude 

vytvořeno alespoň za pomocí jedné pohlavní buňky poskytnuté objednatelským párem, tato 

dítě donosí, porodí a umožní objednatelskému páru jeho osvojení, to vše na základě smlouvy, 

která byla uzavřena mezi náhradní matkou na straně jedné a objednatelským párem na straně 

druhé. Jedná se tedy o úplné náhradní mateřství neboli gestační náhradní mateřství, které je 

z pohledu postupů lege artis jedinou přípustnou možností. Pokud v této práci bude nadále 

zmiňováno náhradní mateřství, má se tím na mysli právě tato varianta, nebude-li řečeno jinak. 

1.2.2 Altruistické náhradní mateřství 

Výše uvedené základní dělení pojmu náhradní mateřství odráží biologická kritéria 

vzniku embrya, jinými slovy dělení zde závisí na tom, jaký genetický materiál a jaká metoda 

umělého oplodnění byla pro účely náhradního mateřství využita. Myslitelné varianty surogace 

však tímto nejsou vyčerpány. Další kritérium, dle kterého lze v některých právních řádech 

usuzovat na legálnost či nelegálnost náhradního mateřství, je jeho komerční prospěch, 

resp. nepřítomnost tohoto prospěchu – někdy bývá toto dělení označováno jako sociální. 

Jak bylo uvedeno v podkapitole 1.1, důvodová zpráva k § 804 OZ spekulativně uvádí 

 
19 § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. 
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(vzhledem k nedostatku dat), že největší zájem o surogátní mateřství je mezi příbuznými, 

přičemž převažují nezištné důvody. Altruistický princip je dle literatury takový princip, který 

upřednostňuje blaho a zájmy bližní osoby před svým vlastním blahem a zájmy, a jedná se 

o princip, který je jedním ze základních morálních imperativů křesťanství.20 Pokud se tedy 

jedná o altruistickou formu surogace, motivace náhradní matky spočívá v pomoci 

objednatelskému páru, přičemž náhradní matka dobrovolně a nezištně snáší nepohodlí 

a obtíže spojené s těhotenstvím, porodem a navazujícím procesem osvojení. 

Altruistická forma náhradního mateřství tedy z podstaty věci zapovídá jakoukoliv 

formu finanční či jiné odměny, je však třeba odlišit odměnu od kompenzace nákladů 

spojených s těhotenstvím a porodem, které bývají v souvislosti s altruistickým surogátním 

mateřstvím často diskutovány.21 Altruistická forma náhradního mateřství se na první pohled 

rovněž jeví jako méně kontroverzní forma surogace, neboť zde odpadá argument o pronájmu 

dělohy. Rovněž nebude naplněna skutková podstata trestného činu svěření dítěte do moci 

jiného dle § 169 odst. 1 trestního zákoníku („TZ“), neboť subjektivní znak skutkové podstaty 

tohoto trestného činu nebude naplněn z toho důvodu, že úmysl náhradní matky nesměřoval 

k poskytnutí dítěte objednatelskému páru k adopci za finanční odměnu.22 

Altruistické náhradní mateřství je také formou náhradního mateřství, která je 

akceptovatelná pro některé evropské právní řády; např. Řecko dovoluje tento typ náhradního 

mateřství na základě písemné smlouvy schválené soudem, přičemž je zakázána jakákoliv 

forma odměny s výjimkou úhrady účelně vynaložených nákladů.23 Podobnou cestou se v roce 

2016 vydalo rovněž Portugalsko24 a další státy zvažují institut altruistického náhradního 

mateřství do svých právních řádů implementovat (podrobněji viz kapitola 5). 

 
20 PETROUSEK, M. Sociologická encyklopedie – altruismus [online]. Sociologický ústav AV ČR, 2017 [cit. 

2021-06-23]. Dostupné z: https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Altruismus 
21 Zde by se dle mého názoru uplatnil obdobný princip jako při odběru biologického materiálu dle § 28b odst. 1 

zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů 

(transplantační zákon), kdy dárce nemá ze zákona nárok na finanční odměnu, nicméně má nárok na náhradu 

účelně a prokazatelně vynaložených výdajů. Otázkou však zůstává případné paušální určení náhrady ve smlouvě 

mezi náhradní matkou a objednatelským párem, které může zastírat případnou odměnu náhradní matce. 
22 SVATOŠ, R., KONEČNÁ, H. Náhradní mateřství v trestněprávních konsekvencích. Trestněprávní revue, 

2019, č. 1, s. 7–33. ISSN 1213-5313. 
23 NEOFYTOU, K. Assisted reproduction crime network in Greece highlights need for monitoring surrogacy 

[online]. BioNews [cit. 2021-06-23]. Dostupné z: https://www.bionews.org.uk/page_145701 
24 RAPOSO, V. L. The new Portuguese law on surrogacy-The story of how a promising law does not really 

regulate surrogacy arrangements. JBRA assisted reproduction, 2017, č. 21, s. 230–239. ISSN 1518-0557. 

https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Altruismus
https://www.bionews.org.uk/page_145701
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1.2.3 Komerční náhradní mateřství 

Komerční surogace na rozdíl od altruistické formy spočívá v tom, že žena za 

těhotenství, porod a umožnění osvojení dítěte objednatelskému páru obdrží odměnu nad 

rámec účelně vynaložených nákladů spojených s těhotenstvím a porodem. Na rozdíl od 

altruistické formy surogátního mateřství úmysl náhradní matky primárně nesměřuje k pomoci 

objednatelskému páru, ale směřuje spíše k získání předem domluvené odměny. Tento typ 

surogátního mateřství není výslovně povolen v žádném státě EU, naopak v některých zemích 

je výslovně zakázán (např. Německo, Francie). Explicitní zákaz rovněž existuje v těch 

právních řádech, které přistoupily k legalizaci altruistické formy surogace (Řecko, 

Portugalsko, Velká Británie).25 

V některých právních řádech je pak možné zákaz komerčního náhradního mateřství 

dovodit implicitně. Domnívám se, že toto je případ mnoha států, které problematiku 

surogátního mateřství blíže neupravují, ČR nevyjímaje. Naopak některé státy přistoupily 

k legalizaci komerčního náhradního mateřství – jsou jimi Rusko, Ukrajina, Indie a některé 

státy Spojených států amerických.26 Komerční náhradní mateřství může mít v našem právním 

řádu trestněprávní konsekvence, jak je naznačeno v předchozí podkapitole 1.2.2, a rovněž jej 

mohou doprovázet další negativní a velmi závažné jevy jako zneužívání finanční tísně 

náhradních matek, přeshraniční obchodování s lidmi (často bývají zmiňovány agentury, které 

zajišťují vhodné náhradní matky) a s tím spojená komercializace ženského těla a jeho 

reprodukčních schopností. 

1.3 Náhradní matka 

Samotný termín náhradní mateřství v sobě obsahuje další dva stěžejní pojmy. 

Klíčovým termínem je zejména náhradní či surogátní matka, bez které by náhradní mateřství 

v jakékoliv podobě nebylo uskutečnitelné. Z výše uvedeného již vyplývá, že náhradní matkou 

je žena, která podstoupí umělé oplodnění in vitro fertilizací, porodí dítě a umožní adopci 

objednatelskému páru. Surogátní matka je přitom dle § 775 OZ matkou dítěte, a to až do jeho 

osvojení objednatelským párem. K samotnému osvojení je nutný její souhlas ve formě 

prohlášení učiněného vůči soudu (§ 810 odst. 1 OZ), přičemž toto prohlášení může být 

 
25 CUDDY, A. Where in Europe is surrogacy legal? [online]. Euronews, 2018 [cit. 2021-06-23]. Dostupné z: 

https://www.euronews.com/2018/09/13/where-in-europe-is-surrogacy-legal 
26 SAXENA, P., MISHRA, A., MALIK, S. Surrogacy: Ethical and Legal Issues. Indian Journal of Community 

Medicine, 2012, č. 37, č. 4, s. 211–213. ISSN 0970-0218. 

https://www.euronews.com/2018/09/13/where-in-europe-is-surrogacy-legal
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učiněno nejdříve šest týdnů po porodu dítěte (§ 813 odst. 1 OZ). Je tedy evidentní, že úloha 

náhradní matky se v současné době neredukuje pouze na těhotenství a porod, nýbrž je třeba 

její aktivní participace i po porodu dítěte, aby byl účel náhradního mateřství naplněn. 

Také odborná literatura definuje náhradní matku obdobně, jak je uvedeno výše: 

„Náhradní matka je žena, která přijme do svého těla uměle oplodněné vajíčko jiné ženy s tím, 

že je po porodu ochotna dítě odevzdat genetickým rodičům. Zásadní je její úmysl dítě donosit, 

porodit a předat do péče neplodnému páru.“27 Náhradní matka bývá někdy rovněž 

označována jako náhradní rodička.28 Nicméně toto označení dle mého názoru redukuje úlohu 

náhradní matky pouze na těhotenství a porod, což může být vzhledem k výše uvedenému 

zavádějící. 

1.4 Objednatelský pár 

Objednatelským párem je pár, který poskytne své gamety k vytvoření embrya in vitro 

fertilizací, jež je následně vpraveno do těla náhradní matky, která s objednatelským párem 

před tímto zákrokem uzavřela smlouvu o náhradním mateřství. Z uvedeného vyplývá, že 

objednatelským párem v případě gestačního surogátního mateřství může být pouze 

heterosexuální pár. Motivací objednatelského páru je pak primárně získání geneticky 

vlastního potomka. Důvodem pro podstoupení procesu náhradního mateřství je zejména 

skutečnost, že žena nemůže sama úspěšně absolvovat graviditu a porodit zdravé dítě. Jedná 

se tedy o prostředek ultima ratio, kdy jiné možnosti nemohou vést k naplnění výše uvedeného 

cíle. Jiné než medicínské důvody přitom nejsou z etických důvodů v současné době přípustné, 

neboť postupy lege artis povolují provést in vitro fertilizaci a vložení embrya do těla náhradní 

matky pouze tehdy, pokud objednatelka sama objektivně nemůže dítě odnosit a porodit, resp. 

její zdravotní stav to neumožňuje z důvodu hysterektomie, předchozích opakovaných potratů 

nebo přítomnosti Mayerova-Rokitanského-Küsterova-Hauserova syndromu.29, 30 

 
27 PEKTOROVÁ, M., VENTRUBA, P. Surogace ano či ne? Česká gynekologie, 2015, roč. 80, č. 4, s. 299–301. 

ISSN 1210-7832 nebo SVATOŠ, R., KONEČNÁ, H. Náhradní mateřství v trestněprávních konsekvencích. 

Trestněprávní revue, 2019, č. 1, s. 7–33. ISSN 1213-5313 
28 Tamtéž. 
29 Jedná se o vývojovou vadu částečně geneticky podmíněnou, kdy nedojde k vývoji dělohy a horních dvou třetin 

pochvy, vaječníky jsou však správně vyvinuty a je umožněn odběr oocytů. PASTOR, Zlatko a kol. Syndrom 

Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser – ageneze dělohy a pochvy: aktuální znalosti a terapeutické možnosti. Česká 

gynekologie. 2019, roč. 84, č. 5, s. 386–392, ISSN 1210-7832. 
30 RUMPÍK, David a kol. Gestational surrogacy in the Czech Republic. Biomedical papers of the Faculty 

of Medicine of Palacký University, Olomouc, Czech Republic, 2019, č. 193, s. 155–160. ISSN 1213-8118. 
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Samotné slovní spojení objednatelský pár je již ustáleným pojmem v odborné 

literatuře týkající se problematiky surogátního mateřství.31 Etymologie výše uvedeného 

slovního spojení dle mého názoru vychází z předpokladu, že mezi náhradní matkou 

a objednatelským párem existuje smlouva (podrobněji k právním účinkům smlouvy 

o náhradním mateřství viz podkapitola 3.2), na základě které náhradní matka podstoupí 

umělé oplodnění a po porodu umožní osvojení dítěte objednatelskému páru, což koresponduje 

i s jedním ze znaků náhradního mateřství, kterým je existence smlouvy o náhradním mateřství 

mezi náhradní matkou a objednatelským párem. 

  

 
31 KRÁLÍČKOVÁ, Z., KYSELKOVÁ, T. In: KRÁLÍČKOVÁ, Z., HRUŠÁKOVÁ, M., WESTPHALOVÁ, L. 

a kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655−975). Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020. 

ISBN 978-80-7400-795-8, s. 491 nebo KRÁLÍČKOVÁ, Z. Mater semper certa est! O náhradním a kulhajícím 

mateřství. Právní rozhledy, 2015, roč. 23, č. 21, s. 725–732. ISSN 1210-6410. 
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2. Limity náhradního mateřství z pohledu ústavního práva 

a mezinárodních závazků ČR 

Jak vyplývá z předchozí části práce (podkapitola 1.1), český právní řád neupravuje 

problematiku náhradního mateřství, pouze zmiňuje blíže nedefinovaný pojem náhradního 

mateřství v souvislosti s osvojením mezi příbuznými. Všechny výše definované druhy 

náhradního mateřství tak nejsou výslovně povoleny ani zakázány, a právní postavení náhradní 

matky, objednatelského páru a lékařského zařízení provádějícího umělé oplodnění je tak 

nejisté. Domnívám se, že za současného právního vakua ohledně náhradního mateřství 

a z toho plynoucí nejistoty nelze implementovat případnou právní úpravu náhradního 

mateřství, aniž by byly pečlivě analyzovány relevantní části tuzemského právního řádu, které 

se surogátního mateřství materiálně dotýkají. Bez výše naznačené analýzy by mohlo 

teoreticky dojít k závažným rozporům mezi nově přijatou právní úpravou náhradního 

mateřství a mezi ústavním pořádkem ve smyslu čl. 112 odst. 1 Ústavy32, mezinárodními 

smlouvami i podústavními právními normami. Proto bez podrobného zkoumání dle mého 

názoru nelze ani hledat inspiraci v zahraničních právních úpravách, resp. nelze mechanicky 

přebírat cizí právní úpravu, byť se na první pohled může tato metoda jevit jako velmi 

rozumná, neboť může v některých případech nabízet převzetí již fungujícího modelu namísto 

implementace modelu nevyzkoušeného, u kterého se zpravidla při prvním střetu právní normy 

s každodenní praxí vyskytne potřeba rozsáhlých novelizací. 

Z výše naznačených důvodů se proto bude tato kapitola věnovat odpovědi na otázku, 

zda je náhradní mateřství v ČR za současného právního stavu legální z pohledu 

ústavněprávních norem a mezinárodních závazků, které ČR přijala. Pokud ano, jaké formy 

náhradního mateřství jsou přípustné a zda existují limity či obecné principy na ústavní 

a mezinárodněprávní úrovni, které je třeba při budoucí právní úpravě náhradního mateřství 

respektovat. 

2.1 Princip právní jistoty ve vztahu k náhradnímu mateřství 

Základní limit pro jakékoliv počínání jednotlivce je stanoven v čl. 2 odst. 4 Ústavy, 

který uvádí: „Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen 

 
32 Čl. 112 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. 
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činit, co zákon neukládá.“33 Toto ustanovení vyjadřuje především respekt k autonomii 

jednotlivce a garantuje svobodu subjektů práva jednat či nejednat způsobem, který daný 

subjekt považuje za vhodný, pokud však toto jednání nenaráží na limity dané právním 

řádem.34 V souvislosti s principem autonomie, resp. svobody jednotlivce se pojí i stěžejní 

princip právní jistoty, který ukládá státu, aby právní normy byly jasné a určité, tedy aby 

hranice zákonného a nezákonného jednání byly dobře seznatelné.35 Ústavní soud ČR přitom 

výslovně označil princip právní jistoty za imanentní součást principů právního státu.36 

Je tedy patrné, že ve vztahu k náhradnímu mateřství zákonodárce své povinnosti 

nedostál, což vyvolává některé problémy nastíněné v úvodu této kapitoly. Nicméně samotná 

absence např. zákazu náhradního mateřství sama o sobě nemusí nutně znamenat, že náhradní 

mateřství je ve všech výše popsaných formách legální právě z důvodu jeho chybějícího 

výslovného zákazu. Komentářová literatura ve vztahu k principu právní jistoty sama uvádí, 

že některá jednání zákon nemusí výslovně zakazovat, ale může s nimi spojovat předchozí 

souhlas ze strany orgánu veřejné moci nebo může s takovým jednáním spojovat přímo sankci, 

ať je to sankce např. v podobě neplatnosti právního jednání, nebo trestněprávní nebo 

správněprávní postih.37 

Zákaz náhradního mateřství tak může ze zákona vyplývat i implicitně. V některých 

volně dostupných článcích či kvalifikačních pracích k tématu38 se lze setkat s názorem, 

že náhradní mateřství je legální, neboť není zákonem výslovně zakázáno. Tento argument 

se opírá o výše zmíněný princip právní jistoty a garanci autonomie vůle ve smyslu čl. 2 

odst. 4. Ústavy. Domnívám se, že tento závěr je vzhledem k výše uvedenému zkratkovitý 

a k vyslovení závěru o zákonnosti či nezákonnosti institutu surogátního mateřství je třeba 

zkoumat relevantní části právního řádu i rozhodovací praxi soudů. 

 
33 Čl. 2 odst. 4 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. 
34 SLÁDEČEK, V., SYLLOVÁ, J. In: SLÁDEČEK, V. Ústava České republiky: komentář. 2. vydání. Praha: 

C.H. Beck, 2016, 1264 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-590-9, s. 36–37. 
35 Tamtéž, s. 14–15. 
36 Nález Ústavního soudu ze dne 24. 5. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 16/93, vydáno ve sbírce zákonů pod č. 131/1994 Sb. 

nebo Nález Ústavního soudu ze dne 3. 6. 2009, sp. zn. I. ÚS 420/09. 
37 SLÁDEČEK, V., SYLLOVÁ, J. In: SLÁDEČEK, V. Ústava České republiky: komentář. 2. vydání. Praha: 

C.H. Beck, 2016, 1264 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-590-9, s. 37–38. 
38 RUMPÍK, D. Etické a právní aspekty náhradního mateřství. Brno, 2018. Disertační práce v oboru gynekologie 

a porodnictví. Masarykova univerzita, Lékařská fakulta. Školitel prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA., 

s. 14 nebo DOBEŠOVÁ, M. Šedá zóna české legislativy: surogátní mateřství. Je nadějí pro neplodné 

páry a stejnopohlavní dvojice toužící po vlastní rodině? [online]. lui.cz [cit. 2021-06-28]. Dostupné z: 

https://www.lui.cz/co-se-deje/item/12720-seda-zona-ceske-legislativy-surogatni-materstvi-je-nadeji-pro-

neplodne-pary-a-stejnopohlavni-dvojice-touzici-po-vlastni-rodine 

https://www.lui.cz/co-se-deje/item/12720-seda-zona-ceske-legislativy-surogatni-materstvi-je-nadeji-pro-neplodne-pary-a-stejnopohlavni-dvojice-touzici-po-vlastni-rodine
https://www.lui.cz/co-se-deje/item/12720-seda-zona-ceske-legislativy-surogatni-materstvi-je-nadeji-pro-neplodne-pary-a-stejnopohlavni-dvojice-touzici-po-vlastni-rodine
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2.2 Náhradní mateřství z pohledu Listiny základních práv a svobod 

Listina základních práv a svobod garantuje právo na rodinu ve dvou základních 

rovinách – v negativním závazku státu obsaženém v čl. 10 odst. 2 LZPS nezasahovat do 

soukromého a rodinného života a pozitivním závazku vyjádřeném v čl. 32 LZPS aktivně 

chránit a podporovat rodičovství a rodinu, chránit děti, mladistvé a těhotné ženy.39 Pozitivní 

závazky státu ve vztahu k rodině, dětem a těhotným ženám jsou potom konkrétně upraveny 

zákonem na základě čl. 32 odst. 6 LZPS40, dle výše zmíněného článku se tak samostatně nelze 

ničeho domáhat s výjimkou jeho esenciálního jádra, kterým jsou právě shora naznačené 

povinnosti státu.41 Je tedy patrné, že konkrétní práva a povinnosti jsou stanoveny zákonem, 

který v případě náhradního mateřství chybí. 

Nabízí se rovněž otázka, zda navzdory absentující právní úpravě neexistuje pozitivní 

závazek státu uznávat náhradní mateřství, resp. zda povinnost implementace tohoto institutu 

nevyplývá implicitně z čl. 32 odst. 1 LZPS. 

Gramatický výklad výše zmíněného článku LZPS dle mého tuto možnost nepodporuje, 

neboť je garantována pouze ochrana rodičovství; právo na rodičovství, resp. právo na 

reprodukci není v čl. 32 LZPS explicitně obsaženo. Je nicméně vhodné podotknout, že zde 

vzniká disproporční stav, kdy stát některým párům umožní reprodukci v režimu zákona 

o specifických zdravotních službách, a páry, u kterých zdravotní stav eliminuje jiné možnosti 

než surogátní mateřství, tuto možnost pak nemají. Ústavní soud v roce 2018 řešil případ 

stěžovatelky, která se u obecných soudů domáhala po zdravotnickém zařízení, aby provedlo 

umělé oplodnění spermiemi jejího zesnulého manžela, jehož pohlavní buňky byly předtím 

kryogenicky odebrány právě k tomuto účelu.42 Stěžovatelka opírala stížnost o čl. 10 odst. 2 

LZPS a článek 8 EÚLP. Ústavní soud stížnost zamítl s tím, že SpecZdSl upravuje 

problematiku umělého oplodnění pouze mezi neplodnými páry inter vivos, úmysl 

zákonodárce povolit umělé oplodnění spermiemi zesnulého manžela nelze dovodit ze zákona 

ani z důvodové zprávy, nadto při úmrtí manžela již nelze hovořit o neplodném páru.43 Mimo 

výše uvedené Ústavní soud rovněž upozornil, že dojde-li k umělému oplodnění po smrti 

 
39 PEKAŘOVÁ, L. In: HUSSEINI, F., BARTOŇ, M., KOKEŠ, M., KOPA, M. a kol. Listina základních práv 

a svobod. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2021, 1456 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-

812-2, s. 893–894. 
40 Tamtéž, s. 893. 
41 Tamtéž, s. 893. 
42 Nález Ústavního soudu ze dne 8. 11. 2018, sp. zn. I. ÚS 1099/18. 
43 Tamtéž, část IV. Ústavní soud zde převzal argumentaci z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 21. 2. 2018, 

sp. zn. NS 21 Cdo 4020/2017. 
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manžela, panují zde vážné pochybnosti o jeho vůli stát se otcem i po své smrti.44 Ústavní soud 

uvedl obecně k problematice asistované reprodukce následující: „Právní úprava související 

s umělým oplodňováním vychází z morálních, kulturních, náboženských a etických hodnot 

dané společnosti. Podle Ústavního soudu je tak především na zákonodárci, aby stanovil 

podmínky a pravidla pro vznik života jiným než tradičním způsobem.“45 

Výše uvedený nález se netýkal náhradního mateřství a je třeba brát v potaz, že 

stěžejním důvodem pro zamítnutí návrhu byla pochybnost o skutečné vůli zesnulého manžela 

stěžovatelky, nicméně citovaný nález lze dle mého v některých částech analogicky aplikovat 

i na otázku náhradního mateřství, resp. na otázku, zda je garantováno právo na tuto formu 

asistované reprodukce ve smyslu čl. 32 LZPS. 

Výše uvedený nález dle mého rovněž poskytuje interpretační rámec zákona 

o specifických zdravotních službách. Ústavní soud (a před ním Nejvyšší soud) přistoupil 

k výkladu zákona restriktivně, tudíž umělé oplodnění v jakékoliv podobě lze provádět pouze 

za splnění podmínek daných zákonem a pouze k účelu, který je zákonem dán (léčba 

neplodnosti párů). Důvodem pro restriktivní výklad je potom citlivá povaha vzniku života 

jiným než přirozeným způsobem. Přípustnost vzniku života za pomocí asistované reprodukce 

by proto měl stanovit zákonodárce na základě společenského konsensu, tato úloha nemůže 

připadnout Ústavnímu soudu. 

Pokud tento závěr aplikujeme na náhradní mateřství, lze říci, že právo na přístup 

k asistované reprodukci není přímo součástí práv garantovaných čl. 32 LZPS. Možnost využít 

asistované reprodukce je dána zákonodárcem nad rámec těchto práv, a to v režimu výše 

uvedeného zákona, k jehož výkladu (zejména k výkladu § 3 odst. 1 písm. a) ve spojení  

s § 6 odst. 1) je třeba přistupovat spíše restriktivně. Důvodem proto je, že upravit otázku 

vzniku lidského života mimo přirozený způsob náleží zákonodárcům jako legitimním 

reprezentantům vůle demokratické většiny na základě společenského konsensu (a politické 

zodpovědnosti). 

Uvedené však automaticky neznamená, že je náhradní mateřství přímo zakázáno: 

z článku 10 LZPS, a zejména z článku 32 LZPS ve spojení s judikaturou Ústavního soudu 

nelze tento závěr dovodit, stejně tak tento závěr (alespoň pro neplodné páry) nevyplývá 

ze SpecZdSl, obzvláště pak s přihlédnutím ke shora uvedenému čl. 2 odst. 4 Ústavy. Lze tedy 

uzavřít, že LZPS nepředstavuje pro implementaci náhradního mateřství do českého právního 

 
44 Nález Ústavního soudu ze dne 8. 11. 2018, sp. zn. I. ÚS 1099/18, část IV. 
45 Tamtéž, část IV. 
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řádu překážku. Na druhou stranu není možné extenzivním výkladem zákona o specifických 

zdravotních službách, který je kogentní veřejnoprávní normou, dovodit, že je možné provádět 

umělé oplodnění pro účely náhradního mateřství na základě tohoto zákona, neboť zákon sám 

tuto variantu asistované reprodukce nezmiňuje. 

2.3 Evropská úmluva o lidských právech 

Evropská úmluva o lidských právech („EÚLP“) je stěžejní mezinárodní smlouvou, 

která zajišťuje ochranu lidským právům napříč členskými státy Rady Evropy a která byla 

přijata v režimu článku 10 Ústavy Českou a Slovenskou Federativní Republikou v roce 

199246, přičemž ČR je jako nástupnický stát ČSFR EÚLP vázána. Z obsahového hlediska je 

zaměřena stejně jako LZPS, lze si přitom povšimnout, že stejně jako v LZPS jsou jednotlivé 

články EÚLP koncipovány velmi obecně. Stěžejní roli v rámci ochrany lidských práv zde 

vzhledem k povaze EÚLP nehrají roli podústavní právní normy, nýbrž rozsáhlá judikatura 

ESLP, která formuje standardy ochrany lidských práv, přičemž se opět nejedná pouze 

o negativní závazky smluvních stran neporušovat lidská práva, ale stále častěji přichází 

i se závazky pozitivního charakteru.47 Narůstající počet pozitivních závazků státu je 

důsledkem evolutivního výkladu, který ESLP v rámci své rozhodovací činnosti uplatňuje.48 

Jinými slovy EÚLP je vždy třeba vykládat vzhledem k aktuálním znalostem a okolnostem, 

primárně se tak neuplatní historický výklad zohledňující vůli při uzavírání této mezinárodní 

smlouvy.49 

Stěžejním aplikačním principem EÚLP je princip volného uvážení států, jinak také 

nazývaný doktrína margin of apprecitation. V rozhodovací praxi ESLP takto doktrína 

znamená, že soud ponechává státům prostor pro uvážení v některých aplikačních otázkách 

EÚLP, které se týkají především pozitivních závazků z ní plynoucích. Evropský soud pro 

lidská práva nemusí sdílet názor konkrétního smluvního státu, resp. jeho soudní soustavy, 

 
46 Evropská úmluva o lidských právech ze dne 4. 11. 1950, vyhlášená sdělením federálního ministerstva 

zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu 

navazujících, č. 209/1992 Sb. 
47 KRATOCHVÍL, J. In: KMEC, J., KOSAŘ, D., KRATOCHVÍL, J., BOBEK, M. Evropská úmluva o lidských 

právech. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2012, 1687 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-365-3, s. 82–83. 
48 Rozsudek Velkého senátu ESLP Christine Goodwin proti Spojenému království ze dne 11. 7. 2002, 

č. 28957/95, odst. 74–75. 
49 KRATOCHVÍL, J., KOSAŘ, D. In: KMEC, J., KOSAŘ, D., KRATOCHVÍL, J., BOBEK, M. Evropská 

úmluva o lidských právech. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2012, 1687 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

365-3, s. 81. 
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tento nesouhlasný názor však nevysloví, ledaže se jedná o překročení této doktríny, a tím 

pádem o porušení práv garantovaných EÚLP.50 

2.3.1 Doktrína volného uvážení ve vztahu k náhradnímu mateřství 

Důležitým článkem EÚLP je z hlediska náhradního mateřství zejména čl. 8 odst. 1 

EÚLP, který uvádí následující: „Každý má právo na respektování svého soukromého 

a rodinného života, obydlí a korespondence.“51 Vzhledem k výše uvedenému konkrétní 

povinnosti pro smluvní státy vyplývají až z bohaté judikatury. Úkolem ESLP však není 

sjednocovat právní úpravu v citlivých otázkách asistované reprodukce napříč smluvními státy, 

jeho úkolem je poskytnout ochranu lidským právům garantovaným EÚLP v konkrétním 

případě poté, co jsou všechny vnitrostátní prostředky již vyčerpány (princip subsidiarity). 

V případě náhradního mateřství se tedy jistě uplatní výše zmíněná doktrína margin 

of appreciation, neboť se jedná o eticky i právně citlivou otázku, na kterou není v evropském 

právním prostoru jednotný názor, což demonstruje i rozdílnost právních úprav napříč Evropou 

(resp. absence této právní úpravy v řadě smluvních států). V rámci svého rozhodování si je 

ESLP již dlouhou dobu vědom toho, že odpověď na citlivé etické a právní otázky nemají vždy 

jednotné řešení, a proto již ve věci Handyside proti Spojenému království (rozsudek pléna 

ze dne 7. 12. 1976, č. 5493/72) obecně dovodil, že z právních řádů jednotlivých evropských 

států nelze extrahovat jednotnou morálku, neboť morálka se často mění v závislosti na času 

a místě, přičemž podléhá rychlým změnám reagujícím na vývoj v dané společenské oblasti.52 

ESLP tak není v pozici jednotně stanovit řešení morálně problematických otázek, neboť 

orgány veřejné moci jednotlivých smluvních států jsou v přímém kontaktu s výše uvedeným 

vývojem, a proto na něj mohou reagovat daleko lépe.53 

Aplikováno na institut náhradního mateřství to znamená, že ESLP nebude jednotně 

stanovovat pozitivní závazek implementovat tento institut do právních řádů smluvních států 

ani jej nebude výslovně zakazovat. Evropský soud pro lidská práva pouze dohlíží na to, aby 

v rámci řešení jednotlivých případů týkajících se surogace (např. uznávání zahraničních 

rodných listů, adopce, pěstounská péče) byla všem zúčastněným stranám zachována práva 

chráněná EÚLP, zejména pak právo na rodinný a soukromý život. 

 
50 KRATOCHVÍL, J., KOSAŘ, D. In: KMEC, J., KOSAŘ, D., KRATOCHVÍL, J., BOBEK, M. Evropská 

úmluva o lidských právech. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2012, 1687 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

365-3, s. 89. 
51 Čl. 8 odst. 1 EÚLP. 
52 Rozsudek pléna ESLP Handyside proti Spojenému království ze dne 7. 12. 1976, č. 5493/72, odst. 48. 
53 Tamtéž, odst. 48. 
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V návaznosti na výše uvedené se domnívám, že paradoxně aktuální stav tuzemského 

právního řádu, resp. absence odpovídajících právních norem, může potenciálně znamenat 

problém zejména z hlediska nejlepších zájmů dítěte a jeho práva na rodinný život, obzvláště 

pak v situacích, kdy by čeští občané podstoupili proces náhradního mateřství v zahraničí 

a domáhali se uznání zahraničního rodného listu v ČR. 

Náhradní mateřství totiž ESLP již komentoval, a to jak v rámci judikatury, tak v rámci 

odborného stanoviska vydaného na žádost francouzského obecného soudu. Ten položil ESLP 

otázku, zda smluvní stát nepřekračuje doktrínu volného uvážení v případě, že neuzná 

kalifornský rodný list dítěte vzešlého z náhradního mateřství v zahraničí, resp. neuzná 

objednatelku jako matrikovou matku, přičemž zamýšleného otce uznal jako matrikového, 

neboť je zároveň biologickým otcem dítěte a na rozdíl od zamýšlené matky pro jeho právní 

vztah k dítěti neexistují žádné právní překážky (mater semper certa est).54 Evropský soud pro 

lidská práva v prvé řadě připomněl, že je vždy třeba brát v úvahu stěžejní princip nejlepších 

zájmů dítěte, přičemž neuznání vztahu mezi dítětem a matkou z objednatelského páru není 

v nejlepším zájmu dítěte vzešlého z gestačního náhradního mateřství a rovněž má dopady 

do jeho práva na soukromý a rodinný život.55 

Evropský soud pro lidská práva si je vědom toho, že existují i skutečnosti, které 

mohou převážit v neprospěch uznání objednatelky jako matrikové matky, např. právo dítěte 

znát svůj původ nebo hrozící zneužívání gestačního náhradního mateřství za pomoci 

zahraničních surogátních matek.56 Nicméně i zde je třeba brát v úvahu princip nejlepších 

zájmů dítěte, přičemž absolutní nemožnost uznání vztahu mezi objednatelkou a dítětem 

vzešlým z gestačního náhradního mateřství má negativní vliv na stabilní výchovné prostředí 

dítěte, právní odpovědnost osob, které dítě vychovávají a další aspekty, je proto nutné alespoň 

každý případ posoudit zvlášť podle specifických skutkových okolností.57 

K otázce užití, resp. limitace principu volného uvážení ESLP uvedl, že je třeba 

především upřednostnit nejlepší zájmy dítěte a je na místě, aby byla doba právní nejistoty 

ohledně vztahu objednatelky a dítěte co nejkratší.58 Z toho ovšem nevyplývá, že by měly 

 
54 THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS. Advisory opinion on registration of the birth certificate 

of a child born through gestional surrogacy abroad in order to establish legal parent-child relationship with the 

intended mother: adoption may also serve as a means of recognising that relationship, ze dne 10. 4. 2019, 

vydáno pod č. 132 (2019). 
55 Tamtéž, s. 3. 
56 Tamtéž, s. 3. 
57 Tamtéž, s. 3. 
58 Princip volného uvážení tak nemůže být použit v maximální možné míře, ale je limitován principem nejlepších 

zájmů dítěte. 
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smluvní státy povinnost uznávat zahraniční rodné listy, které odporují tuzemské právní 

úpravě.59 Stát má v rámci doktríny volného uvážení možnost zvolit, jakými prostředky bude 

dosaženo vytvoření právního vztahu mezi objednatelkou a dítětem.60 

2.4 Úmluva o právech dítěte 

2.4.1 Nejlepší zájem dítěte 

Úmluva o právech dítěte je stejně jako EÚLP mezinárodní lidskoprávní smlouvou, 

která byla přijata Českou a Slovenskou Federativní Republikou v režimu článku 10 Ústavy 

v roce 1990 a ČR je jako nástupnický stát touto smlouvou vázána.61, 62 Úmluva samotná 

si především klade za cíl chránit a poskytovat záruky dětem před narozením i po něm 

a vychází z Deklarace práv dítěte, kterou přijalo Valné shromáždění OSN v roce 1958.63 

Zvýšená ochrana a garance práv dětí je pak dána zejména jejich zranitelností oproti dospělým 

lidem, kteří jsou ve většině případů způsobilí svá práva hájit sami. Ochranu dětí (definice 

dítěte je obsažena v článku 1) je pak možno opět rozdělit do dvou stěžejních částí z hlediska 

povinností státu. Stát má jednak negativní závazek nezasahovat do práv zaručených Úmluvou 

o právech dítěte (čl. 2 odst., 1 věta první) a zároveň má pozitivní povinnost zabezpečit práva, 

která byla Úmluvou o právech dítěte garantována.64 

Z hlediska implementace institutu náhradního mateřství do tuzemského právního řádu 

i pro aktuální rozhodovací praxi, zejména v otázkách osvojení dětí narozených ze surogátního 

mateřství, je stěžejní především čl. 3 odst. 1, který uvádí: „Zájem dítěte musí být předním 

hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo 

soukromými zařízeními sociální péče, soudy, správními nebo zákonodárnými orgány.“65 

 
59 Bylo by však vhodné alespoň stanovit postupy pro zastupitelské úřady ČR v zemích, kde je legální komerční 

náhradní mateřství. 
60 THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS. Advisory opinion on registration of the birth certificate 

of a child born through gestional surrogacy abroad in order to establish legal parent-child relationship with the 

intended mother: adoption may also serve as a means of recognising that relationship, ze dne 10. 4. 2019, 

vydáno pod č. 132 (2019), s. 4. 
61 Úmluva o právech dítěte ze dne 30. 9. 1990, vyhlášená sdělením federálního ministerstva zahraničních věcí 

o sjednání Úmluvy o právech dítěte, č. 209/1992 Sb. 
62 POLÁKOVÁ, M. Určení rodičovství z pohledu práva dítěte znát své rodiče deklarovaného Úmluvou 

o právech dítěte. Právní rozhledy, 2000, č. 2, s. 55–59. ISSN 1210-6410. 
63 Tamtéž, preambule. 
64 VLASTNÍK, J. Dítě a právo. Rodinné listy, 2013, č. 10, s. 17–33. ISSN 1805-0824. 
65 Čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte ze dne 30. 9. 1990, vyhlášené sdělením federálního ministerstva 

zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o právech dítěte, č. 209/1992 Sb. 
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Citovaný článek tak zavádí princip ochrany a upřednostnění nejlepších zájmů dítěte v rámci 

jakéhokoliv rozhodování o dítěti nebo v souvislosti s ním. 

Samotný pojem nejlepší zájem dítěte však nebyl v Úmluvě o právech dítěte záměrně 

blíže definován, jedná se totiž o neurčitý právní pojem. Nejvyšší správní soud k neurčitému 

právnímu pojmu přiléhavě uvádí následující: „Jejich definování v právních předpisech pro 

jejich povahu samu není vhodné, dokonce ani možné. Neurčité právní pojmy zahrnují jevy, 

nebo skutečnosti, které nelze úspěšně zcela přesně právně definovat. Jejich obsah a rozsah 

se může měnit, často bývá podmíněn časem a místem aplikace normy. Zákonodárce užitím 

neurčitých pojmů dává orgánu aplikujícímu právní předpis prostor, aby posoudil, zda 

konkrétní situace patří do rozsahu neurčitého pojmu či nikoli.“66 

Z výše uvedeného je patrné, že nejlepší zájem dítěte nelze stanovit paušálně a případná 

soukromoprávní úprava náhradního mateřství musí být dostatečně flexibilní tak, aby dokázala 

akcentovat nejlepší zájem dítěte v každé jednotlivé otázce spojené s náhradním mateřstvím 

(např. surogační smlouva, vypořádání statusových vztahů mezi náhradní matkou, dítětem 

a objednatelským párem, úprava povinnosti předat dítě), jinými slovy by právní norma 

neměla být příliš kazuistická a měl by v ní být požadavek na to, aby bylo vždy rozhodováno 

v souladu s nejlepším zájmem dítěte, jako je tomu např. v rámci právní úpravy popíraní 

otcovství.67 

Je třeba si uvědomit skutečnost, že institut náhradního mateřství má i svou 

veřejnoprávní rovinu, která by byla nejspíše reprezentována zákonem o specifických 

zdravotních službách, který upravuje ostatní formy asistované reprodukce. Zde by dle mého 

názoru bylo naopak vhodné přesně stanovit základní veřejnoprávní podmínky pro provádění 

umělého oplodnění za účelem náhradního mateřství tak, aby byla všem zainteresovaným 

stranám od počátku jasná pravidla, za kterých lze náhradní mateřství provést, čímž by došlo 

k výraznému zmírnění právní nejistoty panující v současné době. 

2.4.2 Právo dítěte znát svůj původ 

Dalším právem garantovaným Úmluvou o právech dítěte je z hlediska náhradního 

mateřství důležité právo znát svůj původ zakotvené v čl. 7 odst. 1: „Každé dítě je 

registrováno ihned po narození a má od narození právo na jméno, právo na státní příslušnost, 

 
66 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 9. 2007, sp. zn. 5 As 78/2006–95. 
67 § 785 až § 793 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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a pokud to je možné, právo znát své rodiče a právo na jejich péči.“68 V případě gestačního 

náhradního mateřství, které proběhne bez právních komplikací, je dle mého požadavek na to, 

aby dítě znalo svůj původ, naplněn tím, že dojde k osvojení objednatelským párem, a dítě je 

tak vychováváno svými biologickými (genetickými) rodiči. 

Problém však nastává za situace, kdy je k vytvoření embrya použita gameta, která 

nepochází od objednatelského páru. V rámci zákona o specifických zdravotních službách 

přichází v úvahu pouze anonymní dárcovství, nicméně poskytovatel zdravotních služeb je 

povinen uchovat údaje o zdravotním stavu anonymního dárce 30 let a na žádost je zpřístupnit 

neplodnému páru nebo dítěti narozenému z asistované reprodukce.69 Z hlediska lékařské etiky 

rovněž nelze k vytvoření embrya použít gamety náhradní matky.70 Odborná literatura však 

hovoří o tom, že anonymní dárcovství pohlavních buněk může být v rozporu s právem dítěte 

na poznání svého původu.71 Výše uvedená tuzemská právní úprava však tento požadavek 

částečně reflektuje a umožňuje dítěti získat informace alespoň o zdravotním stavu svého 

genetického rodiče72, čímž je dle mého názoru z lékařského hlediska částečně umožněno dítěti 

poznat svůj genetický původ a rizika s ním spojená. V případě náhradního mateřství 

s využitím gamet jiných osob než objednatelského páru má tedy dítě právo na to znát svůj 

(genetický) původ, přičemž dárci genetického materiálu je zákonem zaručena anonymita. 

Situace je o to složitější, že při využití cizích pohlavních buněk dochází ke konfliktu 

biologického rodičovství náhradní matky, zamýšleného sociálního a právního rodičovství 

objednatelského páru a genetického rodičovství anonymního dárce či dárkyně.73 

Nastíněný problém však dle mého názoru není neřešitelný a nepředstavuje překážku 

pro implementaci institutu náhradního mateřství do českého právního řádu. V rozsudku 

Odiévre proti Francii ESLP uvedl, že právo na to znát svůj původ je součástí práv 

garantovaných článkem 8 EÚLP, nicméně toto právo není absolutní povahy; smluvní státy 

 
68 Čl. 7. odst. 1 Úmluvy o právech dítěte ze dne 30. 9. 1990, vyhlášené sdělením federálního ministerstva 

zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o právech dítěte, č. 209/1992 Sb. 
69 § 10 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. 
70 SAXENA, P., MISHRA, A., MALIK, S. Surrogacy: Ethical and Legal Issues. Indian Journal of Community 

Medicine, 2012, č. 37, č. 4, s. 211–213. ISSN 0970-0218. 
71 VALC, J. Právo znát genetický původ jako součást osobnostních práv dítěte počatého anonymním způsobem. 

Právní prostor [online]. [cit. 2021-07-08]. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/ 

o-pravo-znat-geneticky-puvod-jako-soucast-osobnostnich-prav-ditete-pocateho-anonymnim-zpusobem#link-

note-12 
72 MACH, Jan. In: MACH, J. a kol. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování: Zákon 

o specifických zdravotních službách. Praha: Wolters Kluwer, 2018, 784 s. Praktický komentář. ISBN 978-80-

7598-103-5, s. 27. 
73 VALC, J. Právo znát genetický původ jako součást osobnostních práv dítěte počatého anonymním způsobem. 

Právník, 2018, roč. 157, č. 9, s. 750–762. ISSN 0231-6625. 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/o-pravo-znat-geneticky-puvod-jako-soucast-osobnostnich-prav-ditete-pocateho-anonymnim-zpusobem#link-note-12
https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/o-pravo-znat-geneticky-puvod-jako-soucast-osobnostnich-prav-ditete-pocateho-anonymnim-zpusobem#link-note-12
https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/o-pravo-znat-geneticky-puvod-jako-soucast-osobnostnich-prav-ditete-pocateho-anonymnim-zpusobem#link-note-12
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tak musejí v rámci doktríny volného uvážení vyvážit zájmy dítěte, sociálních a právních 

rodičů, stejně jako zájmy dárců genetického materiálu.74 V rámci současné právní úpravy 

umělého oplodnění pomocí pohlavních buněk anonymních dárců je dle mého vyvážen 

medicínský zájem dítěte, kdy má možnost zjistit anamnézu svého genetického rodiče, jehož 

totožnost zůstává utajena. Etické hledisko celého problému však nezůstává uspokojivě 

vyřešeno, neboť současná právní úprava výrazně straní pouze neplodnému páru, který logicky 

nemá zájem na tom, aby dárce genetického materiálu případně „nabourával“ jejich vztah 

s dítětem.75 Anonymní dárce tak nemůže být dítěti odtajněn ani v případě, že si to oba přejí, 

což nemusí být v nejlepším zájmu dítěte.76 

Z hlediska právní úpravy mateřství by dle mého názoru bylo vhodné respektovat výše 

uvedená pravidla nastavená lékařskou etikou, resp. postupy lege artis, kdy nebude možné 

použít vajíčko náhradní matky, neboť by zde nastal konflikt genetického a biologického 

rodičovství vůči zamýšlenému právnímu a sociálnímu rodičovství objednatelů. Rovněž by byl 

porušen § 10 odst. 1 SpecZdSl, kdy by dárce genetického materiálu nemohl zůstat anonymní 

vůči objednatelskému (neplodnému) páru.77 

Co se týká utajení náhradní matky, je toto z principu možné pouze před dítětem. 

Domnívám se, že takovéto utajení by bylo neetické jak vůči dítěti, tak vůči náhradní matce; 

tento stav by redukoval náhradní matku pouze na smluvní stranu plnící povinnosti 

ze závazkového právního poměru a dítě na předmět tohoto poměru. Náhradní matce by mělo 

být umožněno znát dítě, resp. by jí mělo být dovoleno, aby si k dítěti vytvořila pozitivní vztah 

již v době těhotenství, a případná surogátní smlouva, resp. právní úprava, ji neredukovala 

jenom na nástroj řešení neplodnosti objednatelského páru. Důvodem pro tento přístup je 

minimálně skutečnost, že studie prokázaly pozitivní vliv tzv. prenatálního bondingu jak 

na matku, tak na narozené dítě.78 

Na základě výše uvedeného je třeba říci, že právo dítěte znát svůj původ je třeba 

reflektovat i do případné právní úpravy náhradního mateřství. Důraz by pak měl být kladen 

 
74 Rozsudek Velkého senátu ESLP Odiévre proti Francii ze dne 13. 2. 2003, č. 42326/98, odst. 47–49. Případ 

se týkal problematiky utajeného porodu, domnívám se však, že citované závěry jsou aplikovatelné obecně. 
75 VALC, J. Právo znát genetický původ jako součást osobnostních práv dítěte počatého anonymním způsobem. 

Právník, 2018, roč. 157, č. 9, s. 750–762. ISSN 0231-6625, s. 760. 
76 Tamtéž, s. 760. 
77 MACH, J. In: MACH, J. a kol. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování: Zákon 

o specifických zdravotních službách. Praha: Wolters Kluwer, 2018, 784 s. Praktický komentář. ISBN 978-80-

7598-103-5, s. 28. 
78 Např. SHREFFLER, K. M., SPIERLING, T. N., JESPERSEN, J. E., TIEMEYER, S. Pregnancy intendedness, 

maternal–fetal bonding, and postnatal maternal–infant bonding. Infant Mental Health Journal, 2021, roč. 42, 

č. 3, s. 362–373. ISSN 0163-9641. 
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na to, aby bylo dítěti umožněno seznámit se s náhradní matkou alespoň za situace, kdy 

si to budou náhradní matka i dítě přát a zároveň toto bude v souladu s nejlepším zájmem 

dítěte. 

2.5 Judikatura Evropského soudu pro lidská práva a Ústavního soudu ČR 

Jak bylo zmíněno výše, ESLP již dostal možnost vyjádřit se v rámci judikatury 

k náhradnímu mateřství. Judikatura představuje výkladová stanoviska ESLP k náhradnímu 

mateřství v kontextu článku 8 EÚLP i v kontextu upřednostnění nejlepších zájmů dítěte, 

a především je cenným zdrojem pro případnou implementaci institutu náhradního mateřství 

do českého právního řádu, neboť může alespoň obecně poskytnout základní limity pro 

budoucí právní úpravu, resp. stanovuje meze volného uvážení smluvních států v této otázce, 

stejně jako klade požadavky na dostatečnou ochranu práv, které byly popsány výše. 

Domnívám se, že kromě samotné judikatury týkající se náhradního mateřství je rovněž 

třeba představit základní rozhodnutí ESLP, která se zabývají právem na reprodukci, resp. 

právem na přístup k asistované reprodukci, neboť jak vyplývá z předchozí kapitoly, náhradní 

mateřství je jednou z možných forem asistované reprodukce a závěry prezentované v těchto 

rozhodnutích ESLP mohou rovněž pomoci vymezit hranice prostoru pro uvážení jednotlivých 

smluvních států v otázkách přístupu k právu na asistovanou reprodukci. 

Následující podkapitola tak stručně představí stěžejní rozhodnutí ESLP týkající 

se problematiky náhradního mateřství a práva na přístup k asistované reprodukci, tyto se 

pokusí analyzovat a z nich určit stěžejní limity a principy, které by měla následovat případná 

právní úprava surogátního mateřství v tuzemském právním řádu tak, aby stát dodržel své 

negativní i pozitivní závazky vyplývající z EÚLP. Pro úplnost bude rovněž představeno 

prozatím jediné rozhodnutí Ústavního soudu, které se také zabývalo problematikou 

související s náhradním mateřstvím. 

2.5.1 Dickson proti Spojenému království 

V tomto případě se jednalo o právo na přístup k asistované reprodukci u osob, 

které byly způsobilé počít dítě i bez pomoci, nicméně jim bránila skutečnost, že jeden 

ze stěžovatelů vykonával doživotní trest odnětí svobody s možností předčasného 

propuštění po patnácti letech. Stěžovatelé se seznámili ve vězení a vstoupili do manželství 

v době, kdy si stěžovatelka již odpykala svůj trest. Vzhledem ke skutečnosti, že stěžovatelce 

by bylo v době nejbližšího možného propuštění stěžovatele 51 let, stěžovatel neměl žádné děti 
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(stěžovatelka měla již tři), a ke skutečnosti, že vězeňský systém Velké Británie neumožňoval 

manželské návštěvy, rozhodli se stěžovatelé požádat příslušné orgány o umělé oplodnění 

formou intrauterinní inseminace. Žádost se přitom řídila podzákonnými pravidly, která 

na žadatele kladla požadavek prokázání důvodů hodných zvláštního zřetele pro povolení 

umělého oplodnění v průběhu trestu odnětí svobody. Jejich žádosti však nebylo ze strany 

orgánů veřejné moci vyhověno.79 Státní tajemník Spojeného království argumentoval tím, že 

i přes délku manželského svazku, věk stěžovatelky a jednomyslné rozhodnutí stěžovatelů 

počít dítě nelze odhlédnout od skutečnosti, že svazek stěžovatelů nikdy nefungoval v prostředí 

každodenního života. Nadto stěžovatelka má sama již tři děti a stěžovatel vzhledem ke svému 

trestu by nebyl schopen pro dítě a stěžovatelku zajistit nezbytnou materiální i sociální 

podporu.80 Stěžovatelé se následně obrátili na britské soudy, které však zamítavé stanovisko 

nezměnily. 

V rámci stížnosti podané ESLP pak stěžovatelé argumentovali tím, že stát zasáhl 

do jejich práva na rodinný život v konkrétní rovině představované právem na to založit 

rodinu, a samotný účel trestu odnětí svobody v sobě podle nich neobsahuje rovněž trest 

spočívající v zákazu počít potomka.81 Spojené království argumentovalo tím, že v rámci 

předchozích rozhodnutí byly závazky státu v rámcích doktríny volného uvážení zcela 

naplněny, neboť došlo k vyvažování zájmů stěžovatelů oproti zájmům veřejným a výsledek 

vidí britské orgány jako proporcionální, neboť je pochopitelné, že trest odnětí svobody 

zasahuje i do jiných práv než jenom do práva na osobní svobodu. V daném případě bylo třeba 

ochránit důvěru veřejnosti v britský trestní systém a rovněž bylo nutné ochránit nejlepší 

zájmy dítěte, které by se za pomocí asistované reprodukce narodilo.82 

Ve svém posouzení ESLP uvedl, že nepovažuje za nutné se zabývat otázkou, zda byla 

porušena negativní povinnost státu nezasahovat do práva na rodinný život nebo zda stát selhal 

v pozitivní povinnosti poskytnout stěžovatelům přístup k asistované reprodukci, důležité je 

pouze to, jakým způsobem byly vyváženy soukromé a veřejné zájmy.83 Argument státu, že 

trest odnětí svobody v sobě implicitně zahrnuje i nemožnost zplodit dítě, ESLP odmítl s tím, 

že zde existuje právě možnost asistované reprodukce, kde není nikterak ovlivněna bezpečnost 

veřejnosti. Rovněž zájem na zachování důvěry veřejnosti v trestní systém je oprávněný, ale 

 
79 Rozsudek ESLP Dickson proti Spojenému království ze dne 4. 12. 2007, č. 44362/04, odst. 9–12. 
80 Tamtéž, odst. 13. 
81 Tamtéž, odst. 47–56. 
82 Tamtéž, odst. 58–63. 
83 Tamtéž, odst. 71–72. 
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to samo o sobě nemůže sloužit k omezení dalších práv stěžovatelů. Evropský soud pro lidská 

práva však částečně aproboval přístup britských orgánů vůči nejlepším zájmům dítěte, 

na druhou stranu však zdůraznil, že stěžovatelka pobývala již na svobodě, a o případné dítě 

se tak mohla postarat do doby propuštění stěžovatele.84 

Co se týká vyvážení zájmů stěžovatele a veřejnosti v tomto případě, ESLP 

konstatoval, že prostor pro uvážení by v tomto případě měl být omezen, neboť se jedná 

o stěžejní aspekt identity jednotlivce (právo stát se rodičem). Na druhou stranu v otázce 

přístupu k asistované reprodukci, resp. významu tohoto práva, neexistuje jednotná morálka, 

tudíž prostor pro uvážení zde bude naopak širší. Rovněž neexistuje ani jednotný názor 

na povolování manželských návštěv. 

Nicméně je třeba vzít v potaz, že politika povolování umělého oplodnění v Británii 

v těchto případech nebyla nikdy revidována z hlediska proporcionality ze strany zákonodárce 

(jednalo se o podzákonné pravidlo). Tato pravidla kladla na žadatele neúměrně vysoké 

požadavky ohledně prokázání skutečností hodných zvláštního uvážení. Kromě toho 

z předložených důkazů nebylo patrné, že by správní orgán při nastavování pravidel zvažoval 

soukromé a veřejné zájmy, což je nepřípustné, neboť v rámci trestu odnětí svobody nelze 

omezit další práva pouze na základě aplikace generálního zákazu, který se tak stává „tupým 

nástrojem“ bez možnosti přihlédnutí k individuálním okolnostem každého případu. 

Na základě výše uvedených argumentů ESLP tedy rozhodl, že došlo k překročení 

doktríny volného uvážení, a tím pádem i porušení článku 8 EÚLP, konkrétně práva na 

rodinný život.85 

Z rozhodnutí dle mého vyplývá, že právo na přístup k asistované reprodukci je do jisté 

míry chráněno článkem 8 EÚLP za předpokladu existence skutečnosti, která objektivně páru 

brání v početí přirozenou cestou, toto právo pak nelze omezit na základě mechanicky 

aplikovaného generálního zákazu. Na druhou stranu toto právo není bezbřehé, je třeba 

vždy brát v úvahu i zájem veřejný, a především nejlepší zájem dítěte, proto může být právo 

na přístup k asistované reprodukci omezeno, vždy se tak ale musí dít proporcionálně 

s respektem k soukromým zájmům konkrétních žadatelů. 

 
84 Rozsudek ESLP Dickson proti Spojenému království ze dne 4. 12. 2007, č. 44362/04, odst. 73–76. 
85 Tamtéž, odst. 77–85. 
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2.5.2 S. H. a ostatní proti Rakousku 

Tato stížnost se týkala zrušení ustanovení rakouského zákona o asistované reprodukci 

zapovídajícího užití pohlavních buněk dárců v rámci metody in vitro fertilizace a následného 

vložení vzniklého embrya do těla ženy. Rakouská právní úprava totiž nedovolovala tento 

způsob asistované reprodukce, přípustná byla pouze za použití genetického materiálu od páru 

podstupujícího společně léčbu neplodnosti. Jedinou přípustnou formou dárcovství pohlavních 

buněk byla inseminace in vivo. První stěžovatelka nemohla otěhotnět přirozeným způsobem, 

neboť trpěla onemocněním, které způsobilo blokaci jejích vejcovodů, a druhý stěžovatel byl 

neplodný. První stěžovatelce však mohly být odebrány pohlavní buňky za účelem in vitro 

fertilizace, nicméně bylo třeba použít spermie od dárce. Třetí stěžovatelka trpěla 

agonadismem, tudíž její tělo vůbec neprodukovalo oocyty navzdory tomu, že u ní byla plně 

vyvinuta děloha, čtvrtý stěžovatel byl plodný, tudíž bylo třeba využít vajíčko od dárkyně.86 

První a třetí stěžovatel tak podali k rakouskému ústavnímu soudu stížnost, kterou se domáhali 

zrušení výše uvedeného ustanovení zákona, přičemž argumentovali tím, že bylo porušeno 

jejich právo na rodinný život ve smyslu článku 8 EÚLP, a rovněž považovali dané ustanovení 

za formu diskriminace na základě zdravotního stavu. 

Rakouský ústavní soud připustil, že ústavní stížnost je částečně důvodná, a uvedl, že 

navzdory neexistenci judikatury ESLP je patrné, že rozhodnutí páru počít dítě formou 

asistované reprodukce spadá do práv chráněných článkem 8 EÚLP. Napadené ustanovení 

zákona však toto právo limitovalo. Dle rakouského ústavního soudu se zákonodárce 

vyloučením této formy asistované reprodukce snažil vyvážit právo na početí dítě se zájmem 

na ochranu lidské důstojnosti a s nejlepšími zájmy dítěte, které by bylo počato metodou 

in vitro fertilizace za pomocí dárcovských pohlavních buněk. Z toho důvodu byly uzákoněny 

pouze homogenní formy in vitro fertilizace, kde je využito pohlavních buněk páru 

podstupující léčbu neplodnosti, a rovněž metodu in vivo inseminace, která není vzdálená 

přirozenému způsobu početí.87 Zákonodárce nastavením takových pravidel sledoval zejména 

zabránění nestandardním rodinným vztahům, kdy by dítě mělo dvě biologické matky (dárkyni 

vajíčka a ženu, která dítě porodí)88, a rovněž se snažil zabránit případnému zneužívání žen. 

 
86 Rozsudek Velkého senátu ESLP S. H. a ostatní proti Rakousku, ze dne 3. 11. 2011, č. 57813/00, odst. 1–14. 
87 Tamtéž, odst. 18–19. 
88 Domnívám se, že zde rakouský ústavní soud v rámci argumentace nerozlišoval pojmy biologického mateřství, 

které spočívá v porodu dítěte a mateřství genetického, které spočívá ve společné genetické informaci. 
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Zákonodárce viděl v těchto metodách závažné etické a právní otázky, zejména riziko 

komercializace a selektivní reprodukce.89 

Rakouský ústavní soud dále podotknul, že z důvodu uplatnění principu proporcionality 

ve smyslu čl. 8 odst. 2 EÚLP výše uvedené obavy nemohou samy vést k zákazu asistované 

reprodukce z důvodu, že v tomto případě míra dotčení prezentovaných veřejných zájmů 

závisela pouze na tom, jaké pohlavní buňky budou k umělému oplodnění použity. Nicméně 

stát nepřekročil rozsah volného uvážení, když povolil pouze homogenní metody asistované 

reprodukce a in vivo inseminaci spermatem dárce připustil jako výjimku z pravidla, neboť 

tato forma heterogenní asistované reprodukce je v souladu s rakouským veřejným míněním 

a u dítěte takto narozeného není stav právní nejistoty ohledně jeho rodičovství.90, 91 

Velký senát ESLP dospěl stejně jako rakouský ústavní soud k tomu, že věc spadá 

do aplikačního rámce článku 8 EÚLP a připomněl závěry z předchozí judikatury (Dickson 

proti Spojenému království), tj. že stát má negativní závazky nezasahovat do rodinného 

a soukromého života a že může mít i závazky pozitivní, což v tomto případě znamená 

povinnost umožnit stěžovatelům přístup k asistované reprodukci, resp. umožnit jim přístup 

k metodám dlouho dobu známým lékařské vědě. 

Hranice mezi pozitivními a negativními závazky přitom nemusí být vždy jasně 

definovatelná, což však nehraje zásadní roli. Velký senát ESLP se rozhodl na věc pohlížet tak, 

že mohlo dojít k případnému porušení práva stěžovatelů na rodinný a soukromý život 

ve smyslu článku 8 EÚLP tím, že rakouská právní úprava zakazovala použití vajíček 

a spermií od dárců pro účely in vitro fertilizace. Takový zásah do práv stěžovatelů by byl 

přípustný pouze v případě, že by výše zmíněný zákaz měl legitimní účel a byl by nezbytný 

v demokratické společnosti.92 

Ohledně legitimního účelu dal Velký senát ESLP za pravdu rakouskému ústavnímu 

soudu a ohledně doktríny volného uvážení a nezbytnosti zákazu této metody asistované 

reprodukce uvedl, že mezi smluvními státy existuje jasná tendence, která umožňuje používání 

dárcovských pohlavních buněk k in vitro fertilizaci, nicméně tato tendence není dána 

dlouhodobými právními zásadami států, nýbrž odráží spíše rychlý právní vývoj v této oblasti 

(následující medicínský pokrok), a proto zásadním způsobem nedochází k zúžení prostoru pro 

uvážení. 

 
89 Rozsudek Velkého senátu ESLP S. H. a ostatní proti Rakousku, ze dne 3. 11. 2011, č. 57813/00, odst. 19. 
90 Tamtéž, odst. 21–23. 
91 Žena je v tomto případě biologickou i genetickou matkou a otci svědčí první domněnka otcovství. 
92 Rozsudek Velkého senátu ESLP S. H. a ostatní proti Rakousku, ze dne 3. 11. 2011, č. 57813/00, odst. 83–91. 
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Sama léčba neplodnosti pomocí této metody stále vyvolává etické otázky a neexistuje 

zde jasná shoda mezi smluvními státy, prostor pro uvážení se tedy vztahuje jak na zásah 

do dané oblasti, tak na stanovení podrobných pravidel pro přístup k tomuto způsobu 

asistované reprodukce. Na druhou stranu to neznamená, že smluvní státy mají v tomto případě 

absolutní volnost; ESLP zdůraznil, že je oprávněn přezkoumávat, zda bylo dosaženo vyvážení 

soukromých a veřejných zájmů, přičemž soukromé zájmy se v jednotlivých případech 

samozřejmě liší, proto se rozhodl případy obou párů zkoumat zvlášť.93 

V případě třetí stěžovatelky a čtvrtého stěžovatele je jasné, že vzhledem k tomu, že 

stěžovatelka neprodukuje pohlavní buňky, připadá v úvahu pouze in vitro fertilizace za 

pomocí darovaného vajíčka. Rakousko zákazem této metody chtělo zamezit možnému 

zneužívání žen k nucenému darování svých pohlavních buněk, obzvláště pak těch žen, které 

jsou v tíživé ekonomické situaci, a zabránit eugenickému přístupu při vybírání nejvhodnějších 

embryí. Samotný odběr vajíček pak rovněž není pro případnou dárkyni bez zdravotních rizik, 

z hlediska dítěte pak vzniká značná nejistota ohledně skutečnosti, kdo je jeho matkou. Velký 

senát ESLP podotknul, že samotné výše nastíněné obavy nemohou postačit pro zákaz této 

metody asistované reprodukce, pro zjištění mezí aplikovatelnosti doktríny volného uvážení je 

vždy nutné zjistit, zda byly proporcionálně vyváženy soukromé a veřejné zájmy. Velký senát 

ESLP bere v potaz, že smluvní stát nezakázal všechny metody asistované reprodukce, ale 

pouze takové metody, které považoval za neslučitelné s etickými principy a jejichž zákaz 

viděl v době tvorby právní normy jako nezbytný pro demokratickou společnost.94 Velký senát 

ESLP rovněž podotknul, že řada států sice heterogenní in vitro fertilizaci povoluje, ale není 

zde jednotný názor na tuto etickou otázku a na evropské úrovni neexistuje jednotný předpis, 

který by takovou formu asistované reprodukce výslovně povoloval. Jediný nástroj, který 

se problematikou zabývá, jsou zásady vytvořené ad hoc výborem expertů pro pokrok 

v biomedicínských vědách, které však uvádí, že pro in vitro fertilizaci se použijí pohlavní 

buňky páru podstupující asistovanou reprodukci; rovněž směrnice Evropského parlamentu 

a Rady č. 2004/23/ES stanovuje, že tato směrnice nezasahuje do rozhodnutí členských států 

týkajících se použití nebo nepoužití jakéhokoli specifického typu lidských buněk, a to včetně 

zárodečných buněk a kmenových buněk.95 

 
93 Rozsudek Velkého senátu ESLP S. H. a ostatní proti Rakousku, ze dne 3. 11. 2011, č. 57813/00, odst. 92–92. 
94 Tamtéž, odst. 98–105. 
95 Tamtéž, odst. 107. 
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Vzhledem k výše uvedenému Velký senát ESLP dovodil, že v případě třetí 

stěžovatelky a čtvrtého stěžovatele nebyl porušen článek 8 EÚLP, byť bylo zdůrazněno, že 

tento závěr není neměnný a podléhá rychlému vývoji morálky ve společnosti.96 

Ohledně první stěžovatelky a druhého stěžovatele, kde se jednalo o použití spermatu 

dárce pro účely in vitro fertilizace, odpadají argumenty ohledně „rozděleného mateřství“ 

a obavy o zneužívání žen, a proto musí být odůvodnění zákazu obzvláště přesvědčivé, a to 

i z důvodu, že metoda heterogenní inseminace spermatem dárce je povolena. Dle vyjádření 

rakouských orgánů však nadále přetrvává obava o blaho dítěte a zásah třetích osob do vysoce 

složitého lékařského procesu je v rakouské společnosti silně kontroverzním tématem. Velký 

senát ESLP na základě předložených argumentů Rakouska dospěl k závěru, že ani zde 

nenastalo porušení článku 8 EÚLP, neboť přístup zákonodárce svědčí o opatrnosti a snáze 

povolí ty metody, které nejsou kontroverzní, tzn. in vivo inseminaci spermatem dárce. Rovněž 

rakouský právní řád nezakazuje podstoupit heterogenní in vitro fertilizaci v jiném státě; pro 

takové případy statusová pravidla obsažená v rakouském občanském zákoníku obsahují 

pravidla ohledně rodičovství, která reflektují úmysl páru stát se za pomoci výše uvedené 

metody rodiči.97 

Velký senát ESLP postupoval restriktivně, byť tak učinil s výhradou pozdější změny 

obecné morálky, tudíž závěry obsažené v tomto rozhodnutí budou možná v budoucnu 

překonány. Prostor pro uvážení smluvních států v oblasti heterogenní in vitro fertilizace je dle 

rozhodnutí širší, a pokud případný zákaz této metody sleduje legitimní účely shora popsané, 

je takový zákaz v pořádku. Postavení státu v oblasti určování přípustných metod asistované 

reprodukce tak prozatím zůstává poměrně silné. Z hlediska náhradního mateřství jako formy 

asistované reprodukce to pak dle mého může znamenat nejenom to, že samotný zákaz této 

metody je vzhledem k etickým a právním problémům zcela v pořádku, ale rovněž využití 

heterogenní in vitro fertilizace pro účely náhradního mateřství může být samo o sobě 

problémem za předpokladu, že smluvní státy takovou metodu nedovolují. V případě České 

republiky je aplikovatelnost tohoto rozhodnutí spíše analogická k případnému zákazu 

náhradního mateřství (implicitního i explicitního), neboť SpecZdSl využívání dárcovských 

pohlavních buněk dovoluje i v rámci in vitro fertilizace.98 

 
96 Rozsudek Velkého senátu ESLP S. H. a ostatní proti Rakousku, ze dne 3. 11. 2011, č. 57813/00,  

odst. 115–116. 
97 Tamtéž, odst. 110–115. 
98 § 3 odst. 4 písm. c) zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. 
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2.5.3 Mennesson proti Francii a Labassee proti Francii 

Jednalo se o skutkově podobné případy týkající se již náhradního mateřství, kdy 

francouzští manželé nemohli počít dítě přirozenou cestou ani pomocí jiných metod 

asistované reprodukce. Rozhodli se proto, že použijí gametu jednoho z nich a vajíčko 

od dárkyně a takto vzniklé embryo bude vloženo do těla náhradní matky, která jej donosí, 

porodí a předá francouzskému manželskému páru. Za tímto účelem vycestovaly manželské 

páry do Spojených států amerických99, kde je tento proces legální.100 

V případě Mennesson proti Francii kalifornský soud posléze rozhodl, že objednatel, 

který byl zároveň biologickým otcem, bude rovněž matrikovým otcem dvojčat, které vzejdou 

z náhradního mateřství101, a objednatelka se stane matrikovou matkou, a to na základě 

surogátní smlouvy uzavřené mezi náhradní matkou a objednatelským párem.102 Francouzské 

úřady nakonec odmítly uznat rodné listy dětí na základě toho103, že jsou v rozporu s principem 

veřejného pořádku, neboť francouzský občanský zákoník prohlašuje smlouvu o náhradním 

mateřství za zdánlivé právní jednání a zakazuje zcizení lidského těla a občanských práv.104 

Evropský soud pro lidská práva přiznal smluvním státům prostor pro uvážení v otázce 

náhradního mateřství, neboť se jedná o eticky a právně citlivou otázku, na kterou není napříč 

smluvními státy dán konsensus, a rovněž vzal v úvahu obavy francouzských státních orgánů 

o zneužívání institutu zahraničního náhradního mateřství ve vztahu k udělování občanství. 

Prostor pro uvážení však byl v tomto případě omezen právy garantovanými článkem 8 EÚLP, 

resp. principem přednosti nejlepšího zájmu dětí.105 Francie překročila prostor pro uvážení tím, 

že nedovolila založit právní vztah mezi dětmi a jejich rodiči, resp. odmítla uznat zamýšlenou 

matku (objednatelku) jako matrikovou matku a porušila právo dětí na soukromý a rodinný 

život106, neboť rozhodnutí francouzských soudů dětem efektivně zabránilo zejména žít 

 
99 V případě Labassee proti Francii manželé podstoupili proces v Minnesotě, zatímco v případě Mennessot proti 

Francii se jednalo o Kalifornii, ostatní reálie obou případů jsou takřka shodné, dále je proto pojednáváno pouze 

o případě Mennessot proti Francii zejména proto, že ESLP závěry z tohoto rozsudku použil ve výše citovaném 

poradním stanovisku. 
100 Rozsudek ESLP Mennessot proti Francii ze dne 26. 6. 2014, č. 65192/11, odst. 7–8. 
101 Kalifornský soud rozhodl pro futuro v době, kdy dvojčata ještě nebyla narozena, v souladu s tamní úpravou 

náhradního mateřství. 
102 Rozsudek ESLP Mennessot proti Francii ze dne 26. 6. 2014, č. 65192/11, odst. 9. 
103 Francouzské úřady nejprve požadovaný zápis do matriky provedly, nicméně bylo na popud francouzského 

státního zastupitelství zahájeno řízení o neplatnosti matričního zápisu, podrobněji zde: KOVÁČ, L. Rozsudek 

č. 648 ze dne 4. října 2019 (10-19.053). BNS – Bulletin NS Oddělení analytiky a srovnávacího práva, 2019, č. 3, 

s. 10–15. 
104 Rozsudek ESLP Mennessot proti Francii ze dne 26. 6. 2014, č. 65192/11, odst. 55. 
105 Tamtéž, odst. 77–78. 
106 Tamtéž, odst. 100. 
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standardním rodinným životem, získat francouzské občanství a bez problémů cestovat s rodiči 

do Francie. 

Z rozhodnutí vyplývá, že smluvní státy nemají povinnost uznávat cizí rodné listy dětí 

narozených z náhradního mateřství, nicméně je třeba respektovat právo na soukromý 

a rodinný život (zejména) dětí a upřednostnit jejich zájmy před ostatními partikulárními 

zájmy (např. zájem státu na zachování suverenity v rámci udělování občanství). Stát by tak 

měl v nějaké formě umožnit vznik statusového vztahu mezi genetickými rodiči, 

resp. zamýšlenými sociálními rodiči, a dětmi, např. pomocí osvojení.107 Tyto závěry byly 

následně ESLP potvrzeny v dalších skutkově podobných případech (opět se jednalo o využití 

zahraniční náhradní matky francouzskými občany).108 

2.5.4 D. a ostatní proti Belgii 

V tomto případě belgičtí manželé využili služeb surogátní matky na Ukrajině, kde je 

povoleno komerční náhradní mateřství.109 Ukrajinské orgány vystavily dítěti narozenému 

z náhradního mateřství rodný list, kde byli jako rodiče uvedeni belgičtí manželé, přičemž zde 

nebyla žádná zmínka o tom, že by bylo k narození dítěte využito náhradní mateřství. S tímto 

rodným listem se rodiče obrátili na belgický zastupitelský úřad na Ukrajině s požadavkem 

o vystavení cestovního dokladu pro dítě. Belgické autority odmítly cestovní doklad vydat 

s tím, že rodiče nedoložili dokumenty potřebné pro prokázání příbuzenského vztahu mezi 

nimi a dítětem.110 V důsledku rozhodnutí belgických orgánů nakonec dítě nemohlo s rodiči 

odcestovat do Belgie a muselo zůstat na Ukrajině, přičemž rodiče museli Ukrajinu opustit 

z důvodu vypršení jejich povolení k pobytu a dítě mohli pouze navštěvovat.111 

Odvolací soud v Belgii nakonec nařídil vydání cestovních dokladů pro dítě 

stěžovatelů, neboť obavy o veřejný pořádek z důvodu nestandardního narození dítěte 

prezentované orgány nižších instancí se nepotvrdily, rovněž se podařilo dostatečně prokázat 

 
107 Právní závěry rozsudku Mennesson proti Francii jsou parciálně zobecněny v poradním stanovisku ESLP 

ze dne 10. 4. 2019, vydaného pod č. 132 (2019), viz str. 18. 
108 Jedná se o rozsudku ESLP ze dne 19. 1. 2017. Laborie proti Francii, č. 44024/13, kde francouzské orgány 

odmítly uznat ukrajinský rodný list dítěte a založení právního vztahu mezi genetickým otcem a dítětem trvalo 

čtyři roky, což ESLP označil jako nepřípustné. Dalším případem je rozsudek ESLP ze dne 16. 7. 2020. D. proti 

Francii, č. 11288/18, kde francouzské orgány opět odmítly uznat ukrajinský rodný list. Stěžovatelé uvedli, 

že Francie porušila článek 8 EÚLP a článek 14 EÚLP, neboť jejich dítě bylo diskriminováno na základě místa 

a způsobu narození. ESLP odkázal na výše uvedené závěry, tj. kýžený právní vztah mezi objednateli a dítětem 

lze založit i jinými způsoby než pouze uznáním zahraničního rodného listu. 
109 ANTONOV, S. Methods of Legal Regulation for Surrogacy in Ukraine and Abroad. Law of Ukraine: Legal 

Journal (Ukrainian), 2020, č. 2020, s. 139–153. ISSN 0132-1331. 
110 Rozsudek ESLP D. a ostatní proti Belgii ze dne 8. 7. 2014, č. 29176/13, odst. 4–9. 
111 Tamtéž, odst. 14–15. 
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genetické rodičovství stěžovatelů k dítěti.112 V rámci posouzení ESLP zdůraznil to, že právo 

na soukromý a rodinný život garantované článkem 8 EÚLP se vztahuje i na tento případ, 

neboť na základě předchozí judikatury již soud vyslovil závěr, že ochrany požívá i plánovaný 

rodinný život jako v tomto případě, kdy stěžovatelé měli v úmyslu o dítě pečovat 

a vychovávat ho, což učinili, jakmile jim to bylo umožněno. Nevydáním dokladů dítěti tak 

došlo k narušení rodinného života, resp. zamýšleného rodinného života dítěte.113 

Na druhou stranu ESLP konstatoval, že vzhledem k řízení o vydání dokladů a přístupu 

belgických orgánů, které se snažily reflektovat citlivou situaci rodičů a dítěte, doba separace 

stěžovatelů a dítěte nebyla nepřiměřeně dlouhá.114 V návaznosti na to ESLP rovněž uvedl, že 

ze své pozice nemůže přikazovat státům, aby bez dalšího umožnily na své území vstup dětem 

narozeným v zahraničí pomocí surogátního mateřství.115 Požadavek státu na to, aby byl 

prokázán vztah mezi dítětem a rodiči, tak není nepřiměřený a stát rovněž nemůže být 

odpovědný za komplikace způsobené řízením o vydání dokladů, neboť belgické orgány již 

podobné případy rozhodovaly a stěžovatelům mělo být zřejmé116, že vydání cestovních 

dokladů pro dítě narozené ze surogátního mateřství s ukrajinským rodným listem se neobejde 

bez dalšího dokazování jejich rodičovství k dítěti.117 Vzhledem k výše uvedenému tak ESLP 

odmítl stížnost jako neopodstatněnou. 

Tento případ se týkal kolize práva na rodinný život, které na základě předchozí 

judikatury ESLP přiznal i zamýšlenému rodinnému životu dítěte a stěžovatelů, se zájmem 

státu na zachování veřejného pořádku, resp. možnosti omezit vstup na území států osobám, 

u nichž není jasné jejich příbuzenství ke státním občanům daného státu, a tedy nároku na 

belgické státní občanství na základě pravidla ius sanguinis. Požadavky státu na prokázání 

příbuzenského vztahu k dítěti nejsou dle ESLP nepřiměřené a stěžovatelé je měli a mohli 

očekávat. Nadto belgické státní orgány zaujaly vůči stěžovatelům vstřícný postoj a celé řízení 

bylo vedeno v minimální možné lhůtě, proto nebyl zásah do práva na rodinný život 

nepřiměřený. 

A contrario tak lze dovodit, že pokud by byl přístup státních orgánů v obdobném 

případě laxní a prodloužila se doba separace mezi dítětem a rodiči a pokud by požadavky 

 
112 Rozsudek ESLP D. a ostatní proti Belgii ze dne 8. 7. 2014, č. 29176/13, odst. 16. 
113 Tamtéž, odst. 49–50. 
114 Tamtéž, odst. 57–59. 
115 Tamtéž, odst. 60. 
116 Stěžovatelé celou věc již s předstihem konzultovali jak s belgickými, tak s ukrajinskými právníky. Belgické 

orgány rovněž namítaly, že vina za průtahy je na straně stěžovatelů, neboť napoprvé nedodali potřebné 

dokumenty. 
117 Rozsudek ESLP D. a ostatní proti Belgii ze dne 8. 7. 2014, č. 29176/13, odst. 62. 
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na prokázání příbuzenského vztahu šly nad rámec výše uvedeného, jednalo by se již 

o nepřípustný zásah do práva na soukromý a rodinný život garantovaného článkem 8 EÚLP. 

Smluvní státy by tak měly alespoň přistoupit k deklarování požadavků na prokázání 

příbuzenství mezi státními občany (objednatelským párem) a dítětem narozeným v zahraničí 

za pomocí surogátního mateřství a rovněž zajistit, aby celé řízení o vydání cestovních dokladů 

pro takové dítě bylo vyřízeno v co nejkratší lhůtě.118 Tento závěr však dle mého může platit 

pouze u těch smluvních států, jejichž způsob nabývání státního občanství se u nově 

narozených řídí principem ius sanguinis, a nikoliv ius soli.119 

2.5.5 Paradiso a Campanelli proti Itálii 

Italský manželský pár uzavřel surogátní smlouvu s ruskou náhradní matkou, kde je 

stejně jako na Ukrajině povoleno komerční náhradní mateřství.120 Ze strany ruské kliniky 

asistované reprodukce však nejspíše došlo k pochybení a gamety stěžovatele121 nebyly 

použity k vytvoření embrya, i když o tom klinika vydala příslušné potvrzení.122 Poté, 

co se dítě narodilo, náhradní matka udělila souhlas s předáním stěžovatelům, dítěti byl 

následně vystaven ruský rodný list, kde byli stěžovatelé uvedeni jako rodiče, a bylo mu 

povoleno vycestovat se stěžovatelkou do Itálie.123 Následně byly italské orgány upozorněny 

svým zastupitelským úřadem v Moskvě, že rodný list dítěte obsahuje nepravdivé údaje, neboť 

v něm byli jako rodiče uvedeni stěžovatelé.124 Italské orgány činné v trestním řízení obvinily 

stěžovatele z trestných činů předstírání občanského statutu, padělání úředních dokumentů 

a porušení mezinárodních pravidel adopce.125 Na popud státního zástupce bylo rovněž 

zahájeno řízení o ustanovení dočasného opatrovníka a řízení o umožnění adopce dítěte. 

Italský soud ve věcech mládeže poukázal na skutečnost, že ani jeden ze stěžovatelů není 

 
118 To však neznamená, že smluvní státy mají povinnost uznávat cizozemské rodné listy. ESLP v tomto rozsudku 

i v rozhodnutí Mennesson proti Francii výslovně uvedl, že taková povinnost neexistuje a ani jí nelze stanovit 

judikaturou, jedná se o otázku státní suverenity a volného prostoru pro uvážení. 
119 Většina evropských států se však řídí pravidlem ius sanguinis, podrobněji např. zde: EUROPEAN 

PARLIAMENTARY RESEARCH SERVICE. Rules of jus soli citizenship in EU-28 [online]. European 

Parliamentary Research Service, 2018 [cit. 2021-07-10]. Dostupné z: https://epthinktank.eu/2018/07/11/ 

acquisition-and-loss-of-citizenship-in-eu-member-states-key-trends-and-issues/figure-1-rules-of-jus-soli-

citizenship-in-eu-28/ 
120 MOULIAROVA, E. The Legal Regulation of Surrogacy in Russia. Italian Journal of Public Law, 2019, 

č. 11, s. 393–433. ISSN 2239-8279. 
121 K vytvoření embrya bylo použito vajíčko anonymní dárkyně. 
122 Rozsudek Velkého senátu ESLP Paradiso a Campanelli proti Itálii ze dne 24. 1. 2017, č. 25358/12,  

odst. 11–12. 
123 Tamtéž, odst. 17–18. 
124 Tamtéž, odst. 19. 
125 Tamtéž, odst. 21. 

https://epthinktank.eu/2018/07/11/acquisition-and-loss-of-citizenship-in-eu-member-states-key-trends-and-issues/figure-1-rules-of-jus-soli-citizenship-in-eu-28/
https://epthinktank.eu/2018/07/11/acquisition-and-loss-of-citizenship-in-eu-member-states-key-trends-and-issues/figure-1-rules-of-jus-soli-citizenship-in-eu-28/
https://epthinktank.eu/2018/07/11/acquisition-and-loss-of-citizenship-in-eu-member-states-key-trends-and-issues/figure-1-rules-of-jus-soli-citizenship-in-eu-28/
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biologickým rodičem dítěte a jediným známým rodičem je náhradní matka. Vzhledem k těmto 

skutečnostem se nejedná o náhradní mateřství, stěžovatelé porušili zákon a na území Itálie 

převezli dítě, u kterého předstírali, že je jejich synem. Z pohledu italské jurisdikce byl vztah 

mezi dítětem a stěžovateli protiprávní a tento bylo třeba ukončit, soud ve věcech mládeže 

proto rozhodl o umístění dítěte do pěstounské péče, přičemž neshledal, že by dítěti tímto 

postupem byla způsobena újma, neboť se stěžovateli nestrávilo dlouhý čas, a nedojde tak 

k nenapravitelnému poškození jeho psychiky.126 

V rámci rozhodnutí výše popsaného případu ESLP konstatoval, že na rozdíl 

od předchozí judikatury se nejedná o pojmově totožné náhradní mateřství, vyvstává tedy 

otázka, zda je možné aplikovat na tuto situaci článek 8 EÚLP, resp. zda mezi dítětem 

a stěžovateli vznikl rodinný život navzdory tomu, že s dítětem nejsou pokrevně spřízněni.127 

Rodinné vazby nejsou dle předchozí judikatury závislé pouze na pokrevním příbuzenství, ale 

i na jiných okolnostech (např. délka a druh vztahu). V posuzovaném případě se stěžovatelé 

připravovali na roli rodičů, vykonávali po dobu cca osmi měsíců rodičovskou péči a vytvořili 

si k dítěti emocionální vztah. Nicméně vzhledem ke skutečnosti, že zde nebylo pokrevní 

pouto, vztah měl krátkého trvání a panovala nejistota ohledně právních poměrů, Velký senát 

ESLP zásah do rodinného života nekonstatoval. Na druhou stranu však konstatoval, že došlo 

k zásahu do soukromé sféry stěžovatelů, nicméně se tak stalo proporcionálně, kdy italské 

orgány chtěly napravit protiprávní vztah a vzaly v úvahu soukromý zájem stěžovatelů proti 

zájmu veřejnému, který nakonec převážil.128 

Domnívám se, že Velký senát ESLP tímto rozhodnutím do jisté míry vytyčil meze 

pojmu náhradní mateřství, kdy i přes skutečnost, že dítě vzešlo ze surogátního mateřství 

a vytvořil se vztah (byť krátkodobý) mezi stěžovateli a dítětem, Velký senát ESLP poukázal 

na skutečnost, že zde nebylo pokrevní pouto mezi dítětem a stěžovateli, nešlo tak aplikovat 

závěry z rozsudku Mennesson proti Francii. Mimoto zde ESLP v rámci doktríny volného 

uvážení respektoval právní úpravy smluvních států upravující otázky rodičovství a adopce.129 

Smluvním státům je tak ponechán prostor pro ochranu svého veřejného pořádku za situace, 

kdy jejich občané výše popsaným způsobem poruší pravidla mezinárodní adopce. To však 

platí pouze za předpokladu, že se mezi dítětem a zamýšlenými (negenetickými) rodiči 

 
126 Rozsudek Velkého senátu ESLP Paradiso a Campanelli proti Itálii ze dne 24. 1. 2017, č. 25358/12, odst. 37. 
127 Tamtéž, odst. 140. 
128 Tamtéž, odst. 206. 
129 PALÁSEK, M. Náhradní mateřství v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora 

Evropské unie. In Cofola international 2017: resolution of international disputes. Brno: Masarykova univerzita, 

2017, s. 572–604. ISBN 978-80-2108-792-7. 
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nevytvoří již dostatečně dlouhodobá a kvalitní vazba na to, aby se dala považovat za rodinný 

život ve smyslu článku 8 EÚLP. Jedná se tedy o stanovení kritérií pro test rodinného života, 

kterým ESLP v obdobných budoucích případech bude poměřovat, zda mezi zamýšlenými 

rodiči bez genetických vazeb k dítěti a tímto dítětem vznikla vazba, která požívá ochrany dle 

článku 8 EÚLP. 

2.5.6 Fjölnisdóttir a ostatní proti Islandu 

Toto rozhodnutí ESLP rovněž zohlednilo absenci pokrevních vazeb mezi 

objednatelským párem a dítětem vzešlým ze surogátního mateřství. Islandský stejnopohlavní 

manželský pár vycestoval do Spojených států amerických za účelem realizace náhradního 

mateřství, přičemž k vytvoření embrya nebyly použity gamety ani jedné ženy z tohoto páru.130 

Náhradní matka dítě porodila a předala jej do péče stěžovatelkám, americké úřady dítěti 

vystavily rodný list a pas. Poté, co stěžovatelky přicestovaly zpět na Island, podaly žádost 

na zápis dítěte do islandského národního registru obyvatel, použily přitom formulář pro děti 

islandských občanů narozené v zahraničí, přičemž těmto dětem ex lege náleží islandské 

občanství. Poté, co v řízení vyplynulo, že dítě vzešlo z náhradního mateřství, odmítly jej 

islandské úřady zapsat do národního registru obyvatel, neboť islandský právní řád striktně 

dodržuje zásadu mater semper certa est131, a matkou dítěte narozeného v zahraničí je tedy 

občanka Spojených států amerických, dítě tak nemá nárok na občanství a nemůže být zapsáno 

do národního registru obyvatel. Optikou islandských orgánů veřejné správy dítě bylo 

nezaopatřeným a nezletilým cizím občanem na území Islandu, z toho důvodu mu byl 

jmenován opatrovník a se stěžovatelkami byla uzavřena dohoda o svěření dítěte do jejich péče 

do doby konečného rozhodnutí ve věci.132 

V mezidobí došlo k tomu, že se stěžovatelky rozvedly a pečovaly o dítě střídavě 

v rámci pěstounské péče, dítěti bylo uděleno státní občanství, avšak stěžovatelky nebyly stále 

registrovány jako rodiče, proti čemuž se bránily soudní cestou. Islandské obecné soudy 

uvedly, že dle islandského práva je matkou dítěte vždy žena, která dítě porodila, a na Islandu 

je náhradní mateřství zakázáno. Uznání rodného listu ze Spojených států amerických 

by znamenalo, že islandští občané mohou tento zákaz volně obcházet tím, že celý proces 

podstoupí v zahraničí. Islandské soudy si rovněž byly vědomy skutečnosti, že odmítnutím 

 
130 Rozsudek Velkého senátu ESLP 2.2.4.4 Fjölnisdóttir a Ostatní proti Islandu ze dne 18. 5. 2021, č. 71552/17, 

odst. 5–6. 
131 Byť v islandském právním řádu není explicitně stanovena. 
132 Rozsudek Velkého senátu ESLP 2.2.4.4 Fjölnisdóttir a Ostatní proti Islandu ze dne 18. 5. 2021, č. 71552/17, 

odst. 7–10. 
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zápisu stěžovatelů jako rodičů dítěte došlo k narušení práva dítěte na soukromý a rodinný 

život dle článku 8 EÚLP, tento zásah však byl legitimní, neboť zde převažovaly zájmy 

na ochraně společnosti a veřejného pořádku, a to zejména žen, které by mohly být nuceny 

k náhradnímu mateřství, a dětí, které by neměly možnost získat informace o svém původu 

a dědictví.133 Obecný soud rovněž podotkl, že pokud by se stěžovatelky v mezidobí 

nerozvedly a nevzaly zpět společnou žádost o adopci dítěte, úspěšně by ho mohly adoptovat, 

neboť zde nebyly žádné právní překážky pro tento postup. 

ESLP v rámci zkoumání případu dospěl obdobně jako v případě Paradiso 

a Campanelli proti Itálii k závěru, že stěžejním pro určení toho, zda došlo k porušení práva 

dle článku 8 EÚLP, je existence rodinného života mezi stěžovatelkami a dítětem, přičemž 

k vytvoření těchto vazeb může samozřejmě dojít i v rámci stejnopohlavního páru.134 V obecné 

rovině ESLP konstatoval stěžejní princip, že je chráněn rodinný život, naopak není chráněna 

snaha či touha založit rodinu a neexistuje v obecné rovině ani právo na adopci.135 V konkrétní 

rovině pak ESLP konstatoval, že dítě bylo svěřeno do střídavé pěstounské péče stěžovatelkám 

po jejich rozvodu s tím, že dítě mohlo kdykoliv navštěvovat i druhého ze stěžovatelů. 

Na rozdíl od případu Paradiso a Campanelli proti Itálii tak stát nenarušil vznik rodinných 

vazeb mezi dítětem a stěžovatelkami, naopak jejich vztah byl od narození dítěte kontinuálně 

posilován. Vzhledem k výše zmíněné judikatuře ESLP dospěl k závěru, že mezi 

stěžovatelkami a dítětem existoval rodinný život, neboť byly splněny všechny kvantitativní 

i kvalitativní požadavky pro jeho vznik.136 

Ohledně tvrzení stěžovatelek, že byla porušena jejich práva garantovaná článkem 8 

EÚLP tím, že islandské orgány odmítly stěžovatelky uznat jako rodiče dítěte, ESLP uvedl, že 

k porušení jejich práv nedošlo, neboť islandské orgány poskytly přesvědčivou a jasnou právní 

argumentaci a vzaly v úvahu nejlepší zájem dítěte oproti zájmům veřejným, a především 

umožnily stěžovatelkám a dítěti žít nerušeným rodinným životem v rámci pěstounské péče. 

Nadto o samotné adopci nebylo doposud pravomocně rozhodnuto, a jedna ze stěžovatelek tak 

může dítě adoptovat.137 

Toto rozhodnutí potvrdilo názor ESLP, který byl již předestřen v rámci případu 

Paradiso a Campanelli proti Itálii, že ochranu dle článku 8 EÚLP tak požívá jenom takový 

 
133 Rozsudek Velkého senátu ESLP 2.2.4.4 Fjölnisdóttir a Ostatní proti Islandu ze dne 18. 5. 2021, č. 71552/17, 

odst. 19. 
134 Tamtéž, odst. 56, odst. 58. 
135 Tamtéž, odst. 57. 
136 Tamtéž, odst. 58–62. 
137 Tamtéž, odst. 71–76. 
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vztah, který dosáhne dostatečné délky a intenzity, aby jej šlo považovat za rodinný život. 

V souladu s předchozí judikaturou ESLP rovněž připomněl hranice ochrany dle článku 8 

EÚLP, kdy ochrany požívá již samotný rodinný život, nikoliv úmysl či snaha založit rodinu 

nebo snaha adoptovat dítě. Rovněž byly znovu potvrzeny obsahové hranice doktríny volného 

uvážení, kdy smluvní státy nemusí respektovat rodné listy dětí narozených z náhradního 

mateřství, pokud je to v rozporu se jejich právním řádem, resp. veřejným pořádkem, stále 

však platí závěry vyplývající z případů Mennesson proti Francii a Labassee proti Francii. 

2.5.7 Nález Ústavního soudu ČR I. ÚS 3226/16-2 

Ústavní soud již také rozhodoval případ týkající se náhradního mateřství, byť se 

k vhodnosti a potřebnosti tohoto institutu přímo nevyjádřil, neboť samotná legalita 

náhradního mateřství nebyla předmětem stížnosti. Ústavní soud se nicméně v rámci 

odůvodnění zabýval rozdíly mezi přirozeným rodičovstvím, osvojením a surogátním 

mateřstvím a uvedl, že náhradní mateřství nelze připodobňovat k osvojení, z čehož vyplývá, 

že nelze na tyto případy analogicky aplikovat řešení týkající se osvojení. 

Skutkové okolnosti byly podobné jako v předchozích případech rozhodovaných ESLP. 

Stěžovatelé byli stejnopohlavním párem, který byl dle práva státu Kalifornie manželským 

párem, přičemž měli silné vazby na ČR (občanství jednoho ze stěžovatelů), kam pravidelně 

cestovali. Stěžovatelé uzavřeli v souladu s kalifornským právním řádem s náhradní matkou 

surogátní smlouvu, přičemž k vytvoření embrya bylo použito vajíčko anonymní dárkyně 

a sperma partnerů, stěžovatelé však záměrně nechtěli vědět, čí genetický materiál byl pro 

vytvoření embrya použit.138 Kalifornský soud na základě smlouvy o náhradním mateřství 

rozhodl, že náhradní matka nebude rodičem dítěte, nýbrž v rodném listu dítěte budou uvedeni 

jako rodiče oba stěžovatelé.139 Po narození dítěte (třetího stěžovatele) se stěžovatelé obrátili 

na Městský úřad Praha 1 příslušný pro vyřizování občanskoprávních otázek v případě, že 

žadatelé nemají trvalý pobyt v ČR. Úřad stěžovatele odkázal na Nejvyšší soud, neboť uznání 

cizího rozhodnutí o určení rodičovství lze pouze na základě předchozího rozhodnutí tohoto 

soudu. Nejvyšší soud kalifornský rozsudek o určení rodičovství uznal vůči jednomu 

ze stěžovatelů, vycházeje přitom z § 54 odst. 3 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu 

soukromém, dle kterého k platnosti určení rodičovství postačí, stane-li se podle právního řádu 

státu, v němž došlo k prohlášení o uznání rodičovství. Soud rovněž konstatoval, že tomuto 

 
138 Nález Ústavního soudu ze dne 29. 6. 2017, sp. zn. I. ÚS 3226/16-2. 
139 Tamtéž, odst. 4. 
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uznání nebrání ani skutečnost, že dítě se narodilo z náhradního mateřství, neboť to samo 

o sobě není v rozporu s tuzemským veřejným pořádkem. Jako otec byl tedy uznán pouze 

jeden ze stěžovatelů, přičemž údaje o matce zůstaly nevyplněné. K rodičovství druhého 

stěžovatele se Nejvyšší soud nikterak nevyjádřil.140 Na základě tohoto rozhodnutí vystavil 

výše zmíněný úřad osvědčení o českém státním občanství, následně byl dítěti vystaven český 

rodný list a poté i cestovní pas.141 

V návaznosti na to navrhovatelé opětovně podali návrh Nejvyššímu soudu na uznání 

kalifornského rozsudku a domáhali se uznání i vůči druhému stěžovateli, který nebyl zapsán 

v rodném listu dítěte. Nejvyšší soud toto odmítl z důvodu, že by toto již bylo v rozporu 

s českým veřejným pořádkem.142 V ústavní stížnosti stěžovatelé poukázali na to, že druhý 

z partnerů nemá z pohledu českých orgánů žádný právní vztah k dítěti, časté cesty na území 

ČR tak nejsou bez právních rizik, zejména z hlediska vstupu na území republiky, případné 

hospitalizace dítěte a nároku na poskytnutí informací o jeho zdravotním stavu, negativně 

by byla ovlivněna rovněž tuzemská dědická práva dítěte.143 

Ústavní soud přihlédl zejména k tomu, že všichni tři stěžovatelé žijí rodinným 

životem144 a je 50% pravděpodobnost, že otec nezapsaný v rodném listu je ve skutečnosti 

genetickým otcem dítěte.145 

Ústavní soud dále konstatoval, že náhradní mateřství je institutem rozdílným od 

osvojení, neboť jde o originární způsob nabývání rodičovství na rozdíl od osvojení, které 

s těhotenstvím a porodem nesouvisí. Budoucí rodiče mají na rozdíl od osvojitelů rovněž 

kontrolu nad použitím genetického materiálu. Posledním stěžejním rozdílem je, že u osvojení 

se jedná o následnou změnu rodičovství již narozeného dítěte. V případě stěžovatelů však 

došlo k tomu, že v souladu s kalifornským právem bylo jejich rodičovství určeno již 

v okamžiku narození dítěte.146 Na druhou stranu náhradní mateřství nelze srovnávat ani 

s přirozeným rodičovstvím, jedná se totiž o formu asistované reprodukce, kde dojde na 

 
140 Nález Ústavního soudu ze dne 29. 6. 2017, sp. zn. I. ÚS 3226/16-2, odst. 6. 
141 Tamtéž, odst. 7. 
142 Tamtéž, odst. 8. 
143 Tamtéž, odst. 9. 
144 Podle dřívější judikatury ESLP rodinný život může vzniknout u jakéhokoliv páru, lhostejno jestli je tento 

pár homosexuální nebo heterosexuální, podrobněji např. Rozsudek ESLP Schalk a Kopf proti Rakousku ze dne 

24. 6. 2010 č. 30141/04. 
145 Ústavní soud v souvislosti s tím poukázal na zjevnou nelogičnost rozhodnutí Nejvyššího soudu, kdy jednoho 

otce uznal jako matrikového, přičemž druhého naopak uznat odmítl. 
146 Nález Ústavního soudu ze dne 29. 6. 2017, sp. zn. I. ÚS 3226/16-2, odst. 20. 
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základě předchozí dohody k umělému oplodnění náhradní matky, která dítě po porodu předá 

objednatelům.147 

Ústavní soud se ztotožnil se závěry Nejvyššího soudu, že narození dítěte za pomocí 

náhradního mateřství v zahraničí a určení rodičovství stěžovatelů není samo o sobě v rozporu 

s veřejným pořádkem, neboť k tomu došlo dle cizí právní úpravy a podle ní náhradní matka 

není matrikovou matkou dítěte, rovněž manželský status mezi stěžovateli je v souladu s touto 

zahraniční úpravou. Kromě právních vazeb k dítěti není pochyb ani o vazbách sociálních, kdy 

všichni tři stěžovatelé žijí rodinným životem ve smyslu článku 8 EÚLP a čl. 10 odst. 2 

LZPS.148 Nejedná se tedy o hypotetický budoucí vztah mezi objednateli a dítětem, nýbrž 

o stav právně a fakticky existující, který pouze vyžaduje uznání ze strany tuzemských orgánů. 

Ústavní soud v návaznosti na to dovodil, že uznání rodičovství druhého stěžovatele je 

v nejlepším zájmu dítěte, neboť je jistě v jeho zájmu zajištění vztahu s osobou, která o něj 

pečuje jako rodič a zajišťuje jeho výživu, přičemž o kvalitě péče nejsou žádné pochybnosti 

a samotný vztah byl již deklarován kalifornskou právní úpravou. Dochází pouze k podrývání 

tohoto vztahu ze strany tuzemských orgánů.149 

V nejlepším zájmu dítěte rovněž není hypotetická situace, kterou nastínili sami 

stěžovatelé, že v případě, kdy by dítě přicestovalo na území státu pouze v doprovodu druhého 

stěžovatele, by mohlo být vystaveno mnoha nepříjemnostem a těžkostem, např. při 

hospitalizaci.150 

Z hlediska výhrady veřejného pořádku ohledně zápisu druhého stěžovatele do rodného 

listu jakožto stěžejního argumentu pro neuznání statusového vztahu mezi druhým a třetím 

stěžovatelem Ústavní soud uvedl, že k uplatnění výhrady veřejného pořádku musí existovat 

zjevný rozpor s tuzemským veřejným pořádkem, což není tento případ. Stěžovatelé 

postupovali v souladu s kalifornskou právní úpravou, z jejich strany nebyly porušeny žádné 

právní předpisy, což je zásadní rozdíl oproti případu Paradiso a Campanelli proti Itálii, 

a jejich rodinný život splňoval všechny kvalitativní a kvantitativní znaky rodinného života. 

 
147 Nález Ústavního soudu ze dne 29. 6. 2017, sp. zn. I. ÚS 3226/16-2, odst. 21. 
148 Tamtéž, odst. 24. 
149 Tamtéž, odst. 35. Ústavní soud rovněž vytknul Nejvyššímu soudu, že se zde vůbec nezabýval nejlepším 

zájmem dítěte, k čemuž je povinen dle čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte. 
150 Prof. Ivo Telec tento závěr kritizuje a uvádí, že Ústavní soud upřednostnil nejlepší zájem dítěte před veřejným 

pořádkem, aniž by toto bylo objektivně zapotřebí, neboť i kdyby po příletu stěžovatelů do České republiky došlo 

k výše nastíněné situaci, žádný stav nejistoty nebude stěžovatele provázet, neboť dle § 22 odst. 1 občanského 

zákoníku bude mezi stěžovateli poměr obdobný rodinnému, z čehož budou rovněž vyplývat obdobná práva 

a povinnosti. Podrobněji viz: TELEC, I. Kritický pohled na nález Ústavního soudu: uznání kalifornského 

rodičovského statusu stejnopohlavního manžela [online]. Zdravotnické právo a bioetika, 2017 [cit. 2021-07-21]. 

Dostupné z: https://zdravotnickepravo.info/kriticky-pohled-na-nalez-ustavniho-soudu-uznani-kalifornskeho-

rodicovskeho-statusu-stejnopohlavniho-manzela/ 

https://zdravotnickepravo.info/kriticky-pohled-na-nalez-ustavniho-soudu-uznani-kalifornskeho-rodicovskeho-statusu-stejnopohlavniho-manzela/
https://zdravotnickepravo.info/kriticky-pohled-na-nalez-ustavniho-soudu-uznani-kalifornskeho-rodicovskeho-statusu-stejnopohlavniho-manzela/


41 

Nadto již dnes tuzemský právní řád předvídá rodičovská práva u stejnopohlavních párů, byť 

se jedná pouze o případ, kdy rodiči zůstanou zachována rodičovská práva po změně pohlaví, 

existence dítěte se stejnopohlavními rodiči tak není z hlediska veřejného pořádku nepřípustná, 

a proto nelze v tomto případě uplatnit výhradu veřejného pořádku. Jako argument není možné 

použít ani ochranu tradiční rodiny, neboť zápis druhého stěžovatele jako otce dítěte není 

způsobilý tradiční rodinu ohrozit a ochranou tradičních hodnot nelze vytěsnit nejlepší zájmy 

dítěte.151 

Z výše uvedených důvodů Ústavní soud vyhověl ústavní stížnosti druhého stěžovatele 

(nezapsaný otec) a třetího stěžovatele (dítě).152 

Ústavní soud postupoval v souladu s judikaturou ESLP, zejména citovaným 

rozhodnutím Mennesson proti Francii, když poskytl ochranu existujícímu rodinnému životu, 

který však státní orgány neuznaly. Stejně jako ve výše uvedeném rozhodnutí Ústavní soud 

upozornil, že případy je třeba posuzovat ad hoc.153 Uvedené závěry jsou rovněž v souladu 

s rozhodnutím Paradiso a Campanelli proti Itálii, kdy byla poskytnuta ochrana takovému 

způsobu života stěžovatelů, který lze považovat za rodinný, a to na základě dlouhodobosti 

a kvality vztahu mezi stěžovateli. Rovněž bylo přihlédnuto k tomu, že stěžovatelé postupovali 

v souladu se zahraniční právní úpravou, která náhradní mateřství dovoluje. 

Domnívám se, že v rámci tohoto argumentu byl nevyřčeně aplikován princip právní 

jistoty, o které bylo stručně pojednáno v úvodu této kapitoly, neboť lze jen těžko aplikovat 

výhradu veřejného pořádku na institut, který není v tuzemském právním řádu nijak upraven, 

pouze poukázáním na občanskoprávní zakotvení statusové zásady mater semper certa est, 

když na jiném místě právní řád připouští rodičovství dvěma osobám stejného pohlaví, byť 

pouze v případu změny pohlaví jednoho z rodičů. 

Na druhou stranu je vhodné podotknout, že závěry obsažené v tomto rozhodnutí nelze 

do budoucna obecně aplikovat na statusové otázky související s náhradním mateřstvím. 

Zásada mater sepmer certa est nebyla rozhodnutím prolomena, jednalo se pouze o uznání 

zahraničního rodného listu na základě existujícího rodinného života. Ústavní soud rovněž sám 

upozornil, že nemá pravomoc k tomu, aby nahrazoval vůli zákonodárce ve statusových 

otázkách. Ústavní soud totiž již dříve judikoval, byť se jednalo o otázku okruhu osob aktivně 

legitimovaných k podání návrhu na určení otcovství, následující: „Právní úprava určování 

 
151 Nález Ústavního soudu ze dne 29. 6. 2017, sp. zn. I. ÚS 3226/16-2, odst. 55–60. 
152 Tamtéž, odst. 61. 
153 Tamtéž, odst. 23. 
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rodičovství stojí na silném akcentu právní jistoty. Ústavní soud v této svým dosahem statusové 

věci nemůže jít tak daleko, aby zastoupil zákonodárce. Skutkové okolnosti této věci, jakkoli 

výjimečné, nebyly takového rázu, aby dal Ústavní soud výjimečně průchod individuální 

spravedlnosti contra verba legis.“154 

2.6 Dílčí závěr 

Výše prezentovaná práva zakotvená na ústavní úrovni, stěžejní mezinárodní smlouvy 

týkající se problematiky a zejména pak případy projednávané před ESLP a před Ústavním 

soudem představují základní rámec, ve kterém by se dle mého názoru měla budoucí právní 

úprava náhradního mateřství pohybovat, ať se bude jednat o výslovný zákaz, nebo o nastavení 

zákonných pravidel, dle kterých bude surogace umožněna. Domnívám se, že jsou možná obě 

řešení, a to na základě rozhodnutí ESLP ve věci S. H. a ostatní proti Rakousku, neboť 

z rozhodnutí je patrné, že přístup k asistované reprodukci sice spadá pod ochranu soukromého 

a rodinného života ve smyslu článku 8 EÚLP. 

Nicméně volba, které metody asistované reprodukce budou zákonem dovoleny, 

zůstává na smluvních státech za předpokladu, že zákaz některých metod asistované 

reprodukce bude následovat ochranu etických, mravních a právních hodnot, které jsou 

považovány za nezbytné v demokratické společnosti. Právo na to mít genetického potomka 

tak není součástí práv garantovaných článkem 8 EÚLP. Tento závěr pak potvrzují 

i rozhodnutí, která se již přímo zabývala náhradním mateřstvím, např. rozhodnutí 

Fjölnisdóttir a ostatní proti Islandu nebo rozhodnutí Mennesson proti Francii. 

Rovněž je třeba podotknout, že meze prostoru pro uvážení zůstávají pro smluvní státy 

poměrně široké, neboť nepanuje jednotný názor na náhradní mateřství napříč státy. 

Z jednotlivých právních řádů tak nelze extrahovat obecně platné morální, etické a právní 

principy ve vztahu k tomuto institutu. To ovšem neznamená, že by smluvní státy měly 

absolutní volnost v přístupu k otázce náhradního mateřství – stěžejním zájmem musí být 

ochrana soukromého a rodinného života, a především musí být chráněn nejlepší zájem dítěte. 

Náhradní mateřství tak nelze zakázat, aniž by stát alespoň stanovil základní postupy, jakými 

budou tyto hodnoty chráněny, neboť náhradní mateřství je v některých evropských státech 

 
154 Nález Ústavního soudu ze dne 16. 5. 2017, sp. zn. II. ÚS 3122/16. V tomto případě se domnělý biologický 

otec domáhal určení svého otcovství vůči otci, kterému svědčila první domněnka otcovství (manželství s matkou 

dítěte). Ústavní soud na základě své předchozí judikatury i judikatury ESLP dovodil, že je třeba vždy zkoumat, 

zda je z hlediska nejlepších zájmů dítěte vhodné založit vztah mezi biologickým rodičem a dítětem, to však 

neznamená, že smluvní státy mají povinnost umožnit, aby biologický otec mohl napadnout statut otce právního, 

resp. sociálního. Chráněno je především právní a sociální rodičovství. 
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legální a občané jednoho státu mohou proces podstoupit v zahraničí, byť se tím mohou 

vystavit riziku sankcí. Pro smluvní státy tak na základě judikatury ESLP vyvstává povinnost 

v některých případech reflektovat vztahy vyplývající z náhradního mateřství, i když nemá 

povinnost přímo uznávat zahraniční rodné listy ze zemí, které náhradní mateřství legalizovaly. 

Předpokladem pro uznání statusových vztahů vyplývajících ze surogátního mateřství je 

na základě rozsudku ESLP ve věci Paradiso a Campanelli proti Itálii především naplnění 

kvantitativních a kvalitativních znaků rodinného života, nejlepší zájem dítěte, existence 

pokrevního pouta mezi dítětem a objednatelským párem155, přičemž roli může hrát 

i skutečnost, zda se objednatelský pár podstoupením procesu náhradního mateřství nedopustil 

protiprávního jednání (personalita práva). 

Výše uvedené závěry byly reflektovány a do jisté míry rozšířeny o stejnopohlavní páry 

v rámci nálezu Ústavního soudu I. ÚS 3226/16-2, kdy Ústavní soud uvedl, že nezapsání 

druhého otce do rodného listu dítěte za situace, kdy všichni stěžovatelé žijí rodinným životem, 

není v nejlepším zájmu dítěte a takové rozhodnutí porušuje práva garantovaná článkem 8 

EÚLP. Ústavní soud rovněž zdůraznil, že v takovýchto případech nelze postupovat 

analogicky dle právní úpravy osvojení156, neboť se jedná o zcela rozdílné instituty. Toto 

rozhodnutí je do jisté míry přelomové v tom, že Ústavní soud definoval náhradní 

mateřství na základě existující doktríny a uvedl, jaké způsoby reflektování vztahů vzešlých 

ze surogace považuje za nevhodné. Na druhou stranu nelze zapomínat na předchozí judikaturu 

(II. ÚS 3122/16), která jasně uvádí, že pouze zákonodárce může upravovat statusové vztahy. 

Ústavní soud tak není způsobilý contra legem nastolit statusové vztahy jinak, než předpovídá 

zákon.157 Aplikováno na institut náhradního mateřství to znamená, že pouze zákonodárce je 

oprávněn prolomit zásadu mater semper certa est. 

Pokud by zákonodárce v budoucnu přistoupil k implementaci institutu surogátního 

mateřství, musel by se pohybovat v mezích vytyčených judikaturou, byť se tyto mohou v čase 

posouvat díky dynamickému výkladu EÚLP. Případná právní úprava by však jistě musela 

zejména reflektovat nejlepší zájem dítěte a dostatečně chránit všechny zúčastněné strany. 

Domnívám se, že vhodným (byť nákladným a časově náročným) řešením je dohled soudu nad 

každým případem náhradního mateřství zvlášť. Nevýhodou takového řešení je však značná 

 
155 PALÁSEK, M. Náhradní mateřství v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora 

Evropské unie. In Cofola international 2017: resolution of international disputes. Brno: Masarykova univerzita, 

2017, s. 572–604. ISBN 978-80-2108-792-7. 
156 S výjimkou situace předvídané v § 804 OZ. 
157 Za předpokladu, že se nejedná o výjimečný stěžejní zájem jednotlivce, jehož neupřednostnění před zájmy 

veřejnými by bylo neproporcionální. 
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arbitrárnost, která vyžaduje od obecných soudů preciznost při rozhodování, a do doby 

existence sjednocovací judikatury by zde pravděpodobně existovala značná právní nejistota, 

která ve statusových vztazích představuje závažný problém. 
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3. Soukromoprávní limity náhradního mateřství 

Z předchozí kapitoly vyplývá, že v případě náhradního mateřství neexistuje pozitivní 

závazek státu, který by ukládal tento institut implementovat do právního řádu. Rovněž 

Ústavní soud výslovně nedovodil potřebu zakotvit do právního řádu náhradní mateřství, 

dovodil pouze to, že v některých případech je třeba náhradní mateřství a statusové vztahy 

z něj vyplývající respektovat v případě, že k procesu náhradního mateřství došlo v souladu 

s právem cizího státu a nebyly porušeny tuzemské právní normy. 

Z hlediska případné implementace institutu do právního řádu je třeba kromě 

ústavněprávních limitů a mezinárodních závazků identifikovat především základní podústavní 

právní normy a na základě jejich analýzy určit, zda jsou některé aspekty náhradního mateřství 

za současného právního stavu nelegální. Pro budoucí právní úpravu je tak nutné určit, kterých 

právních norem se surogátní mateřství obsahově dotýká, jaké limity tyto právní normy 

obsahují a zda je možné tyto limity měnit. Navrhované řešení implementace surogátního 

mateřství do tuzemského právního řádu by pak nemělo být v rozporu se stěžejními zásadami, 

které zákonodárce považuje za natolik klíčové, že je přímo vtělil do právních norem. Je třeba 

rovněž podotknout, že náhradní mateřství má jak rovinu soukromoprávní, tak veřejnoprávní, 

přičemž vzhledem k výše uvedenému by měly být analyzovány oba dva aspekty 

problematiky. 

Z těchto důvodů bude následující kapitola pojednávat o soukromoprávních normách 

dotýkajících se náhradního mateřství, pokusí se vymezit ta ustanovení, která by byla dotčena 

případnou implementací náhradního mateřství do OZ, a označit limity (např. dobré mravy, 

veřejný pořádek, ochrana slabší strany), které v současné době právní úprava obsahuje, 

a následně určit, které limity nelze případnou právní úpravou náhradního mateřství překročit. 

3.1 Občanský zákoník 

OZ je nejdůležitějším soukromoprávním předpisem vůbec. Z hlediska náhradního 

mateřství jeho důležitost spočívá především v úpravě osobnostních statusových práv a rovněž 

v celistvé úpravě závazkových právních poměrů. Tyto oblasti právní úpravy jsou stěžejní 

proto, že regulují osobnostní statusová práva mezi subjekty zúčastněnými na procesu 

náhradního mateřství, resp. stanovují normativní pravidla, dle kterých lze takové vztahy 

založit (osvojení). Závazkové právní poměry plynoucí z právního jednání jsou stěžejní 
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pro posouzení zákonnosti smlouvy o náhradním mateřství, přičemž taková smlouva je jedním 

ze základních znaků surogace (viz podkapitola 1.2). 

3.2 Smlouva o náhradním mateřství 

Aby bylo možné odpovědět na otázku, zda je surogátní smlouva jako jeden 

ze stěžejních pojmových znaků náhradního mateřství z hlediska OZ platná, resp. zda bude 

třeba v rámci případné implementace náhradního mateřství zasáhnout i do některých částí 

OZ mimo úpravu statusových právních vztahů, je třeba vymezit základní znaky smlouvy 

o náhradním mateřství. Zejména je třeba definovat smluvní strany, vzájemná práva 

a povinnosti (obsah) a předmět této smlouvy. 

Jak vyplývá z úvodu 1. kapitoly, smlouva o náhradním mateřství není v českém 

právním řádu nijak upravena, což samo o sobě není překážkou k uzavření takové smlouvy, 

neboť § 1746 odst. 2 OZ umožňuje uzavřít smlouvu, která není jako smluvní typ zvláště 

upravena158, uplatní se však obecné limity autonomie vůle.159 Z definice náhradního mateřství 

dále vyplývá, že surogátní smlouva je uzavřena mezi náhradní matkou a objednatelským 

párem, tyto subjekty jsou stranami smlouvy, a pokud je náhradní matka vdaná, měl 

by se dalším subjektem na její straně stát i její manžel, neboť jemu bude svědčit první 

domněnka otcovství dle § 1746 odst. 2 OZ160, která může být komplikací k dosažení účelu 

smlouvy o náhradním mateřství.161 

Stěžejní obsahovou částí smlouvy bude povinnost náhradní matky podstoupit umělé 

oplodnění in vitro fertilizací za užití genetického materiálu objednatelů, donosit dítě takto 

vzniklé a po porodu umožnit objednatelskému páru osvojení narozeného dítěte.162 Tento 

základní rámec může být doplněn o různé další povinnosti, jako třeba pravidelně se podrobit 

vyšetřením, dodržovat optimální životosprávu, podávat objednatelům zprávy o stavu 

probíhajícího těhotenství, případně další povinnosti, které budou sloužit k naplnění účelu 

smlouvy. Objednatelský pár se naopak zaváže dítě po porodu osvojit a uhradit náklady 

spojené s umělým oplodněním, těhotenstvím a porodem, příp. rovněž ušlou mzdu. Pokud 

 
158 § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
159 HULMÁK, M. In: HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). 

Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, 1335 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-535-0, s. 137–140. 
160 § 776 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
161 DEMJANOVÁ, R. Surogátní smlouva. In Cofola international 2017: resolution of international disputes. 

Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 461–473. ISBN 978-80-2108-792-7. 
162 Vzhledem k tomu, že právní úprava nepočítá s institutem náhradního mateřství, nelze naplnění účelu smlouvy 

dosáhnout jinak. 
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se jedná o komerční náhradní mateřství, objednatelé se rovněž zaváží uhradit náhradní matce 

finanční odměnu za výše uvedené. Hranice mezi pouhou úhradou nákladů a finanční odměnou 

jsou dle mého názoru velmi mlhavé, pokud se nejedná o zjevný nepoměr mezi skutečně 

vynaloženými náklady a částkou poskytnutou objednateli. Proto dle mého nelze přesně 

stanovit paušální hranici, od které se již jedná o finanční odměnu, a každý případ je nutné 

posuzovat individuálně.163 

Ze základních obsahových náležitostí smlouvy o náhradním mateřství pak dle mého 

implicitně vyplývá, že předmětem smlouvy bude vždy dítě, které náhradní matka porodí, 

resp. úprava jeho statusových poměrů do budoucna. Existují však i jiné přístupy, které se 

snaží do jisté míry zastřít skutečnost, že předmětem smlouvy je lidská bytost, resp. její 

budoucí rodinně-právní status. Obsah smlouvy o náhradním mateřství je tak koncipován jako 

závazek vedoucí k umožnění budoucího osvojení dítěte narozeného z náhradního mateřství.164 

Lze se rovněž setkat s přístupem, že náhradní mateřství je osobní úsluhou ve smyslu 

§ 2055 odst. 2 OZ, neboť zde chybí vůle stran být smlouvou vázán a OZ záměrně smlouvu 

o náhradním mateřství neupravuje, neboť si zákonodárce záměrně nepřál, aby smlouva měla 

právní účinky.165 

Domnívám se, že ani jeden se shora nastíněných přístupů není správný, neboť právní 

jednání je vždy nutné posoudit dle svého obsahu166, tudíž snaha o zastření předmětu a obsahu 

smlouvy o náhradním mateřství pomocí závazku přistoupení k budoucímu osvojení dítěte 

nemůže obstát. Rovněž se dle mého až na výjimky nejedná o osobní úsluhu, neboť 

komentářová literatura uvádí, že úsluha je spíše asynallagmatického charakteru, a záleží tak 

na vůli plnící strany, která nevyplývá z dohody mezi dárcem a obdarovaným, nýbrž je spíše 

spontánního charakteru.167 Rovněž nelze říci, že společenské nebo osobní úsluhy jsou 

zbytkovou kategorií, pod kterou lze subsumovat právní jednání v případě jeho neplatnosti pro 

rozpor s kogentními normami. Mezi stranami bude zpravidla vůle být smlouvou vázán.168 

 
163 Např. už kvůli vývoji inflace by muselo docházet k častým revizím částky, která je přípustná jako náhrada 

nákladů za náhradní mateřství. 
164 SIVÁK, J. Náhradní mateřství v českém právu a související otázky. Praha: Wolters Kluwer. 2021, 92 s. Právo 

prakticky. ISBN 978-80-7552-678-6, s. 8 nebo KOVÁŘOVÁ, D. Advokát a náhradní mateřství. Bulletin 

advokacie, 2017, č. 5, s. 65–68. ISSN 1210-6348. Jakub Sivák hovoří o tomto přístupu rovněž jako o zdánlivě 

legálním. 
165 TELEC, I. Náhradní mateřství: osobní úsluha mimo právo [online]. Zdravotnické právo a bioetika, 2018 [cit. 

2021-07-26]. Dostupné z: https://zdravotnickepravo.info/nahradni-materstvi-osobni-usluha-mimo-pravo/ 
166 § 555 odst. 1. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
167 BEDNÁŘ, V. In: HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). 

Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, 2072 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-287-8, s. 1–3. 
168 ČAMDŽIĆOVÁ, S., MOTYČKA, P. Smlouva o náhradním mateřství. Právní prostor [online]. 2019 [cit. 

2021-08-03] Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/smlouva-o-nahradnim-materstvi 

https://zdravotnickepravo.info/nahradni-materstvi-osobni-usluha-mimo-pravo/
https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/smlouva-o-nahradnim-materstvi
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Rovněž se jedná o synallagmatický závazkový právní vztah, kdy jsou plnění stran vzájemně 

podmíněná. Nadto nelze dle mého názoru ztotožňovat případnou vědomost smluvních stran 

o absenci právních účinků surogátní smlouvy s vůlí nebýt smlouvou vázán, v takovém případě 

by se totiž vůbec nejednalo o právní jednání pro nedostatek vůle. 

3.3 Kritéria pro posouzení platnosti smlouvy o náhradním mateřství 

Na základě výše uvedeného obsahového vymezení a povahy smlouvy o náhradním 

mateřství je nyní možno posoudit případné rozpory s kogentními normami obsaženými 

v občanském zákoníku. Základní výčet kogentních norem lze najít v § 1 odst. 2 OZ, nejedná 

se však o výčet taxativní, jde pouze o demonstrativní výčet hodnot v podobě neurčitých 

právních pojmů, které zákonodárce považuje za stěžejní.169 Odchýlení se od hodnot zde 

obsažených má za následek absolutní neplatnost právního jednání za předpokladu, že se jedná 

o rozpor zjevný.170 

3.3.1 Dobré mravy 

Prvním kritériem jsou dobré mravy, které Ústavní soud obecně definoval takto: 

„"Dobré mravy" jsou souhrnem etických, obecně zachovávaných a uznávaných zásad, jejichž 

dodržování je mnohdy zajišťováno i právními normami tak, aby každé jednání bylo v souladu 

s obecnými morálními zásadami demokratické společnosti. Tento obecný horizont, který 

vývojem společnosti rozvíjí i svůj morální obsah v prostoru a čase, musí být posuzován 

z hlediska konkrétního případu také právě v daném čase, na daném místě a ve vzájemném 

jednání účastníků právního vztahu.“171 

Z uvedeného vyplývá, že pojem dobré mravy se v čase neustále vyvíjí, a jeho obsah 

tedy není konstantní a vždy je třeba přihlédnout k okolnostem konkrétního případu. Ve vztahu 

k surogátnímu mateřství pak bude mimo jiné hrát roli to, zda se jedná o altruistickou, nebo 

komerční formu. Z předchozí kapitoly vyplývá, že tuzemská judikatura se k institutu 

surogátního mateřství v tomto ohledu nevyjádřila, avšak sám zákonodárce náhradní mateřství 

v § 804 OZ do jisté míry aprobuje, byť pouze ve vztahu k osvojení mezi příbuznými; 

důvodová zpráva pak bere na vědomí altruistickou formu surogace. 

 
169 MELZER, F., TÉGL, P. In: MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I.  

§ 1–117. Praha: Leges, 2013, 720 s. Komentátor. ISBN 978-80-87576-73-1, s. 15–65. 
170 § 580 odst. 1, § 588 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
171 Usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 2. 1998, sp. zn. II. ÚS 249/97. 
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Vzhledem k výše uvedenému se domnívám, že altruistická forma gestačního 

náhradního mateřství z medicínských důvodů by sama o sobě nemusela být v rozporu 

s dobrými mravy, jedná se totiž o hojně se vyskytující způsob asistované reprodukce 

a v některých případech jsou smluvní státy EÚLP povinny jej akceptovat z důvodu ochrany 

nejlepších zájmů dítěte a rodinného života.172 Nejde tak o institut zcela nepředstavitelný, 

který by byl napříč společností striktně odmítán. Tomu také nasvědčuje tuzemská praxe, 

kdy dochází k realizaci surogace i bez právní úpravy.173 Mimoto je altruistický princip jedním 

ze základních principů křesťanství, které je stále základem morálky západní civilizace. 

Medicínská etika se k surogaci také nestaví striktně odmítavě a využití této metody je 

dovoleno v případě gestačního náhradního mateřství provedeného z důvodu neschopnosti 

ženy z objednatelského páru úspěšně donosit dítě.174 

Na druhou stranu je třeba vzít v úvahu, že smlouva o náhradním mateřství má i shora 

naznačené problematické aspekty, které však v případě altruistického náhradního mateřství 

nejsou tak citelné jako v případě komerční surogace. Tato forma surogace je dle mého 

z hlediska dobrých mravů nepřípustná zejména proto, že dítě je zde komerčním předmětem 

smlouvy a tělo náhradní matky slouží k finančnímu prospěchu. Takové závažné porušení 

obecné morálky nemůže být zhojeno ani argumentem využití autonomie vůle jako stěžejního 

principu soukromého práva. 

3.3.2 Veřejný pořádek a práva týkající se postavení osob 

Dalším kritériem pro případné stanovení absolutní neplatnosti smlouvy o náhradním 

mateřství je veřejný pořádek. Jedná se rovněž o neurčitý právní pojem, který může být 

obsahově chápán jak v širším, tak v užším smyslu. V širším smyslu je veřejný pořádek chápán 

jako souhrn společenských a etických pravidel, jejichž dodržování je nezbytné a je stěžejním 

předpokladem řádného soužití v určité společnosti, jsou zde tedy zahrnuty i dobré mravy.175 

 
172 ESLP však opakovaně konstatoval, že v otázce náhradního mateřství neexistuje jednotný evropský přístup, 

a proto nelze nutit smluvní státy k akceptování této praxe prostřednictvím uznávání cizozemských rodných listů. 
173 HÁTLOVÁ, P. Náhradní matky porodily už i u nás desítky dětí [online]. Novinky.cz, 2010 [cit. 2021-08-05]. 

Dostupné z: https://www.novinky.cz/zena/vztahy-a-sex/clanek/nahradni-matky-porodily-uz-i-u-nas-desitky-deti-

47941 
174 RUMPÍK, D. Etické a právní aspekty náhradního mateřství. Brno, 2018. Disertační práce v oboru 

gynekologie a porodnictví. Masarykova univerzita, Lékařská fakulta. Školitel prof. MUDr. Pavel Ventruba, 

DrSc., MBA, s. 11. 
175 MELZER, F., TÉGL, P. In: MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I.  

§ 1–117. Praha: Leges, 2013, 720 s. Komentátor. ISBN 978-80-87576-73-1, s. 15–65. 
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Naopak užší pojetí veřejného pořádku je pojetí, ke kterému se přiklonil OZ, když dobré 

mravy a veřejný pořádek výslovně rozlišuje, byť se nesnaží o jejich obsahovou definici.176 

Užší pojetí veřejného pořádku pak doktrína definovala jako základní pravidla právního 

řádu, na kterých je třeba bezvýhradně trvat a jejichž dodržování nelze ponechat v rámci 

autonomie vůle dotčených subjektů.177 Na rozdíl od dobrých mravů, které pramení z etických 

pravidel, je veřejný pořádek v užším pojetí přímo inkorporován do konkrétních právních 

norem. Mezi takové normy se řadí právě i pravidla upravující osobní status subjektů.178 

Pro stanovení absolutní neplatnosti právního jednání z důvodu porušení veřejného pořádku 

nestačí konstatovat pouze porušení jako takové, ale porušení musí opět dosáhnout dostatečné 

intenzity tak, jak je uvedeno v § 588 OZ.179 

Je tedy patrné, že pojem veřejný pořádek v rámci posuzování případné platnosti 

smlouvy o náhradním mateřství nelze oddělit od dalšího důvodu absolutní neplatnosti 

uvedeného v § 1 odst. 2 OZ, kterým je zákaz ujednání porušujících kogentní pravidla ohledně 

postavení osob. Často se bude jednat o základní statusové právní normy, které jsou kogentní 

právě z toho důvodu, že představují pravidla veřejného pořádku. Odchýlení se od těchto 

pravidel pak opět musí být sankcionováno absolutní neplatností. O tom svědčí i důvodová 

zpráva k OZ, která uvádí, že OZ je postaven na antropocentrickém a přirozenoprávním 

principu, tedy na respektu k člověku, k jeho přirozeným právům a k jeho projevům.180 

Z výše uvedeného obsahového vymezení smlouvy o náhradním mateřství (ať se jedná 

o komerční nebo altruistickou variantu) jasně vyplývá, že jejím předmětem je dítě, 

resp. úprava jeho statusových poměrů pro futuro, dochází tak k nakládání s lidskou bytostí, 

resp. s jejími přirozenými právy. To samo je již v rozporu s veřejným pořádkem ve smyslu 

§ 3 odst. 2 písm. a) OZ, kdy smluvním ujednáním dochází k tomu, že rodičovská práva jsou 

předmětem smlouvy, ze subjektu práva se tak de facto stává pouhý předmět plnění, což není 

v souladu s požadavkem na ochranu života a důstojnosti člověka. Popsaným jednáním také 

dochází k tomu, že osobnostní práva dítěte jsou upravena dalšími osobami bez souhlasu dítěte 

 
176 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY. Důvodová zpráva k OZ [online]. Praha, 

2012 [cit. 2021-06-15]. Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-

konsolidovana-verze.pdf, s. 32. 
177 MELZER, F., TÉGL, P. In: MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I.  

§ 1–117. Praha: Leges, 2013, 720 s. Komentátor. ISBN 978-80-87576-73-1, s. 15–65. 
178 Tamtéž, s. 61. 
179 Tamtéž, s. 61. 
180 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY. Důvodová zpráva k OZ [online]. Praha, 

2012 [cit. 2021-06-15]. Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-

konsolidovana-verze.pdf, s. 21. 
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nebo opatrovníka.181 Taková situace opět naráží na limity smluvní volnosti, zejména v tom, 

že zde není chráněna slabší strana, kterou je nepochybně dítě, neboť nemůže bránit svá 

budoucí práva a zájmy. Pro úplnost je pak třeba zmínit, že výše vyjádřená zásada má svůj 

původ v LZPS182, jedná se tak skutečně o pravidlo veřejného pořádku, na kterém je třeba 

v demokratické humanitní společnosti bezvýhradně trvat. 

Vzhledem k antropocentrickému pojetí OZ je součástí veřejného pořádku i ochrana 

lidského těla, které nesmí být zdrojem finančního prospěchu, což je rovněž pravidlo 

zakotvené Úmluvou o lidských právech a biomedicíně.183 Projevem tohoto zákazu jsou v OZ 

ustanovení § 81 a § 493. Lidské tělo je považováno za součást lidské osobnosti, a jedná se tak 

vždy o res extra commercium.184 Smlouva, kterou by došlo k pronájmu lidského těla 

(pronájem dělohy v případě náhradního mateřství), by tak byla absolutně neplatná pro rozpor 

s veřejným pořádkem.185 

V případě altruistické formy náhradního mateřství sice nedochází ke komercializaci 

lidského těla, resp. jeho reprodukčních schopností, ale rovněž zde dochází k tomu, že 

náhradní matka uzavře smluvní vztah, jehož obsahem bude využití těchto schopností. 

Intenzita porušení kogentní normy je zde dle mého názoru nižší vzhledem k rozdílné podobě 

surogace, resp. absenci finančního prospěchu, nicméně se domnívám, že i tato forma surogace 

bude absolutně neplatná. Důvodem pro příklon k přísnějšímu výkladu je již zmiňované 

omisivní jednání zákonodárce, kdy si je sice vědom existence institutu náhradního mateřství, 

nicméně smlouvu o surogaci do OZ nezakotvil, neboť si vůbec nepřál, aby smlouva měla 

právní účinky.186 

3.3.3 Kogentní statusová ustanovení zákona 

Ochrana výše uvedených hodnot je realizována skrze ostatní kogentní ustanovení 

zákona, která musejí být v rámci právního jednání respektována a která představují konkrétní 

 
181 SIVÁK, J. Náhradní mateřství v českém právu a související otázky. Praha: Wolters Kluwer. 2021, 92 s. Právo 

prakticky. ISBN 978-80-7552-678-6, s. 9. 
182 MELZER, F., TÉGL, P. In: MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I.  

§ 1–117. Praha: Leges, 2013, 720 s. Komentátor. ISBN 978-80-87576-73-1, s. 83. 
183 Čl. 21 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně ze dne 4. 4. 1997, vyhlášené Sdělením ministerstva 

zahraničních věcí o přijetí Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací 

biologie a medicíny, č. 96/2001 Sb. m. s. 
184 KOUKAL, P. In: LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Praha: C. H. Beck, 2014, 

2400 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9, s. 1744–1746. 
185 Tamtéž, s. 1745. 
186 SIVÁK, J. Náhradní mateřství v českém právu a související otázky. Praha: Wolters Kluwer. 2021, 92 s. Právo 

prakticky. ISBN 978-80-7552-678-6, s. 9. 
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limity pro princip autonomie vůle. Zejména se jedná se o stěžejní právní úpravu statusových 

práv zahrnující rodičovství a s ním související otázku osvojení. Jak bylo uvedeno výše, 

samotné odchýlení od kogentních norem automaticky neznamená neplatnost právního 

jednání; je třeba zkoumat důvody kogentnosti a stanovit, zda je sankce v podobě absolutní 

neplatnosti proporcionální vůči míře a způsobu porušení právní normy a zda tato sankce 

nekoliduje se zásadou autonomie vůle. 

3.3.3.1 Určování mateřství 

Samotné pravidlo mater semper certa est uvedené v § 775 OZ, se kterým je náhradní 

mateřství v rozporu, je nepochybně kogentní, což vyplývá již z důvodové zprávy, která uvádí, 

že jedinou relevantní skutečností pro určení mateřství je porod.187 Od tohoto pravidla se 

nelze odchýlit ani jednostranně ani smluvně, norma je tedy absolutně kogentní a smluvní 

ujednání modifikující tuto zásadu jsou absolutně neplatná.188 Mimo přirozenoprávní 

povahu a historický původ tohoto pravidla chrání § 775 OZ především právní jistotu 

ve statusových vztazích189, která je důležitá především proto, aby dítěti bylo 

poskytnuto stabilní výchovné prostředí a od počátku byla určena rodičovská práva 

a povinnosti. Princip autonomie vůle zde musí ustoupit nejlepšímu zájmu dítěte, resp. právní 

jistotě ve statusových vztazích, a proto se nelze od tohoto pravidla žádným způsobem 

odchýlit.190 

3.3.3.2 Určování otcovství 

Co se týká pravidel pro určení otcovství a jeho případné smluvní modifikace, je právní 

úprava rozdílná, přesto se domnívám, že ani v tomto případě se nelze od těchto pravidel 

odchýlit, a to ze stejných důvodů jako u pravidla týkajícího se mateřství. Občanský zákoník 

stanovuje v § 776–779 domněnky otcovství. Na rozdíl od mateřství platí historicky zásada 

pater semper incertus est, proto se otcovství určuje pomocí domněnek na základě relevantních 

skutečností (manželství, souhlasné prohlášení, souhlas s umělým oplodněním, pohlavní styk 

 
187 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY. Důvodová zpráva k OZ [online]. Praha, 

2012 [cit. 2021-06-15]. Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-

konsolidovana-verze.pdf, s. 193. 
188 KRÁLÍČKOVÁ, Z., KYSELOVSKÁ, T. In: KRÁLÍČKOVÁ, Z., HRUŠÁKOVÁ, M., WESTPHALOVÁ, L. 

a kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655−975). Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, 1250 s. 

Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-795-8, s. 484–499. 
189 KRÁLÍČKOVÁ, Z. Mater semper certa est! O náhradním a kulhajícím mateřství. Právní rozhledy, 2015, 

roč. 23, č. 21, s. 725–732. ISSN 1210-6410. 
190 Tamtéž, s. 731. 
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v rozhodné době). Toto řešení je jednoduché a efektivní, přičemž ve velké většině případů cílí 

na skutečné biologické otce191, je však dána možnost otcovství popřít v prekluzivních lhůtách 

daných zákonem. Právní úprava tak řeší v rámci řízení o určení otcovství pouze ty případy, 

kdy je třeba najisto upravit statusové poměry mezi otcem a dítětem tak, aby odpovídaly realitě 

a nejlepším zájmům dítěte.192 

Lhůta je stanovena v případě popírání otcovství jako prekluzivní, důvodem je stejně 

jako u mateřství ochrana právní jistoty dítěte ve statusových poměrech. Toto vyplývá 

z judikatury Nejvyššího soudu, který uvádí, že k prominutí prekluzivní lhůty k popření 

otcovství je třeba výjimečných důvodů, neboť se jedná o zásah do právní jistoty dítěte.193 Je 

tedy patrné, že domněnky otcovství a prekluzivní lhůty spojené s jejich popíráním jsou 

stanoveny opět z důvodu právní jistoty ve statusových poměrech. Domnívám se, že stejně 

jako u pravidla ohledně určování mateřství se proto nelze od této právní úpravy smluvně 

odchýlit. Je třeba rovněž podotknout, že domněnky jsou vyvratitelné, a je tak možné v rámci 

prekluzivních lhůt dosáhnout určení otcovství pro muže z objednatelského páru. 

Pokud bude náhradní matka neprovdaná, může se objednatel stát otcem dítěte ex lege 

na základě souhlasu s oplodněním neprovdané ženy dle § 778 OZ. Z ustanovení § 776 OZ 

však vyplývá, že pokud bude náhradní matka provdána, bude svědčit domněnka otcovství 

jejímu manželovi, ten ho však může popřít v šestiměsíční prekluzivní lhůtě dle § 785 OZ. 

Z hlediska objednatelského páru se však jedná o riziko, neboť v takovém případě bude 

popření otcovství záviset pouze na vůli manžela surogátní matky, objednatel není aktivně 

procesně legitimován k podání návrhu na určení otcovství, neboť pouze zákon může stanovit, 

kdo je oprávněn k podání návrhu na určení (popření) otcovství.194 

3.3.3.3 Problematika osvojení 

Jak již bylo uvedeno výše, v některých případech bývá obsah smlouvy o náhradním 

mateřství pojat jako budoucí závazek o poskytnutí souhlasu k osvojení, kdy se náhradní matka 

(případně rovněž i její manžel) zaváže udělit v budoucnu souhlas s osvojením, přičemž 

osvojiteli bude objednatelský pár, který se recipročně zaváže dítě osvojit. Domnívám se, že 

 
191 FRINTOVÁ, D. In: DVOŘÁK, J., ELISCHER, D., FIALA, J., FRINTA, O., FRINTOVÁ, D., NOVÁ, H., 

ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. Občanský zákoník. Komentář, Svazek II. (§ 655–975). Praha: Wolters Kluwer, 

2014, 752 s. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-457-6, s. 283–314. 
192 Tamtéž, s. 284. 
193 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 8. 2018, sp. zn. 21 Cdo 1012/2016. 
194 Tento závěr vyplývá z Nálezu Ústavního soudu ze dne 16. 5. 2017, sp. zn. II. ÚS 3122/16, který byl citován 

již výše a který se týkal aktivní procesní legitimace v otázkách určení otcovství. 
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takové pojetí smlouvy o náhradním mateřství by rovněž neobstálo, neboť v souladu s § 555 

OZ se každé právní jednání posuzuje dle svého obsahu a v tomto případě je snaha o zastření 

pravého obsahu a účelu smlouvy evidentní. 

Kromě tohoto argumentu je rovněž nutné podotknout, že právní úprava osvojení je 

v případě úplného osvojení nezletilého kogentní.195 Důvodem je ochrana nejlepších zájmů 

dítěte, která je představována zejména snahou o zajištění vhodného a stabilního výchovného 

prostředí.196 Tento zájem je pak výslovně vtělen do § 795 OZ, který uvádí, že základním 

předpokladem pro osvojení je alespoň základ vztahu mezi rodičem a dítětem a osvojení musí 

být v zájmu nezletilého osvojence. 

Nejlepší zájem dítěte je přitom posuzován výhradně soudem, který je základním 

garantem ochrany těchto zájmů, neboť řízení o osvojení je ovládáno zásadou vyšetřovací, 

soud je tak povinen zjistit všechny skutečnosti důležité pro rozhodnutí.197 Odpovědnost státu 

za ochranu nejlepších zájmů dítěte se dle mého názoru rovněž projevuje v tom, že 

se v souladu s § 807 odst. 1 OZ ustanovuje dětem mladším dvanácti let vždy opatrovník, 

který uděluje souhlas s osvojením jeho jménem. Soud by tedy v rámci rozhodování sice 

měl vzít v úvahu protichůdné zájmy zúčastněných stran, nicméně přední význam pro 

rozhodnutí mají právě zájmy dítěte, pro které by mělo být nalezeno stabilní a dlouhodobé 

řešení jeho poměrů.198 

Z uvedeného tedy vyplývá, že v případě osvojení dítěte vzešlého z náhradního 

mateřství nemá surogátní smlouva žádné právní účinky (rozpor s kogentními normami) 

a předním hlediskem je vždy nejlepší zájem dítěte. Soud může ke smlouvě dle mého názoru 

přihlédnout pouze jako k podpůrnému důkaznímu prostředku, který může doložit zájem 

objednatelů o výchovu dítěte. V případě úplného gestačního náhradního mateřství by dle 

mého názoru měl soud přihlédnout rovněž k právu dítěte na poznání svého původu, přičemž 

toto právo může být realizováno právě skrze osvojení objednateli za předpokladu, že 

to vyhovuje ostatním zájmům dítěte. I přes možnost, že smlouva o náhradním mateřství může 

v některých případech sloužit jako podpůrný důkazní prostředek v řízení o osvojení, je nutné 

 
195 SEDLÁK, P., KYSELOVSKÁ, T. In: KRÁLÍČKOVÁ, Z., HRUŠÁKOVÁ, M., WESTPHALOVÁ, L. a kol. 

Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655−975). Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, 1250 s. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-795-8, s. 558–572. 
196 NOVÁ, H. In: DVOŘÁK, J., ELISCHER, D., FIALA, J., FRINTA, O., FRINTOVÁ, D., NOVÁ, H., 

ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. Občanský zákoník. Komentář, Svazek II. (§ 655–975). Praha: Wolters Kluwer, 

2014, 752 s. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-457-6, s. 333–353. 
197 § 20 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. 
198 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2012, sp. zn. 30 Cdo 3430/2011. 
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zdůraznit, že osvojení jako takové není založeno smlouvou, nýbrž výhradně konstitutivním 

rozhodnutím soudu.199 

Samotné řízení o osvojení je zahajováno výlučně na návrh budoucích osvojitelů200, 

kterými v případě náhradního mateřství bude objednatelský pár. Náhradní matka tedy nemá 

možnost podat návrh na osvojení v případě, že objednatelé o dítě neprojeví zájem a sama 

se o dítě nechce starat. V takovém případě je ohrožen zájem dítěte na stabilním výchovném 

prostředí, a musí se uplatnit některá z forem náhradní rodinné péče, neboť vzhledem k výše 

uvedeným argumentům závazek přistoupení k osvojení objednatelského páru nebude mít 

žádné právní účinky, tudíž jej nelze soudně vymáhat. 

Tento nedostatek aktivní procesní legitimace na straně náhradní matky dle mého 

názoru jasně dokládá, že absence jakékoliv právní úpravy, byť by se jednalo o explicitní 

zákaz náhradního mateřství, nejvíce ohrožuje právě zájmy dítěte, které je vystaveno právní 

i faktické nejistotě ve statusových vztazích až do doby pravomocného rozhodnutí příslušného 

soudu o osvojení. 

Dalším problematickým aspektem smlouvy o náhradním mateřství ve shora 

naznačeném pojetí je rovněž povinnost udělit souhlas s budoucím osvojením. Pravidlo 

obsažené v § 810 OZ jasně stanovuje, že prohlášení se činí výhradně vůči soudu. Důvodová 

zpráva k tomu uvádí, že vzhledem ke stěžejnímu významu a statusové povaze udělení 

souhlasu s osvojením je nezbytné, aby bylo činěno výhradně vůči soudu.201 Opět se tak 

projevuje snaha státu chránit nejlepší zájmy dítěte. Souhlas udělený pro futuro ani povinnost 

udělit takový souhlas v budoucnu opět nemá žádné právní účinky. Náhradní matka, případně 

i její manžel, mohou udělit souhlas s osvojením v souladu s § 813 OZ, který stanovuje, že 

matka může udělit souhlas nejdříve šest týdnů po porodu a otec může udělit souhlas nejdříve 

po narození dítěte; pokud byl souhlas udělen dříve, nepřihlíží se k němu. Účelem tohoto 

pravidla je chránit matku před jejím unáhleným rozhodnutím, které může být učiněno 

 
199 KRÁLÍČKOVÁ, Z. Souhlas k osvojení, přímý i blanketový, jako právní úkon směřující ke změně statusu 

dítěte [online]. [cit. 2021-08-05]. Dostupné z: https://adoc.pub/queue/souhlas-k-osvojeni-pimy-i-blanketovy-

jako-pravni-ukon-smujic.html 
200 NOVÁ, H. In: DVOŘÁK, J., ELISCHER, D., FIALA, J., FRINTA, O., FRINTOVÁ, D., NOVÁ, H., 

ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. Občanský zákoník. Komentář, Svazek II. (§ 655–975). Praha: Wolters Kluwer, 

2014, 752 s. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-457-6, s. 333–353. 
201 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY. Důvodová zpráva k OZ [online]. Praha, 

2012 [cit. 2021-06-15]. Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-

konsolidovana-verze.pdf, s. 201. 

https://adoc.pub/queue/souhlas-k-osvojeni-pimy-i-blanketovy-jako-pravni-ukon-smujic.html
https://adoc.pub/queue/souhlas-k-osvojeni-pimy-i-blanketovy-jako-pravni-ukon-smujic.html
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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v důsledku psychických změn zapříčiněných právě těhotenstvím a porodem.202 Pokud je 

souhlas i přes tuto skutečnost udělen v době před porodem, jedná se o zdánlivé právní 

jednání.203 Pro úplnost je vhodné zmínit, že jednou udělený souhlas může být rovněž dle 

§ 817 odst. 1 OZ odvolán v prekluzivní lhůtě tří měsíců od jeho udělení, v taxativně 

vymezených případech v odst. 2 výše uvedeného ustanovení lze souhlas odvolat i po uplynutí 

lhůty. Důvodem pro tuto lhůtu je opět ochrana rodiče před jeho unáhleným rozhodnutím, 

přičemž délka lhůty je zákonodárcem považována za proporcionální řešení mezi ochranou 

rodičovských statusových práv a nejlepším zájmem dítěte; před uplynutím této lhůty nesmí 

soud o osvojení rozhodnout.204 

Z výše uvedeného vyplývá, že osvojení nezletilého, které je jedinou cestou pro 

konstituci rodičovských práv k dítěti vzešlého z náhradního mateřství, je úpravou kogentní, 

kdy stát vystupuje jako garant ochrany nejlepších zájmů dítěte. Rovněž je významně chráněna 

(náhradní) matka, která po uplynutí lhůty šesti týdnů může, a nemusí udělit souhlas 

s osvojením. K případnému předchozímu souhlasu se nepřihlíží a závazek tento souhlas udělit 

je dle mého absolutně neplatný opět pro rozpor s veřejným pořádkem, neboť by se náhradní 

matka (případně i její manžel) smluvně vzdala jednak statusových práv, jednak by byl takový 

závazek rovněž v rozporu s výše uvedenou ochranou zranitelné matky po porodu. To samé 

platí rovněž pro lhůtu k odvolání již uděleného souhlasu, které se nelze vzdát, a nelze se dle 

mého názoru zavázat ani k tomu, že toto právo nebude vykonáno. Objednatelský pár je tedy 

v procesu osvojení ve velmi nejisté pozici, kdy je sice aktivně procesně legitimován k podání 

návrhu na osvojení, nicméně souhlas s osvojením lze udělit pouze způsobem, který zákon 

předpokládá. 

3.4 Dílčí závěry pro soukromoprávní úpravu náhradního mateřství 

Na základě výše uvedených argumentů se domnívám, že jakákoliv forma smlouvy 

o náhradním mateřství je v současné době absolutně neplatná. Komerční surogace je 

v hrubém rozporu s dobrými mravy, neboť zde dochází k převodu statusových práv dítěte 

 
202 NOVÁ, H. In: DVOŘÁK, J., ELISCHER, D., FIALA, J., FRINTA, O., FRINTOVÁ, D., NOVÁ, H., 

ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. Občanský zákoník. Komentář, Svazek II. (§ 655–975). Praha: Wolters Kluwer, 

2014, 752 s. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-457-6, s. 358–385. 
203 SEDLÁK, P. In: KRÁLÍČKOVÁ, Z., HRUŠÁKOVÁ, M., WESTPHALOVÁ, L. a kol. Občanský zákoník II. 

Rodinné právo (§ 655−975). Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, 1250 s. Velké komentáře. ISBN 

978-80-7400-795-8, s. 616–617. 
204 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY. Důvodová zpráva k OZ [online]. Praha, 

2012 [cit. 2021-06-15]. Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-

konsolidovana-verze.pdf, s. 203–204. 
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za úplatu. Altruistická varianta náhradního mateřství dle mého v hrubém rozporu s dobrými 

mravy není, nicméně problematické aspekty smlouvy o náhradním mateřství (předmět a obsah 

smlouvy) zde zůstávají a vždy bude záležet na konkrétních skutkových okolnostech. 

Z hlediska veřejného pořádku a zákazu smluvní modifikace osobnostních práv jsou pak 

v hrubém rozporu všechny varianty náhradního mateřství, zejména kvůli ochraně nejlepších 

zájmů dítěte, právní jistoty ve statusových vztazích a zákazu komercionalizace lidského těla, 

resp. jeho reprodukčních schopností. 

Výše uvedené závěry potom platí i pro smlouvu o náhradním mateřství, která zdánlivě 

respektuje výše uvedené limity a je pojata jako závazek budoucího osvojení. Osvojení je 

možné pouze za podmínek uvedených OZ a je konstituováno vždy rozhodnutím soudu, 

nikoliv smlouvou. Úplné osvojení nezletilého je totiž proces, ve kterém stát přímo posuzuje 

a chrání nejlepší zájmy dítěte. Souhlas s osvojením pak nelze udělit předem, takové právní 

jednání je ex lege zdánlivé. Rovněž se nelze pro futuro zavázat k udělení souhlasu k osvojení, 

neboť pravidla pro udělení souhlasu s osvojením jsou kogentní z důvodu ochrany matky před 

unáhleným rozhodnutím v důsledku psychických změn po porodu. To samé potom platí pro 

tříměsíční prekluzivní lhůtu k odvolání souhlasu, které se nelze vzdát a která je pojata jako 

ochrana statusových rodičovských práv. 

Jak vyplývá již z důvodové zprávy k OZ, tento předpis stojí na přirozenoprávním 

pojetí člověka a na antropocentrickém principu. Člověk a jeho přirozená práva jsou tak 

nejvyšší hodnotou, kterou OZ chrání, lidské tělo je přitom bráno jako součást osobnosti 

člověka. Touto optikou je třeba nahlížet i na výklad výše popsaných základních zásad 

a ostatních hodnot, na kterých stojí soukromé právo. Z analýzy tedy jednoznačně vyplývá, že 

implementace institutu náhradního mateřství do OZ je problematická, neboť by se tato právní 

úprava dostala do rozporu se základním pojetím člověka v soukromém právu. Je třeba rovněž 

podotknout, že nastíněné pojetí člověka v soukromém právu je pouze zákonným vyjádřením 

ústavní zásady vtělené do čl. 1 LZPS, přičemž tato je naprosto stěžejní, neboť přirozenoprávní 

pojetí člověka je základním východiskem pro liberální demokratický stát.205 Implementace 

smlouvy o náhradním mateřství do OZ by tedy byla nesystémová a způsobila by závažné 

výkladové problémy, neboť výše popsané rozpory se základními zásadami soukromého práva 

nemohou být zhojeny ani principem autonomie vůle, protože veřejný pořádek chránící 

uvedené zásady stojí nad tímto principem. 

 
205 BARTOŇ, M. In: HUSSEINI, F., BARTOŇ, M., KOKEŠ, M., KOPA, M. a kol. Listina základních práv 

a svobod. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2021, 1456 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-

812-2, s. 73–119. 
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Jako možné řešení se teoreticky může nabízet přijetí zvláštního zákona o náhradním 

mateřství, jehož dominantním prvkem by musela být vzhledem k výše uvedenému ochrana 

jak nejlepších zájmů dítěte, tak náhradní matky, která podstupuje značná rizika nejenom 

z hlediska medicínského, které doprovází každé těhotenství a porod, ale zároveň se vystavuje 

značné právní nejistotě ohledně úpravy statusových práv po porodu dítě. Této nejistotě je 

zároveň vystaveno dítě i objednatelský pár. 

Jako logický závěr vyplývající z výše popsaných principů ovládající řízení o osvojení 

se jeví, že v případě náhradního mateřství by nad celým procesem měl dohlížet soud, který 

bude mít stejný úkol garantovat nejlepší zájmy dítěte jako při osvojení a rovněž chránit práva 

náhradní matky a objednatelského páru. Je tedy zcela zásadní, aby takové řízení bylo stejně 

jako v případě osvojení ovládáno zásadou vyšetřovací. Stěžejní rovněž bude, aby budoucí 

právní úprava poskytovala výše jmenovaným subjektům dostatečnou právní jistotu v celém 

procesu, což bude velmi náročné vzhledem k dohledu soudů nad každým případem zvlášť, 

neboť zde hrozí riziko arbitrárnosti. 

Základní princip takového zákona by dle mého názoru mohl spočívat v tom, že 

náhradní matka uzavře s objednatelským párem smlouvu o náhradním mateřství. Po schválení 

smlouvy soudem bude provedena in vitro fertilizace s využitím pohlavních buněk alespoň 

jednoho člena objednatelského páru, přičemž objednatelský pár tyto buňky poskytne a v rámci 

smlouvy se zaváže náhradní matce uhradit přiměřené náklady spojené s těhotenstvím 

a porodem, příp. rovněž ušlou mzdu. Pokud by se náhradní matka s objednateli dohodla 

např. na zvláštním režimu životosprávy v době těhotenství, musely by být objednateli hrazeny 

i tyto náklady. Domnívám se, že jedním z nejtěžších úkolů soudu v rámci schvalování dohody 

o náhradním mateřství bude správně posoudit, jestli závazek hradit náklady spojené 

s těhotenstvím a porodem již nepřesahuje do sféry komerční surogace. Vzhledem k výše 

uvedeným principům je dle mého názoru komerční varianta náhradního mateřství nepřípustná. 

V souvislosti s tímto krokem je možné vyřešit otázku otcovství objednatele souhlasem 

s umělým oplodněním dle § 778 OZ. V rámci otázky otcovství by rovněž připadalo v úvahu 

vytvoření výjimky z první domněnky otcovství dle § 776 odst. 1 OZ ve prospěch objednatele. 

Byť by se jednalo o nesystémové řešení, domnívám se, že není v rozporu s výše popsanými 

principy. Určování otcovství je totiž ovládáno opačnou zásadou než určování mateřství 

a právní úprava spočívá na rozdíl od mateřství na vyvratitelných domněnkách cílených 

na biologické otce. Hlavním účelem právní úpravy otcovství je rovněž právní jistota 

ve statusových vztazích a zajištění zájmu dítěte na stabilním výchovném prostředí. Výjimka, 
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která by svědčila objednateli, dle mého názoru uvedené principy neporušuje, neboť právní 

jistota ve statusových vztazích by byla nadále zajištěna a byla by poskytnuta jak dítěti, tak 

náhradní matce a objednateli. Méně kontroverzní přístup by rovněž mohl spočívat v tom, že 

by manžel náhradní matky poskytl zároveň s objednatelem souhlas s jejím umělým 

oplodněním. Tímto by byla vyjádřena vůle náhradní matky, jejího manžela i objednatele 

a byla by poskytnuta potřebná právní jistota i bez prolomení první domněnky otcovství, 

přičemž by tohoto výsledku šlo dosáhnout pouhou modifikací souhlasu s umělým 

oplodněním. Rovněž připadá v úvahu zákaz, aby se náhradní matkou stala provdaná žena. 

Tato varianta se mi ovšem nezdá vhodná z toho důvodu, že potenciálně může vyloučit velké 

množství žen, jejichž motivací je pomoc v rodině tak, jak předpovídá důvodová zpráva 

k § 804 OZ. Rovněž tyto ženy pravděpodobně již budou mít zkušenosti spojené 

s těhotenstvím a porodem geneticky vlastních dětí, a hrozí tak menší riziko, že si budou chtít 

dítě po porodu ponechat. 

Soud následně výše uvedenou dohodu po přihlédnutí ke všem skutkovým okolnostem 

schválí a pro futuro jmenuje nenarozenému dítěti opatrovníka. Po porodu dítěte připadá 

v úvahu řízení podobné procesní úpravě osvojení s tím, že by soud přihlédl ke dříve schválené 

dohodě a řízení by bylo zahájeno ex offo po porodu dítěte, čímž by odpadl problém 

spočívající v nedostatku aktivní procesní legitimace pro náhradní matku v rámci řízení 

o osvojení. Procesní stránka náhradního mateřství by pak mohla být vtělena do zákona 

o zvláštních řízeních soudních. Domnívám se, že takové řízení by koncepčně zapadalo do 

pojetí tohoto zákona, kde je většina typů soudních řízení ovládána zásadou vyšetřovací. 

Právní matkou dítěte by však po porodu měla být stále náhradní matka. Domnívám se, 

že zásadu mater semper certa est není vhodné prolomit, neboť by se jednalo o závažný zásah 

do statusových práv náhradní matky, která podstupuje všechna rizika spojená s těhotenstvím 

a porodem. Prolomení této zásady by rovněž znamenalo, že by náhradní matka měla 

povinnost vydat dítě po porodu objednatelce, což je dle mého nepřípustné, neboť by tím 

docházelo k tomu, že by v celém procesu byla náhradní matka de facto pouze nástrojem 

k dosažení určitého výsledku. Takový přístup by náhradní matku silně objektivizoval, což je 

v rozporu s výše popsaným přirozenoprávním pojetím člověka. Náhradní matka by dle mého 

názoru měla mít obdobná práva jako v rámci osvojení, zejména by měla být chráněna 

lhůtou dle § 813 odst. 1 OZ. Mimoto je biologickou matkou dítěte stále náhradní matka 

(viz podkapitola 1.1). Implementace embrya vzniklého z genetického materiálu objednatelů 

do jejího těla neznamená, že na dítě mají nárok objednatelé, embryo se totiž stane po dobu 
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těhotenství součástí těla matky.206 Jedná se tedy o stejný režim jako v případě transplantace, 

kdy darováním např. krve nebo orgánů příjemci se tento darovaný biologický materiál stane 

součástí těla recipienta, tím spíše potom, jedná-li se pouze o implementaci shluku buněk.207 

Toto řešení se dle mého názoru jeví jako proporcionální i ve vztahu k zájmům 

objednatelů, kteří sice budou vystaveni nejistotě ohledně rozhodnutí náhradní matky, nicméně 

nepodstupují všechna rizika spojená s těhotenstvím a porodem. 

Pokud by náhradní matka po šestitýdenní lhůtě neudělila souhlas s osvojením, 

objednatelka by se tedy nestala právní matkou, nicméně objednatel by byl právním otcem 

dítěte, tudíž by měl práva a povinnosti s tím spojená. Úkolem soudu by poté bylo upravit péči 

o dítě tak, aby to za dané situace vyhovovalo nejlepším zájmům dítěte, byť tato situace 

rozhodně není ideální a přináší pro dítě nemalá rizika spojená s právní nejistotou, resp. 

s konflikty mezi náhradní matkou a objednateli. V opačném případě, kdy by objednatelka 

nechtěla dítě po porodu osvojit, se nabízí otázka, zda právní úpravu nekoncipovat tak, že 

v rámci schválení dohody o náhradním mateřství objednatelka udělí pro futuro neodvolatelný 

souhlas s osvojením. Tento přístup je poměrně kontroverzní, neboť paušálně stanovuje 

do budoucna řešení, které nemusí být v souladu s nejlepším zájmem dítěte. 

Na druhou stranu by objednatelka měla k náhradnímu mateřství přistupovat po zralé 

úvaze a na ochranu objednatelů je možné koncipovat podobnou prekluzivní lhůtu k odvolání 

souhlasu, která se vyskytuje v § 817 odst. 1 OZ, s tím, že by soud schválil dohodu 

o náhradním mateřství až po uplynutí této prekluzivní lhůty. Uvedeným řešením by byla 

posílena právní jistota náhradní matky i dítěte. 

V souvislosti s výše uvedeným rovněž vyvstává otázka, jak postupovat v případě, kdy 

náhradní matka např. nedodržuje vhodnou životosprávu v době těhotenství, v důsledku čehož 

dítě bude mít trvalé negativní následky. Řešení dle mého spočívá v obecné úpravě odčinění 

nemajetkové újmy dle § 2956, resp. § 2958 OZ, kdy se odčiňuje náhrada újmy za jakékoliv 

porušení tělesné a duševní integrity bez souhlasu tohoto člověka s tím, že člověk má nárok 

i na kompenzaci duševních útrap a ztíženého společenského uplatnění.208 Právo na odčinění 

nemajetkové újmy by samozřejmě svědčilo dítěti v souladu s § 25 OZ s tím, že v případném 

 
206 HADERKA, J. Partus – non ovum – facit maternitatem. Československá gynaekologie. Praha: Nakladatelské 

a tiskové středisko ČLS JEP, 1986, č. 51, s. 203–208. ISSN 0374-6852. 
207 Tamtéž, s. 207. 
208 BEZOUŠKA, P. In: HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část  

(§ 2055–3014). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, 2072 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-287-8, 

s. 1703–1716. 
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soudním řízení by objednatelé vystupovali jako jeho zákonní zástupci za předpokladu209, že 

by náhradní matka udělila výše uvedený souhlas. 

Výše navrhované soukromoprávní řešení implementace institutu náhradního mateřství 

bude v páté kapitole komparováno s právní úpravou evropských států, které již institut 

náhradního mateřství do svých právních řádů přijaly. Tímto postupem bude dle mého možné 

osvědčit, zda navrhované principy jsou způsobilé vhodně upravit vztahy mezi všemi 

zúčastněnými subjekty a zda jsou schopny dostatečně ochránit nejlepší zájmy dítěte a nastolit 

přijatelnou úroveň právní jistoty a zda jsou proporcionální ve vztahu ke všem ostatním 

stěžejním oprávněným zájmům dítěte, náhradní matky a objednatelů. 

  

 
209 § 22 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. 
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4. Veřejnoprávní aspekty náhradního mateřství 

Náhradní mateřství má kromě soukromoprávní roviny i rovinu veřejnoprávní, která 

spočívá zejména v právní úpravě přístupu k asistované reprodukci, dále v procesní úpravě 

řízení o osvojení a v neposlední řadě i v případné trestněprávní odpovědnosti za využití 

komerčního surogace. Obě tyto roviny jsou stejně důležité a v rámci případné právní úpravy 

je třeba pamatovat na princip duality práva vyplývající z článku 2 Ústavy a úplně tyto dvě 

roviny nesměšovat, byť mezi nimi není vždy jasná dělicí linie a nezřídka dochází k jejímu 

stírání.210 Existují různé teorie dělení soukromého a veřejného práva (např. zájmová, 

organická, teorie přiřazení), přičemž ani jedna z těchto teorií není schopna přinést vždy 

odpověď na otázku, zda je právní norma veřejnoprávního nebo soukromoprávního 

charakteru.211 Moderní metodologický přístup pomocí metody srovnávání typů do jisté míry 

vychází z historických metod a obecně vymezuje, že mezi typické znaky veřejného práva 

náleží dotčení (ochrana) veřejných zájmů, nadřazené postavení jedné strany vůči druhé 

a spojení alespoň jedné strany s výkonem veřejné moci.212 Z předchozí kapitoly potom 

vyplývá, že problematika se veřejného zájmu zcela jistě dotýká. V rámci navrhovaného řešení 

(viz podkapitola 3.4) je rovněž patrné, že v rámci celého procesu bude vystupovat soud 

reprezentující mimo jiné ochranu veřejného zájmu. 

Z těchto důvodů bude následující kapitola zkoumat nejdůležitější veřejnoprávní 

předpisy, pokusí se stejně jako v předchozí kapitole nalézt klíčové limity současné právní 

úpravy a stanovit, zda je náhradní mateřství nezákonné, a případně zda za něj hrozí sankce. 

Pro účely implementace budoucí právní úpravy je stejně jako u soukromoprávní roviny 

potřeba stanovit, které dotčené právní normy lze případně pozměnit, a které pozměnit 

nepůjdou z toho důvodu, že tyto normy chrání stěžejní principy demokratického liberálního 

státu. 

4.1 Zákon o specifických zdravotních službách 

Jak vyplývá ze samotné povahy gestačního náhradního mateřství, je prováděno 

pomocí umělého oplodnění in vitro fertilizací a následným transferem embrya do dělohy 

 
210 SLÁDEČEK, V., SYLLOVÁ, J. In SLÁDEČEK, V. Ústava České republiky: komentář. 2. vydání. Praha: 

C.H. Beck, 2016, 1264 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-590-9, s. 24–51. 
211 MELZER, F., TÉGL, P. In: MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I. 

§ 1–117. Praha: Leges, 2013, 720 s. Komentátor. ISBN 978-80-87576-73-1, s. 15–65. 
212 Tamtéž, s. 39. 
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náhradní matky. Právní úprava umělého oplodnění je obsažena v zákoně o specifických 

zdravotních službách. Stěžejním ustanovením je § 3 tohoto zákona, který definuje pojem 

asistované reprodukce a stanovuje podmínky provedení (odst. 1), definuje pojem zárodečné 

buňky (odst. 2) a v odst. 3 stanovuje legální definici umělého oplodnění ženy. Výklady tohoto 

klíčového ustanovení jsou z hlediska náhradního mateřství různé. Některými autory je 

dovozováno, že tento zákon s náhradním mateřstvím počítá.213 Rovněž lze poměrně snadno 

najít kliniky asistované reprodukce, které nabízejí in vitro fertilizaci a embryonální transfer do 

těla náhradní matky.214 Odborná veřejnost zastávající tento výklad zákona argumentuje již 

zmíněným principem co není zakázáno, je dovoleno. Rovněž komentářová literatura uvádí, že 

zákon sice umělé oplodnění v rámci náhradního mateřství neupravuje, nicméně lze pro umělé 

oplodnění použít medicínské standardy lege artis.215 Argumentem pro tento výklad je 

pravděpodobně skutečnost, že OZ s náhradním mateřstvím počítá v § 804216, a skutečnost, 

že schválené metody lege artis problematiku upravují nad rámec zákona. 

Opačný názor potom uvádí, že zákon dovoluje pouze ty způsoby asistované 

reprodukce, které jsou stanoveny v § 3 odst. 3 zákona.217 Komentář k zákonu potom uvádí, že 

má-li být použito metod asistované reprodukce, musí se tak dít dle tohoto zákona.218 

Využívání asistované reprodukce je potom dle § 3 odst. 1 písm. a) SpecZdSl možné pouze ze 

zdravotních důvodů pro léčbu neplodnosti.219 Na základě gramatického výkladu tohoto 

ustanovení lze dle mého názoru jasně dovodit, že zákon počítá s umělým oplodněním pouze té 

ženy, která ze zdravotních důvodů nemůže otěhotnět nebo donosit dítě. Náhradní mateřství 

ale spočívá v tom, že je oplodněna žena, která tento problém mít nemůže. Rovněž je umělé 

oplodnění provedeno osobě, která netvoří s mužem pár, což je v rozporu s § 6 odst. 1 zákona, 

 
213 LÉKO, K. České právo náhradní mateřství umožňuje. Má ale řadu rizik. [online]. Česká pozice, 2018 [cit. 

2021-08-08]. Dostupné z: https://ceskapozice.lidovky.cz/tema/ceske-pravo-nahradni-materstvi-umoznuje-ma-

ale-radu-rizik.A180529_140025_pozice-tema_lube 
214 Např.: https://www.ivf-zlin.cz/nahradni-materstvi. Vedoucí lékař této kliniky MUDr. David Rumpík, Ph.D., 

zastává názor o legalitě náhradního mateřství i ve své dizertační práci. 
215 KRÁLÍČKOVÁ, Z., KYSELOVSKÁ, T. In: KRÁLÍČKOVÁ, Z., HRUŠÁKOVÁ, M., WESTPHALOVÁ, L. 

a kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655−975). Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, 1250 s. 

Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-795-8, s. 484–499. 
216 Tamtéž, s. 493. Na druhou stranu citovaný komentář dále uvádí, že způsoby provádění asistované reprodukce 

jsou taxativně stanoveny. 
217 BLAŽEK, P. Medicínskoprávní a trestněprávní aspekty asistované reprodukce. Právní rozhledy, 2013, 

roč. 29, č. 9, s. 312–321. ISSN 1210-6410. 
218 MACH, J. In: MACH, J. a kol. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování: Zákon 

o specifických zdravotních službách. Praha: Wolters Kluwer, 2018, 784 s. Praktický komentář. ISBN 978-80-

7598-103-5, s. 11. 
219 Textace zákona doslova uvádí: „… že ze zdravotních důvodů při léčbě její neplodnosti nebo neplodnosti 

muže…“ 

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
https://www.ivf-zlin.cz/nahradni-materstvi
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a ani nemůže být zachována vzájemná anonymita mezi dárci pohlavních buněk (objednateli) 

a náhradní matkou, což v rozporu s § 3 odst. 4 písm. c) zákona.220 

Domnívám se, že první z prezentovaných názorů je chybný: pro použití metod 

asistované reprodukce je vždy třeba respektovat výše citovaný zákon. Důvodem je zejména 

to, že se jedná o veřejnoprávní normu, která upravuje přístup k eticky i právně citlivému 

institutu, zákonem stanovená pravidla tak chrání veřejný pořádek. O veřejnoprávní povaze 

této normy svědčí i § 4 zákona, který stanoví, že asistovanou reprodukci může provádět pouze 

zařízení, kterému bylo uděleno příslušné oprávnění udělované orgány veřejné správy, jež zde 

jednoznačně vystupují ve vrchnostenském postavení. 

Konkrétním argumentem pro restriktivní výklad zákona je již v druhé kapitole 

zmíněný nález Ústavního soudu ze dne 8. 11. 2018, sp. zn. I. ÚS 1099/18, který se přiklonil 

k restriktivnímu výkladu zákona v případě umělého oplodnění gametami zesnulého muže 

a uvedl, že zákon tuto variantu neupravuje a v případě eticky a právně složitých otázek 

umělého vzniku života je výhradně na zákonodárci, aby upravil podmínky, jakým způsobem 

se tak bude dít.221 Je tedy evidentní, že zákon o specifických zdravotních službách se 

v případě asistované reprodukce použije vždy a přípustné metody asistované reprodukce jsou 

pouze ty explicitně vymezené zákonem a lze je využít pouze za splnění zákonem daných 

podmínek. Provedení in vitro fertilizace gametami objednatelů a transfer embrya do dělohy 

náhradní matky je jednání, které je v rozporu s SpecZdSl, a klinice asistované reprodukce 

za něj hrozí postih dle § 90 zákona. 

Pro případnou právní úpravu náhradního mateřství tedy bude třeba do zákona 

implementovat ustanovení, které by umožnilo umělé oplodnění náhradní matky za pomocí 

in vitro fertilizace pohlavními buňkami objednatelského páru. Rovněž bude muset být 

prolomena zásada o vzájemné anonymitě dárců uvedená v § 3 odst. 4 odst. 1 písm. c) zákona 

a pravidlo obsažené v § 6 odst. 1 zákona. Základní podmínka provádění asistované 

reprodukce pouze z medicínských důvodů však musí zůstat zachována, neboť náhradní 

 
220 MACH, J. In: MACH, J. a kol. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování: Zákon 

o specifických zdravotních službách. Praha: Wolters Kluwer, 2018, 784 s. Praktický komentář. ISBN 978-80-

7598-103-5, s. 10–11. 
221 Obdobně viz Rozsudek Velkého senátu ESLP S. H. a ostatní proti Rakousku, ze dne 3. 11. 2011, č. 57813/00, 

který konstatoval, že je na smluvních státech, aby upravily přístup k asistované reprodukci s tím, že je třeba, aby 

zákaz některých metod byl proporcionální a sledoval veřejný zájem. 
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mateřství z jiných než medicínských důvodů je (nejenom) z hlediska lékařské etiky 

nepřípustné.222 

Odborná veřejnost se rovněž shoduje na tom, že každý případ náhradního mateřství by 

měl být centrálně schvalován a kontrolován, byť se rozchází v tom, jakým způsobem by k této 

centrální kontrole mělo docházet.223 Domnívám se, že v tomto případě by se mohl uplatnit 

v předchozí kapitole navrhovaný soudní dohled rozšířený o požadavek dále uvedených 

stanovisek, která by ověřila způsobilost náhradní matky z medicínského i sociálního hlediska. 

Z toho vyplývá, že do zákona by mělo být vtěleno ustanovení, které klinice asistované 

reprodukce uloží, aby informovalo orgán veřejní správy v případě, že je zde objednatelský pár 

a náhradní matka, kteří hodlají podstoupit proces náhradního mateřství. V rámci zákona jsou 

rovněž stanoveny podmínky, za kterých lze umělé oplodnění provést; pro zachování 

systematiky právní úpravy bude dle mého názoru nutné rozšířit tyty podmínky i o osobu 

náhradní matky. 

Konkrétní podoba těchto podmínek byla již do jisté míry vytvořena medicínskou 

praxí. Náhradní matka by měla být občankou ČR v plodném věku max. do 49 let věku, dále 

by musela podstoupit vyšetření praktickým lékařem a gynekologem, kteří by se vyjádřili 

ke schopnosti podstoupit těhotenství a porod, a případně indikovali zdravotní rizika s tím 

spojená. Bylo by nutné vyšetření a posudek psychologa, zda náhradní matka chápe důsledky 

náhradního mateřství a je schopna je přijmout, a v neposlední řadě písemné právní poučení, 

které by se v případě provdané náhradní matky vztahovalo i na jejího manžela.224 V menší 

míře se rovněž vyskytuje požadavek na to, aby náhradní matka měla s objednatelským párem 

předchozí vztah, ať už se bude jednat o vztah příbuzenský, nebo přátelský.225 

4.2 Zákon o zvláštních řízeních soudních 

Jak již bylo naznačeno v předchozí kapitole, tento zákon je z hlediska náhradního 

mateřství významný proto, že obsahuje procesní úpravu osvojení. Do budoucna by pak 

v rámci implementace tohoto institutu do českého právního řádu mohl zákon obsahovat 

 
222 VENTRUBA, P. a kol. Aktuální otázky asistované reprodukce v České republice. Česká gynekologie. Praha: 

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2013, roč. 78, č. 4, s. 392–398. ISSN 1210-7832. 
223 KONEČNÁ, H., CHARAMZA, P., PRUDIL, L., RUMPÍK, D., SVATOŠ, R. Regulace náhradního mateřství 

v ČR: expertní názor. Časopis zdravotnického práva a bioetiky, 2020, roč. 10, č. 1, s. 1–14. ISSN 1804-8137. 
224 IVF ZLÍN. Všeobecné podmínky pro výběr náhradní matky (schváleno SAR ČGPS JEP) [online]. [cit. 2021-

08-08]. Dostupné z: https://www.ivf-zlin.cz/nahradni-materstvi 
225 KONEČNÁ, H., CHARAMZA, P., PRUDIL, L., RUMPÍK, D., SVATOŠ, R. Regulace náhradního mateřství 

v ČR: expertní názor. Časopis zdravotnického práva a bioetiky, 2020, roč. 10, č. 1, s. 1–14. ISSN 1804-8137, 

s. 8. 

https://www.ivf-zlin.cz/nahradni-materstvi
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i procesní úpravu náhradního mateřství, která by dle mého názoru měla být podobná řízení 

o osvojení. ZŘS upravuje nesporná řízení, která jsou svou povahou odlišná od sporného řízení 

upraveného v OSŘ. Zákon přímo neobsahuje legální definici pojmu nesporné řízení, doktrína 

jej pak definuje jako takové řízení, jehož cílem je upravit poměry účastníků do budoucna, 

přičemž účastníci nemají v řízení protichůdné postavení, byť jejich zájmy protichůdné být 

mohou.226 Stěžejním rozdílem oproti sporným řízením je definice účastenství, která na rozdíl 

od OSŘ není formální, nýbrž kromě navrhovatele závisí na jeho hmotněprávních poměrech.227 

Řízení o náhradním mateřství tak bude muset podobně jako u osvojení následovat v předchozí 

kapitole navrženou úpravu hmotněprávních poměrů a zároveň stanovit procesní standardy, 

které by garantovaly zajištění nejlepšího zájmu dítěte, ochranu náhradní matky a dostatečnou 

právní jistotu ve statusových vztazích. 

Základním rozdílem mezi řízením o osvojení a řízením o náhradním mateřství by 

vzhledem k předchozím závěrům měl být již okamžik a způsob zahájení řízení. § 429 odst. 1 

ZŘS stanovuje, že řízení o osvojení je zahajováno pouze na návrh: návrh přitom může podat 

pouze osoba, která má v úmyslu dítě osvojit.228 Vzhledem k tomu, že náhradní matka je 

v takovém případě vystavena libovůli objednatelů, domnívám se, že by bylo vhodné řízení 

zahajovat ex offo poté, co poskytovatel asistované reprodukce oznámí, že objednatelé 

a náhradní matka chtějí podstoupit proces náhradního mateřství. V úvahu rovněž může 

připadat společný návrh náhradní matky (příp. i jejího manžela) a objednatelů na zahájení 

řízení. Soud by v takovém případě měl na základě podkladů zmíněných v předchozí 

podkapitole rozhodnout, zda je žena způsobilá stát se náhradní matkou, a rovněž by 

prozkoumal poměry objednatelů; proto je stěžejní, aby řízení bylo stejně jako proces osvojení 

ovládáno zásadou vyšetřovací. Posouzení předpokladů by bylo předpokladem pro schválení 

smlouvy o náhradní mateřství. Účastníky řízení by byli objednatelé a náhradní matka, 

příp. její manžel. Soud by měl rovněž v tomto okamžiku jmenovat pro futuro opatrovníka 

nenarozenému dítěti obdobně, jako je tomu u osvojení dle § 434 odst. 1 ZŘS. V tomto 

okamžiku by objednatelka rovněž poskytla výše zmíněný souhlas s tím, že chce dítě 

po porodu osvojit.229 

 
226 LEVÝ, J. In: SVOBODA, K., TLÁŠKOVÁ, Š., VLÁČIL, D., LEVÝ, J., HROMADA, M. a kol. Zákon 

o zvláštních řízeních soudních. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, 1156 s. Beckova edice 

komentované zákony. ISBN 978-80-7400-788-0, s. 1–3. 
227 Tamtéž, s. 2. 
228 DÁVID, R. In: JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář: podle stavu k 1. 3. 2019. 

3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019, 3200 s. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-372-5, 

s. 903–947. 
229 Objednatel by byl na základě principů navržených v předchozí kapitole již právním otcem dítěte. 
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Po porodu dítěte by již řízení mohlo pokračovat velmi podobně jako u řízení 

o osvojení, neboť z předchozí kapitoly vyplývá, že řízení o osvojení je koncipováno tak, aby 

maximálně chránilo zájmy dítěte. Nicméně je vhodné podotknout, že soud by již měl veškeré 

podklady nezbytné k osvojení, a řízení by tak mohlo probíhat ve zjednodušené podobě, byť je 

třeba pamatovat na ochranné lhůty pro udělení souhlasu s osvojením náhradní matkou a na 

zajištění nejlepších zájmů dítěte. Soud by tedy na základě výše uvedených podkladů rozhodl 

dle § 438 ZŘS o předání narozeného dítěte do péče objednatelů, vyčkal by na souhlas 

náhradní matky s osvojením v souladu s § 813 odst. 1 OZ a na základě předchozí fáze řízení 

by konstitutivním rozsudkem rozhodl o osvojení dítěte, přičemž by se neaplikovala 

prekluzivní lhůta k odvolání souhlasu dle § 817 OZ. Domnívám se, že takové řešení by bylo 

proporcionální vzhledem k oprávněným zájmům objednatelů, náhradní matky i dítěte. 

4.3 Zákon o matrikách 

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých 

souvisejících zákonů, upravuje problematiku státní evidence skutečností taxativně 

vymezených v § 1 odst. 1 matričního zákona. Matriční evidence je dle § 2 odst. 1 matričního 

zákona vedena matriční úřady, kterými jsou obecní úřady. Obecní úřad v tomto případě 

vykonává přenesenou působnost, jedná se tedy o výkon státní správy.230 Z hlediska osvojení 

a vzhledem k výše navrhovanému řešení je pro budoucí právní úpravu náhradního mateřství 

stěžejní zejména ustanovení § 5 odst. 2 matričního zákona, které stanovuje, že osvojení 

je matriční skutečností, která se zapisuje do matriční knihy narození. Rodný list dítěte dle 

§ 29 písm. d) matričního zákona bude namísto biologických rodičů obsahovat údaje 

o osvojitelích. Tato právní úprava koresponduje s § 797 OZ, který uvádí, že na základě 

rozhodnutí soudu o osvojení se do matriky zapíše osvojitel jako rodič. 

Domnívám se, že vzhledem k navrženým základním principům budoucí právní úpravy 

náhradního mateřství a její procesní podobnosti a právních důsledků s osvojením by bylo 

vhodné rozšířit § 2 odst. 1 zákona o další matriční skutečnost, kterou bude konstitutivní 

rozhodnutí soudu, kterým se objednatelka stane matrikovou matkou dítěte, neboť po porodu 

dítěte bude náhradní matka až do právní moci rozhodnutí zapsána jako matriková matka. 

To samé potom bude platit i u rodného listu dítěte, případně u dalších pravidel v matričním 

zákoně, které se týkají osvojení, např. v § 64 matričního zákona, který umožňuje souhlasným 

 
230 HEJČ, D. In: POTĚŠIL, L., FUREK, A., HEJČ, D., CHMELÍK, V., RIGEL, F., ŠKOP, J. Zákon o obcích. 

Komentář. Praha: C. H. Beck, 2019. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-739-2, s. 323–326. 
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prohlášením změnit jméno osvojence, byť se dá předpokládat, že dítě bude mít křestní jméno 

na základě předchozí dohody mezi náhradní matkou a objednateli. Příjmení dítěte bude 

obdobně jako u osvojení stanoveno výše zmíněným konstitutivním rozsudkem.231 

Matriční zápis otce by byl učiněn na základě souhlasu s provedením umělého 

oplodnění u neprovdané ženy (§ 16 odst. 3 matričního zákona), případně by mu mohla 

na základě zvláštního zákona svědčit výjimka z první domněnky dle § 777 odst. 1 OZ, nebo 

by bylo souhlasné prohlášení učiněno manželem náhradní matky i objednatelem. Tuto 

skutečnost by bylo rovněž třeba doložit matričnímu úřadu obdobně, jako se dokládá otcovství 

u dítěte narozeného mimo manželství. 

V souvislosti s náhradním mateřstvím lze zaznamenat i návrhy, aby do matriky byl 

proveden zápis jak náhradní matky, tak objednatelů. Domnívám se, že toto řešení je 

nesprávné, neboť nereflektuje hmotněprávní zásadu mater sempera certa est a je v rozporu 

s ostatními principy popsanými v předchozí kapitole, zejména přináší vysokou míru právní 

nejistoty pro dítě, náhradní matku i objednatele, což je ve statusových právních vztazích 

nepřípustné. 

Na druhou stranu tento závěr nejspíš nebude platit v případech stejnopohlavního 

rodičovství, pokud dítě bude mít dvě matky a anonymního otce (nezapsaného v matrice). 

Vycházet lze analogicky z případu projednávaného před italskými soudy, kdy italská 

a španělská státní příslušnice uzavřely registrované partnerství ve Španělsku, jedna z žen 

porodila dítě, přičemž druhá poskytla své vajíčko, následně se ženy rozvedly a italská státní 

příslušnice jako dárkyně vajíčka usilovala o to, aby byla v italské matrice zapsána rovněž jako 

matka dítěte, což matrika neprovedla pro rozpor s veřejným pořádkem.232 Italský nejvyšší 

soud nakonec potvrdil závěry soudu druhého stupně, který nařídil, aby byl zápis do matriky 

proveden.233 Důvodem pro toto rozhodnutí bylo zejména to, že se nejedná o náhradní 

mateřství, nýbrž o stejnopohlavní rodičovství, a i když italská právní úprava respektuje zásadu 

mater semper certa est, kterou považuje za kogentní, nelze z toho důvodu neuznat španělský 

rodný list dítěte pro výhradu veřejného pořádku ve smyslu mezinárodního práva soukromého, 

neboť toto pravidlo není fundamentálním ústavním pravidlem.234 Na situaci je naopak třeba 

 
231 SEDLÁK, P., ŠOHAJDOVÁ, L. In: KRÁLÍČKOVÁ, Z., HRUŠÁKOVÁ, M., WESTPHALOVÁ, L. a kol. 

Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655−975). Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, 1250 s. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-795-8, s. 576–579. 
232 KRÁLÍČKOVÁ, Z., NOVÝ, Z. Dvě matky, jedno dítě, nejlepší zájem dítěte a veřejný pořádek. Právní 

rozhledy, 2017, roč. 25, č. 15–16, s. 524–538. ISSN 1210-6410. 
233 Tamtéž, s. 528. 
234 Tamtéž, s. 528–530. 
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nahlížet tak, že dítě vzešlo z rozhodnutí založit rodinu, a skutečnost, že úprava rodičovství 

u stejnopohlavní rodiny není v Itálii upravena, neznamená, že se jedná o závažný rozpor 

s veřejným pořádkem.235 

Autoři citovaného článku rovněž uvádějí, že obdobné závěry se použijí i v rámci 

tuzemské právní úpravy, a dle mého názoru správně podotýkají, že s liberalizací obsahu 

pojmu veřejný pořádek na mezinárodní úrovni přichází i liberálnější obsah tohoto pojmu 

i ve vnitrostátní právní úpravě.236 

O správnosti této úvahy dle mého názoru svědčí i výše popsaný nález Ústavního soudu 

I. ÚS 3226/16-2: byť se jednalo o stejnopohlavní mužský pár, tak Ústavní soud argumentoval 

nejlepším zájmem dítěte a rovněž připomněl, že odmítnutí uznání cizího rodného listu lze 

učinit pouze při rozporu s fundamentálními principy veřejného pořádku. 

Je tedy třeba důsledně rozlišovat situace stejnopohlavního rodičovství od případného 

zápisu dvou matek v rámci náhradního mateřství. V prvním případě dochází pouze 

k respektování rodinného života, nicméně druhý případ by vedl již k výše zmíněné nežádoucí 

právní nejistotě ve statusových vztazích. 

4.4 Trestní zákoník 

TrZ ve své zvláštní části stanovuje skutkové podstaty, které mohou být naplněny 

v rámci realizace surogátního mateřství. Jednání směřující k realizaci komerčního náhradního 

mateřstvím může být při naplnění těchto skutkových podstat nelegální. Toto je dle mého 

názoru dalším protichůdným argumentem proti zásadě často zmiňované v souvislosti se 

surogací, a to co není zakázáno, je povoleno. Z výše uvedených soukromoprávní závěrů 

vyplývá, že v rovině OZ je náhradní mateřství ve všech podobách zakázáno implicitně237, 

veřejnoprávní rovina jej pak v některých případech zakazuje explicitně. 

Nejčastější trestný čin spojovaný právě s náhradním mateřstvím je z hlediska náhradní 

matky a objednatelů trestný čin svěření dítěte do moci jiného dle § 169 TrZ, z hlediska 

 
235 KRÁLÍČKOVÁ, Z., NOVÝ, Z. Dvě matky, jedno dítě, nejlepší zájem dítěte a veřejný pořádek. Právní 

rozhledy, 2017, roč. 25, č. 15–16, s. 524–538. ISSN 1210-6410, s. 529. 
236 Tamtéž, s. 531–532. 
237 § 804 OZ upravuje pouze výjimku ze zákazu osvojení mezi příbuznými, nelze z něj dovozovat, že 

zákonodárce náhradní mateřství přímo připouští. 
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zdravotnického zařízení provádějící umělé oplodnění je to pak zejména trestný čin 

nedovoleného nakládání s lidským embryem a lidským genomem dle § 167 TrZ.238 

Trestněprávní konsekvence provedení umělého oplodnění pro účely náhradního 

mateřství poskytovatelem zdravotnických služeb jsou dle názoru Burešové spíše teoretické, 

neboť toto zařízení nezprostředkovává úmyslně dohodu239 mezi náhradní matkou 

a objednateli, a naopak se snaží cíleně provádět pouze medicínské úkony v souladu s právní 

úpravou.240 Tento závěr může dle mého názoru platit pouze z hlediska § 164 TrZ ohledně 

trestného činu nedovoleného nakládání s lidským embryem a lidským genomem. Objektem 

tohoto trestného činu jsou lidská embrya, kmenové buňky a zdravý vývoj lidské populace, 

přičemž § 167 TrZ obsahuje dvě skutkové podstaty: první (odst. 1) postihuje jednání, která 

jsou v rozporu s jiným právním předpisy (zejména zákon č. 296/2008 Sb.), druhá skutková 

podstata (odst. 2) postihuje jednání, která sice nejsou v rozporu s právním předpisem, ale 

takové jednání je v rozporu s účelem daným jinými právními předpisy.241 

Z podkapitoly 4.1 přitom vyplývá, že umělé oplodnění nelze provádět za účelem 

náhradního mateřství. Na druhou stranu § 167 odst. 2 písm. a) TrZ trestá pouze takové 

jednání, kdy je vytvořeno lidské embryo za jiným účelem než pro přenesení do ženského 

organismu (např. pro výzkum).242 

V rámci realizace náhradního mateřství dochází k vytvoření lidského embrya, ale to je 

následně přeneseno do těla jiné ženy (surogátní matky), než jak předpokládá SpecZdSl. Jedná 

se tedy o provedení embryonálního transferu jiným způsobem, než předpokládá zvláštní 

zákon, nicméně zákonodárce ho nepovažoval za tak závažné, aby jej vtělil do § 167 TrZ, 

a především vytvoření embrya přímo neohrožuje objekt chráněný § 167 TrZ. Trestání 

takového jednání poskytovatele zdravotnických služeb by tedy bylo v rozporu jednak se 

zásadou nullum crimen sine lege (§ 12 odst. 1 TrZ), jednak také se zásadou subsidiarity trestní 

represe (§ 12 odst. 2 TrZ). Zdravotnické zařízení bude odpovědné pouze za přestupek, jak je 

uvedeno výše. Odborná literatura rovněž polemizuje nad tím, zda neoprávněné provedení 

umělého oplodnění pro účely náhradního mateřství nemůže být klasifikováno jako trestný čin 

 
238 BUREŠOVÁ, K. Surogátní mateřství a jeho (nejen) právní aspekty. Právní rozhledy, 2016, roč. 24, č. 6, 

s. 193–201. ISSN 1210-6410. 
239 Například zde: https://www.ivf-zlin.cz/nahradni-materstvi. 
240 BUREŠOVÁ, K. Surogátní mateřství a jeho (nejen) právní aspekty. Právní rozhledy, 2016, roč. 24, č. 6, 

s. 193–201. ISSN 1210-6410, s. 197. Tento závěr je přibrán i dále, např. SVATOŠ, R., KONEČNÁ, H. Náhradní 

mateřství v trestněprávních konsekvencích. Trestněprávní revue, 2019, č. 1, s. 7–33. ISSN 1213-5313. 
241 ŠÁMAL, P. In: ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2012, 3614 s. 

Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-428-5, s. 1679–1685. 
242 Tamtéž, s. 1683. 

https://www.ivf-zlin.cz/nahradni-materstvi
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podvodu dle § 209 TrZ, neboť zdravotnické zařízení odčerpává prostředky veřejného 

zdravotního pojištění na zákonem nedovolené účely.243 

Poskytovatel asistované reprodukce tak skutečně nebude ve většině případů trestně 

odpovědný za provedení umělého oplodnění pro účely náhradního mateřství, byť dle mého 

názoru absence trestní odpovědnosti nevyplývá pouze z cíleného vyhýbání se 

zprostředkovávání dohody o náhradním mateřství, což může mít vliv pouze na trestní 

odpovědnost za trestný čin dle § 167 TrZ, a nikoliv dle § 169 TrZ. 

Trestní odpovědnost náhradní matky může nastat zejména v případě naplnění skutkové 

podstaty svěření dítěte do moci jiného dle § 169 TrZ. Tento trestný čin je privilegovanou 

skutkovou podstatou k trestnému činu obchodování s lidmi, čemuž odpovídá i mírnější trestní 

sazba.244 Objekt chráněný zákonem je zájem na svobodě dítěte i ve smyslu rozhodování 

o dalším osudu dítěte, zájem na zajištění řádné péče o dítě, která přísluší buď rodičům 

na základě zákona, nebo jiným osobám, o kterých bylo rozhodnuto.245 Objektem naopak není 

to, aby se dítě nedostalo do horších poměrů – lze si představit, že u adopce tomu bude právě 

naopak.246 Předáním dítěte do moci jiného se rozumí jeho předání za účelem výchovy 

a výživy, ať už se jedná o osvojení nebo jiné formy rodinné péče nebo o péči a výživu bez 

úmyslu tento vztah formalizovat.247 Stěžejním znakem trestného činu je předání dítěte za 

odměnu (finanční nebo jinou), z hlediska subjektivní stránky se jedná o úmyslný trestný 

čin.248 Protiprávnost trestného činu v pojetí formálního rozporu činu s právním řádem je 

dovozována z porušení § 798 OZ (zákaz získání nepatřičného zisku v souvislosti s osvojením) 

a z článku 21 Úmluvy o biomedicíně (zákaz komercionalizace lidského těla a jeho částí), 

protiprávnost v materiálním smyslu bude splněna právě naplněním znaků skutkové podstaty 

trestného činu dle § 169 TrZ.249 Z uvedeného tedy v první řadě vyplývá, že altruistická 

varianta surogace nenaplní skutkovou podstatu tohoto trestného činu, u komerční varianty 

náhradního mateřství je dle odborné literatury situace složitější. 

 
243 CÍSAŘOVÁ, D., SOVOVÁ, O. Náhradní mateřství v právní praxi. Časopis zdravotnického práva a bioetiky, 

2015, roč. 5, č. 2, s. 13–24. ISSN 1804-8137. 
244 ŠÁMAL, P. In: ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2012, 3614 s. 

Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-428-5, s. 1700–1705. 
245 Tamtéž, s. 1701. 
246 SVATOŠ, R., KONEČNÁ, H. Náhradní mateřství v trestněprávních konsekvencích. Trestněprávní revue, 

2019, č. 1, s. 7–33. ISSN 1213-5313. 
247 ŠÁMAL, P. In: ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2012, 3614 s. 

Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-428-5, s. 1702–1703. 
248 Tamtéž, s. 1703. 
249 SVATOŠ, R., KONEČNÁ, H. Náhradní mateřství v trestněprávních konsekvencích. Trestněprávní revue, 

2019, č. 1, s. 7–33. ISSN 1213-5313. 
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Důvodem pro nejednoznačný závěr o trestní odpovědnosti náhradní matky je zejména 

posouzení společenské závažnosti jejího jednání, resp. míra porušení nebo ohrožení zájmů 

chráněných § 169 TrZ. Zásada subsidiarity vtělená do § 12 odst. 2 TrZ stanovuje, že trestní 

odpovědnost a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat pouze ve společensky 

škodlivých případech, kdy nepostačuje uplatnění odpovědnosti dle jiného právního předpisu 

(typicky občanskoprávní odpovědnost nebo odpovědnost za přestupky). 

Společenská škodlivost činu dle Svatoše vychází z toho, že dítě je předmětem smlouvy 

a je s ním nakládáno jako s objektem.250 Na druhou stranu Svatoš uvádí, že vzhledem k výše 

vymezenému objektu trestného činu je společenská škodlivost nulová, neboť dítě v případě 

náhradního mateřství prakticky nemá možnost se svobodně rozhodnout o svém osudu.251 

Svatoš dále polemizuje nad ochranným účelem této normy z hlediska zabránění vytvoření 

podnikání s lidskými reprodukčními schopnostmi, kdy by si náhradní matka vytvořila z této 

činnosti podnikání nebo by byly zneužívány sociálně slabé ženy.252 Lze si jenom těžko 

představit, že by žena, která podstupuje náhradní mateřství za rizika spojená s těhotenstvím 

a porodem, nepožadovala přiměřenou odměnu.253 Byť je tento předpoklad dle mého názoru 

správný, nemůže sloužit jako argument poukazující na nulovou společenskou škodlivost. 

V případě využití tohoto argumentu by dle mého názoru docházelo k úmyslnému stírání 

rozdílů mezi náhradním mateřstvím v altruistické a komerční formě, autor sám ostatně uvádí, 

že faktorem pro určení míry společenské škodlivosti, resp. trestněprávních následků činu je 

výše odměny spojená s provedením náhradního mateřství.254 Jako další argument pro nulovou 

společenskou škodlivost autor uvádí, že svěření dítěte do péče jiného bude v jeho zájmu, 

neboť objednatelé podstoupili náročnou a nejistou proceduru právě kvůli dítěti, což slouží 

jako předpoklad k tomu, že se o vytoužené dítě budou řádně starat.255 S tímto argumentem lze 

dle mého souhlasit, byť bude stejně jako v občanskoprávní rovině záležet vždy na 

jednotlivých případech. 

Z výše uvedeného dle mého názoru vyplývá, že komerčním surogátním mateřstvím 

budou naplněny znaky trestného činu dle § 169 TrZ, a to nejenom z formálního hlediska, ale 

i z hlediska společenské závažnosti trestného činu, byť se úroveň společenské škodlivosti 

 
250 SVATOŠ, R., KONEČNÁ, H. Náhradní mateřství v trestněprávních konsekvencích. Trestněprávní revue, 

2019, č. 1, s. 7–33. ISSN 1213-5313, s. 18. 
251 Tamtéž, s. 18. 
252 Tamtéž, s. 18. 
253 Tamtéž, s. 18. 
254 Tamtéž, s. 18. 
255 Tamtéž, s. 19. 
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může v jednotlivých případech dramaticky lišit. Argumentem pro tento závěr je zejména výše 

zmíněná situace, kdy je dítě předmětem smlouvy, což je v rozporu s pojetím lidské 

důstojnosti; mimoto hraje roli také zcela oprávněná snaha státu zamezit komercializaci 

ženských reprodukčních schopností, z čehož plynou nemalá rizika. Výše samotné úplaty nad 

rámec výdajů spojených s těhotenstvím a porodem, ušlého zisku, příp. dalších nákladů 

bude ovlivňovat míru společenské škodlivosti, což vyplývá nejenom z odborné literatury, ale 

i ze znaků určujících kvalifikovanou skutkovou podstatu [§ 169 odst. 2, písm. d), odst. 3 

písm. b) TrZ]. 

Dalším důležitým znakem určujícím kvalifikovanou skutkovou podstatu je opětovné 

spáchání činu dle § 169 odst. 2 písm. c) TrZ. Nabízí se otázka, zda náhradní matka tento 

trestný čin spáchá, pokud objednatelskému páru v rámci jednoho procesu náhradního 

mateřství odnosí více než jedno dítě, což nemusí být neobvyklé vzhledem k tomu, že s in vitro 

fertilizací je spojena větší šance na vícečetné těhotenství. Pod pojmem opětovně se dle 

komentářové literatury rozumí reálný souběh trestných činů.256 V tomto případě se však bude 

jednat o jednočinný souběh stejnorodý ideální, kdy náhradní matka předá děti narozené 

z jediného náhradního mateřství objednatelům za úplatu, bude se tedy jednat o naplnění stejné 

skutkové podstaty opakovaně jedním jednáním.257 Náhradní matka tak nenaplní znak 

kvalifikované skutkové podstaty.258 

V souvislosti s tímto trestným činem bývá velmi často uváděno, že i přes naplnění 

skutkové podstaty trestného činu nelze náhradní matku za takové jednání postihnout, neboť 

bude jednat se souhlasem poškozeného dle § 30 TrZ, tudíž budou naplněny okolnosti 

vylučující protiprávnost takového jednání.259 Argumentem pro tento závěr je to, že objektem 

chráněným skutkovou podstatou je možnost rozhodovat o budoucnosti dítěte a o zajištění 

péče a tuto možnost mají právě objednatelé jako budoucí rodiče.260 

Domnívám se, že tento závěr je problematický, neboť v době spáchání trestného činu 

objednatelé nemají rodičovská práva ani povinnosti, tyto nabudou až konstitutivním 

rozsudkem o osvojení. Výjimkou z toho je potom situace, kdy objednatel bude otcem dítěte 

na základě souhlasu s umělým oplodněním, náhradní matka však nesmí být provdána. Dikce 

 
256 ŠÁMAL, P. In: ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2012, 3614 s. 

Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-428-5, s. 1457–1488. 
257 BUREŠOVÁ, K. Surogátní mateřství a jeho (nejen) právní aspekty. Právní rozhledy, 2016, roč. 24, č. 6, 

s. 193–201. ISSN 1210-6410. 
258 Tamtéž, s. 197. 
259 SVATOŠ, R., KONEČNÁ, H. Náhradní mateřství v trestněprávních konsekvencích. Trestněprávní revue, 

2019, č. 1, s. 7–33. ISSN 1213-5313, s. 23. 
260 Tamtéž, s. 23. 
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§ 169 odst. 1 TrZ přitom jasně říká, že trestný čin je spáchán již svěřením dítěte za účelem 

adopce, skutková podstata je tedy naplněna dříve, než dojde k osvojení. Komentář rovněž 

uvádí, že rozhodování o dalším osudu dítěte (rodičovská práva a povinnosti) přísluší osobám 

stanoveným zákonem nebo úředním rozhodnutím.261 V souvislosti s tím nelze dle mého ani 

souhlasit s názorem, že poškozeným je v tomto případě stát, což lze dovodit z toho, že 

objektem trestného činu je zájem na řádném výkonu péče o dítě.262 Poškozeným je dítě, 

a nikoliv stát, neboť z předchozí kapitoly vyplývá, že stát zde pouze hraje roli garanta 

nejlepších zájmů dítěte. Domnívám se tedy, že aplikace institutu souhlasu poškozeného je 

v případě trestného činu dle § 169 TrZ nesprávná, neboť v době spáchání trestného činu 

nejsou objednatelé (resp. objednatelka) v pozici poškozeného. 

Vzhledem k výše uvedenému potom lze uvažovat i o trestní odpovědnosti i dalších 

osob, které participují na náhradním mateřství a jejichž trestní odpovědnost bude založena 

ve formě účastenství na výše uvedeném trestném činu. Zejména se bude jednat o trestní 

odpovědnost objednatelů a agentur, které zprostředkovávají náhradní matku.263 Centra 

asistované reprodukce a advokáti se ve většině případů na náhradním mateřství nepodílejí 

ve smyslu vyhledávání náhradní matky, neboť si uvědomují rizika s tím spojená.264 

Objednatelé, příp. agentura, která zprostředkuje náhradní matku, mohou být trestně odpovědní 

za účastenství ve formě návodu k trestnému činu svěření dítěte do moci jiného dle § 24 odst. 1 

písm. b) TrZ ve spojení s § 169 TrZ.265 Komentářová literatura uvádí, že návod k trestnému 

činu musí vždy směřovat ke konkrétní osobě (náhradní matce) a musí směřovat ke 

konkrétnímu trestnému činu (předání dítěte za úplatu objednatelům).266 Forma návodu pak 

není striktně daná, může se jednat o schvalování, které vzbudí v pachateli úmysl spáchat 

trestný čin, nebo třeba i o najmutí osoby ke spáchání trestného činu, což pravděpodobně bude 

mít dopad i na případ komerční surogace.267 Stejně jako u beztrestnosti jednání náhradní 

matky v případě svolení poškozeného bude záležet na tom, zda objednatel bude v pozici 
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právního otce, či nikoliv. Pokud by byl objednatel právním otcem dítěte, nebyl by již osobou 

jinou, do jejíž moci by dítě bylo svěřeno, a trestní odpovědnost by připadala v úvahu pouze 

u náhradní matky.268 

Lze tedy uzavřít, že komerční surogace má trestněprávní následky a náhradní matka 

bude v případě podstoupení náhradního mateřství za odměnu odpovědná za trestný čin svěření 

dítěte do moci jiného dle § 169 TrZ. Zdravotnické zařízení poskytující umělé oplodnění bude 

trestně odpovědné pouze v případě, že zprostředkuje náhradní matku. Umělým oplodněním 

náhradní matky nedojde k naplnění skutkové podstaty trestného činu dle § 167 TrZ. Co se 

týká objednatelů, mohou být odpovědní za účastenství ve formě návodu k trestnému činu 

svěření dítěte do moci jiného, u objednatele bude dle mého záviset trestní odpovědnost 

na tom, zda bude v době před porodem dítěte právním otcem či nikoliv. Co se týká 

agentur zajišťujících zprostředkování náhradní matky ke komerční surogaci, bude se jednat 

o stejnou formu účastenství jako u objednatelů. 

Pro úplnost je třeba podotknout, že není doposud znám případ, že by za výše popsané 

jednání byla některá náhradní matka odsouzena.269 Odborná literatura rovněž uvádí, že 

náhradní mateřství je v současné době již realitou a jeho kriminalizace je nežádoucí, 

zákonodárce by měl toto již běžné jednání dekriminalizovat a upravit jej zákonem, nebo 

explicitně zakázat.270 S tímto názorem souhlasím, neboť je přinejmenším kontroverzní 

kriminalizovat jednání, jehož zákaz vyplývá pouze implicitně ze soukromého práva, 

a veřejnoprávní rovinu zákazu obsaženou v SpecZdSl lze dovodit pouze za použití judikatury 

Ústavního soudu, přičemž tento zákaz se vztahuje pouze na zdravotnické zařízení provádějící 

asistovanou reprodukci. 

Vyvstává tak evidentní potřeba surogátní mateřství zákonem upravit, ať již zákazem, 

nebo pomocí navrhovaných principů. Kriminalizace náhradního mateřství by v druhém 

případě spočívala v případech závažného porušení zákona (např. nepochybné případy 

komerční surogace) tak, aby byla trestní odpovědnost vyhrazena pouze pro nejzávažnější 

případy v duchu zásady subsidiarity trestní represe.271 
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4.5 Sociální zabezpečení náhradní matky a objednatelky 

Pro úplnost analýzy veřejnoprávní části problematiky je třeba alespoň v krátkosti 

představit základní právní normy, které se týkají peněžité pomoci v mateřství. Budoucí právní 

úprava bude mít vliv i na tuto oblast právní úpravy, neboť si lze jenom těžko představit, 

že peněžitou pomoc v mateřství po porodu dítěte bude čerpat pouze náhradní matka, nebo 

pouze objednatelka. 

4.5.1 Zákon o nemocenském pojištění 

Základní právní normou pro poskytování peněžité pomocí v mateřství (tzv. mateřské) 

je zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Nárok na poskytnutí výše uvedené dávky 

mají osoby uvedené v § 32 odst. 1 zákona za splnění dále uvedených podmínek. Účelem této 

dávky je poměrná kompenzace příjmů ušlých za období těhotenství a raného mateřství.272 

Nárok náleží ženě nejdříve osm týdnů před porodem a po porodu v souvislosti s péčí 

o novorozence. Nárok rovněž náleží pojištěnci, který převzal dítě do péče na základě 

rozhodnutí příslušného orgánu.273 Ustanovení § 38 zákona obsahuje taxativní výčet 

rozhodnutí, kterými je dítě svěřeno do péče pojištěnce. Mezi tato patří zejména rozhodnutí 

o osvojení, rozhodnutí o předání do péče před osvojením a rozhodnutí o předání do péče 

budoucímu osvojiteli. V současné době tedy vzniká objednatelce právo na peněžitou pomoc 

v mateřství, jakmile soud rozhodne dle § 823 odst. 1 OZ. 

Domnívám se, že toto řešení je vhodné zachovat i pro účely budoucí právní úpravy 

náhradního mateřství, kdy soud bude muset jako garant ochrany nejlepších zájmů dítěte 

rovněž rozhodnout o svěření do okamžité péče dle § 823 OZ, přičemž dítě lze svěřit do péče 

ihned po porodu, aniž by musel být dán souhlas právních rodičů dítěte s osvojením.274 

V rámci systému sociálního zabezpečení je tak umožněna relativně rychlá finanční pomoc, 

což koresponduje s výše uvedeným účelem peněžité pomoci v mateřství. Náhradní matce 

by v případě implementace právní úpravy rovněž zůstala přiměřená doba na zotavení se po 

porodu, neboť dle § 35 odst. 1 zákona o nemocenském pojištění nesmí být u pojištěnky, která 

porodila, být podpůrčí doba kratší než 14 týdnů a nesmí končit před uplynutím šestinedělí. 

 
272 KOLDINSKÁ, K., TRÖSTER, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. 7., podstatně přepracované vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2018, 289 s. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-692-0, s. 141–149. 
273 § 32 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. 
274 SEDLÁK, P., ŠOHAJDOVÁ, L. In: KRÁLÍČKOVÁ, Z., HRUŠÁKOVÁ, M., WESTPHALOVÁ, L. a kol. 

Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655−975). Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, 1250 s. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-795-8, s. 642–647. 
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Uvedené platí i v případě, že rodička nevykonává péči o dítě ve smyslu § 36 odst. 1 písm. d) 

zákona, která je podmínkou pro poskytování peněžité podpory v mateřství.275 Důvodem 

pro tuto výjimku276 je nejspíše právě to, že je třeba rodičce zajistit čas na zotavení 

po těhotenství a porodu. 

4.5.2 Zákoník práce 

S výše uvedenou problematikou peněžité pomoci v mateřství přímo souvisí i mateřská 

dovolená upravená § 195 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce („ZP“). Hlavním 

účelem mateřské dovolené je tradičně ochrana zdraví žen a matek a umožnění péče o dítě 

rodičům nebo osobám, které převzaly dítě do péče nahrazující péči rodičů.277 Mateřská 

dovolená je poskytována výhradně ženám v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě a má 

na ni nárok každá zaměstnankyně, která porodila dítě: důvodem je ochrana zdraví ženy, neboť 

porod představuje pro tělo mimořádnou zátěž. Z toho důvodu stanovuje § 195 odst. 5 ZP 

pravidlo, že mateřská dovolená nesmí být kratší čtrnácti týdnů a nesmí skončit ani být 

přerušena před uplynutím šestinedělí. Mateřskou dovolenou je však třeba odlišovat od 

rodičovské dovolené, na kterou má v souladu s § 196 ZP nárok zaměstnanec i zaměstnankyně 

za účelem prohloubení péče o dítě do max. tří let jeho věku. Rodičovská dovolená je překážka 

na straně zaměstnance a zaměstnavatel po dobu čerpání rodičovské dovolené nevyplácí 

mzdu.278 Rodičovská dovolená tak není přímo závislá na porodu dítěte, i když v praxi na sebe 

většinou tyto dva instituty navazují. 

Z hlediska náhradního mateřství je pak stěžejní § 197 ZP, který stanovuje pravidla 

pro mateřskou a rodičovskou dovolenou v případě, že dojde k převzetí dítěte do náhradní 

rodinné péče. Ustanovení § 197 odst. 1 ZP uvádí, že právo na mateřskou a rodičovskou 

dovolenou má zaměstnanec, který převzal dítě do péče nahrazující rodinnou péči na základě 

rozhodnutí, které vyplývá z taxativního výčtu uvedeného v § 38 zákona o nemocenském 

pojištění. Mateřskou dovolenou může dle § 197 odst. 2 ZP čerpat výhradně zaměstnankyně 

od převzetí dítěte po dobu 22 týdnů. Rodičovská dovolená náleží i zaměstnanci od převzetí 

dítěte do jeho věku tří let. 

 
275 Důvodová zpráva k § 36 zákonu č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. 
276 § 36 odst. 3 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. 
277 PICHRT, J. In: BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2019, 1580 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-759-0, s. 820–823. 
278 Tamtéž, s. 823–827. 
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Stejně jako u peněžité pomoci v mateřství zákoník práce počítá i s jinými 

skutečnostmi pro vznik nároku na mateřskou a rodičovskou dovolenou, než je porod, 

a v rámci současné praxe surogátního mateřství, kdy dochází k jeho realizaci za pomocí 

osvojení, bude mít náhradní matka nárok na mateřskou dovolenou stejně jako objednatelka. 

Objednatelé budou mít v souladu s účelem rodičovské dovolené (osobní péče o dítě) rovněž 

nárok na rodičovskou dovolenou. 

Pro úplnost je třeba zmínit, že tuzemský vstřícný přístup k náhradní matce 

i objednatelům z hlediska mateřské a rodičovské dovolené není v EU standardem. Evropský 

soudní dvůr již dvakrát projednával otázku surogátního mateřství v souvislosti právě 

s přístupem k sociálnímu zabezpečení v době porodu a následné péče o dítě.279 Zmiňované 

případy se týkaly výkladu článků 1, 8 a 11 směrnice Rady 92/85/EHS o zavádění opatření 

pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň 

krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň („Směrnice“).280 

Objednatelka se po zaměstnavateli domáhala placené rodičovské dovolené obdobné 

dovolené při osvojení, přičemž k prokázání svého nároku poskytla zaměstnavateli smlouvu 

o náhradním mateřství, která dle zaměstnavatele nesplňovala požadavky stanovené britskými 

právními předpisy.281 Objednatelka se následně obrátila na soud s tím, že byla diskriminována 

na základě zdravotního stavu a pohlaví, a uvedla, že jí byla postupem zaměstnavatele 

způsobena nemajetková újma.282 Britský soud řízení přerušil a položil Evropskému soudnímu 

dvoru předběžné otázky týkající se výše zmíněných článků. Podstatou předběžných otázek 

bylo to, zda nárok na mateřskou dovolenou náleží i objednatelkám. 

Evropský soudní dvůr na základě předchozí judikatury uvedl, že účelem mateřské 

dovolené dle článku 8 je ochrana biologického stavu ženy v rámci těhotenství a porodu stejně 

jako ochrana vztahu mezi novorozencem a matkou, a aby se tento kriticky důležitý vztah 

mohl rozvíjet, je třeba, aby ustoupily pracovní povinnosti.283 Nárok na mateřskou dovolenou 

je tedy v případě Směrnice dán pouze na základě porodu. K otázce diskriminace na základě 

pohlaví a zdravotního stavu Evropský soudní dvůr uvedl, že se o diskriminaci nejedná, neboť 

příznivé zacházení, jehož projevem je mateřská dovolená, se týká z výše uvedených důvodů 

 
279 DOLEŽAL, T. Surogační mateřství z trochu jiného pohledu [online]. Zdravotnické právo a bioetika, 2014 

[cit. 2021-08-17]. Dostupné z: https://zdravotnickepravo.info/surogacni-materstvi-z-trochu-jineho-pohledu/ 
280 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie (Velkého senátu) ze dne 18. 3. 2014, č. C‑167/12, odst. 1. 
281 Tamtéž, odst. 20–21. 
282 Tamtéž, odst. 22. 
283 Tamtéž, odst. 30–35. 

https://zdravotnickepravo.info/surogacni-materstvi-z-trochu-jineho-pohledu/
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pouze žen, které porodily. Objednatelka, která využila institut surogátního mateřství, 

neporodila, tudíž nemůže mít nárok na příznivé zacházení.284, 285 

Z výše uvedeného je tedy patrné, že tuzemská právní úprava jde nad rámec požadavků 

stanovených Směrnicí a je značně příznivější vůči případným objednatelkám. Z hlediska 

implementace surogátního mateřství do tuzemského právního řádu není dle mého názoru 

potřeba do ZP nikterak zasahovat, neboť klíčové ustanovení § 197 odst. 1 ZP odkazuje 

na § 38 zákona o nemocenském pojištění, který by mezi rozhodnutí o převzetí dítěte do péče 

mohl počítat i rozhodnutí o náhradním mateřství, resp. rozhodnutí o předání do péče před 

osvojením (před rozhodnutím o náhradním mateřství). 

4.6 Dílčí závěry pro veřejnoprávní úpravu náhradního mateřství 

Na rozdíl od soukromoprávní části problematiky se domnívám, že implementace 

institutu náhradního mateřství do výše analyzovaných veřejnoprávních norem by 

nepředstavovala závažný problém. Jako stěžejní lze dle mého názoru označit závěr, že 

v současné době nelze provádět umělé oplodnění pro účely náhradního mateřství, neboť 

to zákon o specifických zdravotních službách nedovoluje. Umělé oplodnění in vitro 

fertilizací nemůže podstoupit náhradní matka, neboť ona není ženou, která buď sama, nebo 

spolu s partnerem podstupuje umělé oplodnění dle § 6 odst. 1 zákona. V rámci případné 

legalizace surogátního mateřství je tedy třeba explicitně povolit metody asistované 

reprodukce i pro tyto účely. Rovněž se domnívám, že z hlediska zachování současné 

systematiky by bylo vhodné, aby do výše zmíněného zákona byly implementovány 

i podmínky participace náhradní matky a objednatelů na surogaci jako takové, neboť zákon 

stanovuje podmínky pro přístup i k ostatním metodám asistované reprodukce. 

Z hlediska procesní úpravy náhradního mateřství je opět pro zachování současné 

systematiky vhodné, aby byla procesní úprava surogace vtělena do ZŘS, přičemž proces by 

nebyl nepodobný řízení o osvojení s určitými odchylkami, které by akcentovaly zásadní 

rozdíly mezi náhradním mateřstvím (např. existence smlouvy o náhradním mateřství) 

a osvojením. Případná procesní úprava surogace by dle mého musela kromě řízení o osvojení 

 
284 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie (Velkého senátu) ze dne 18. 3. 2014, č. C‑167/12, odst. 44–55. 
285 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie (Velkého senátu) ze dne 18. 3. 2014, č. C-363/12 je druhým 

případem, který byl projednáván z hlediska nároku objednatelky na mateřskou dovolenou v Irsku. V původním 

řízení objednatelka tvrdila, že je diskriminována na základě zdravotního postižení (vrozené vady, v jejímž 

důsledku neměla dělohu). Irský právní řád náhradní mateřství neupravuje, proto byla Evropskému soudnímu 

dvoru položena otázka týkající se aplikace Směrnice na tento případ. ESD v rozhodnutí uvedl stejné závěry 

i důvody jako ve shora citovaném případě. 
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rovněž vycházet ze závěrů prezentovaných v třetí kapitole této práce, a zajistit tak nejenom 

dostatečnou ochranu nejlepších zájmů dítěte, ale i vhodným způsobem proporcionálně chránit 

práva náhradní matky a objednatelů. 

Trestněprávní následky komerční surogace by dle mého měly zůstat zachovány, neboť 

jak vyplývá z předchozí kapitoly, komerční podoba náhradního mateřství je v rozporu 

s imanentními zásadami chráněnými právním řádem. Na druhou stranu je třeba případné 

trestněprávní důsledky komerční surogace vyhradit pro společensky nejškodlivější jednání 

náhradních matek, objednatelů a zprostředkovatelů tak, aby aplikace trestní odpovědnosti 

respektovala zásadu subsidiarity trestní represe a byla opravdu prostředkem ultima ratio.286 

  

 
286 CÍSAŘOVÁ, D., SOVOVÁ, O. Náhradní mateřství v právní praxi. Časopis zdravotnického práva a bioetiky, 

2015, roč. 5, č. 2, s. 13–24. ISSN 1804-8137, s. 24. 
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5. Zahraniční právní úprava a problematika spojená s legalizací 

náhradního mateřství 

Předchozí části této práce se věnovaly limitům stanoveným ústavními předpisy, 

mezinárodními smlouvami a zákonnými normami, a to za účelem analýzy možností 

implementace institutu náhradního mateřství do tuzemského právního řádu. V této kapitole 

budou navrhované principy právní úpravy porovnány s právní úpravou evropských států, 

které již altruistickou formu surogátního mateřství výslovně povolily a stanovily pravidla 

ohledně její realizace. Porovnáním navrhovaných principů s existující právní úpravou může 

dle mého názoru v případě shody indikovat životaschopnost navrhovaných principů 

v tuzemském právním řádu bez rizika převzetí cizí právní úpravy, která by potencionálně 

mohla kolidovat s výše analyzovanými právními předpisy. V rámci naznačené komparace 

budou představeny i vybrané problémy, které provázejí institut náhradního mateřství 

v zemích, které jej povolily. 

5.1 Velká Británie 

I přes skutečnost, že právní systém Velké Británie je založen na systému common law, 

existuje zde i nemalé množství kodifikovaných právních předpisů, mezi které patří i právní 

úprava rodičovství, asistované reprodukce a surogátního mateřství. Problematika surogace 

se ve Velké Británii rozpadá mezi dva právní předpisy: prvním je Human Fertilisation and 

Embryology Act 2008, který upravuje problematiku přístupu k asistované reprodukci, 

nakládání s pohlavními buňkami, otázky rodičovství v případech asistované reprodukce 

a tzv. parental orders, což jsou soudní rozhodnutí o rodičovství.287 

Druhým právním předpisem je Surrogacy Arrangements Act 1985, který definuje 

pojmy spojené s náhradním mateřstvím, stanovuje nevymahatelnost smluv o náhradním 

mateřství, výslovně zakazuje komerční formu surogace a propagaci služeb spojených 

s náhradním mateřstvím a v souvislosti s tím stanovuje i sankce za porušení zákazů 

(peněžité tresty i odnětí svobody).288 

 
287 Human Fertilisation and Embryology Act 2008 ze dne 13. 11. 2008 ve znění pozdějších předpisů [online]. 

[cit. 2021-08-19]. Dostupné z: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/22/introduction 
288 Surrogacy Arrangements Act 1985 ze dne 16. 7. 1985 ve znění pozdějších předpisů [online]. [cit. 2021-08-

23]. Dostupné z: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1985/49 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/22/introduction
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1985/49
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Z hlediska realizace náhradního mateřství je důležité, že britské právo respektuje 

zásadu mater semper certa est289, tudíž po porodu dítěte bude do rodného listu dítěte zapsána 

surogátní matka, a nikoliv objednatelka. Pokud bude surogátní matka provdána, svědčí 

otcovství rovněž jejímu manželovi290, jinak svědčí otcovství muži, který dal souhlas s umělým 

oplodněním, příp. jehož pohlavní buňky byly použity s jeho souhlasem pro umělé oplodnění, 

nejedná-li se o anonymní dárcovství291. Britská právní úprava tedy respektuje tradiční pojetí 

rodičovství, zakazuje komerční surogaci a stanovuje, že smlouvy o náhradním mateřství 

nejsou vymahatelné. Z uvedeného rovněž vyplývá, že k úplné realizaci surogace je nutné, aby 

soud rozhodl o rodičovství objednatelského páru. Domnívám se, že navrhované řešení 

tuzemské právní úpravy surogace je obdobné výše uvedeným základním principům 

s výjimkou vymahatelnosti smlouvy o náhradním mateřství. Absenci jakékoliv 

vymahatelnosti smlouvy o náhradním mateřství v případě zákazu komerční surogace považuji 

spíše za nesprávnou. Náhradní matka nebude z důvodu respektování zásady mater semper 

certa est nucena dítě objednatelům po porodu vydat, objednatelé však budou nuceni 

poskytnout náhradní matce náklady spojené s těhotenstvím a porodem. V rámci navrhovaného 

řešení by navíc dohodu schválil soud, který by měl možnost neschválit ji v případě, že by se 

jednalo o komerční surogaci, a bez schválené dohody by zdravotnické zařízení nemohlo 

provést in vitro fertilizaci. Vymahatelnost dohody, resp. její schválení orgánem veřejné moci, 

tak bude sloužit na ochranu náhradní matky před libovůlí objednatelů a má potenciál alespoň 

částečně zabrání komerční surogaci. 

Jak bylo uvedeno výše, rozhodnutí o rodičovství objednatelů je provedeno pomocí 

parental order. Rozhodnutí o právním rodičovství objednatelů je přípustné, pokud se dítě 

narodilo pomocí asistované reprodukce ženě mimo žadatelský pár, k umělému oplodnění byly 

využity pohlavní buňky alespoň jedné osoby z žadatelského páru, žadatelský pár žije spolu 

rodinným životem (manželství nebo registrované partnerství), dítě v době podání návrhu žije 

s žadateli, kteří mají oba trvalé bydliště ve Velké Británii, a návrh byl podán ve lhůtě šesti 

měsíců od narození dítěte.292 Další podmínkami je to, že mezi žadateli a současnými právními 

rodiči dítěte nesmí být poskytnuty žádné finanční prostředky s výjimkou rozumných nákladů, 

ledaže toto schválí soud, a všechny zúčastněné strany musí chápat právní důsledky rozhodnutí 

 
289 Zákon Human Fertilisation and Embryology Act 2008 ze dne 13. 11. 2008 ve znění pozdějších předpisů, 

par. 33 sec. 1. 
290 Tamtéž, par. 35 sec. 1. 
291 Tamtéž, par. 36, par. 37. 
292 Tamtéž, par. 54 sec. 1–5. 
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a musí dobrovolně poskytnout souhlas; surogátní matka může tento souhlas poskytnout 

nejdříve šest týdnů po porodu.293 

Návrh na zahájení řízení tak mohou podat pouze objednatelé, nicméně náhradní matka 

musí poskytnout souhlas s osvojením, přičemž je chráněna před neuváženým rozhodnutím 

v šestinedělí. Navrhované řešení je dle mého názoru vhodnější z toho důvodu, že řízení 

po schválení dohody o náhradním mateřství pokračuje ex offo po narození dítěte, čímž není 

náhradní matka vystavena libovůli objednatelů, kteří si např. v případě narození postiženého 

dítěte mohou osvojení rozmyslet. Objednatelé jsou však stejně jako v případě navrhovaného 

řešení vystaveni značné nejistotě ohledně souhlasu náhradní matky s osvojením. Domnívám 

se, že tato nejistota tížící objednatele je proporcionální vzhledem k tomu, že náhradní matka 

nese veškerá rizika spojená s těhotenstvím a porodem. Toto řešení je dle mého názoru rovněž 

v nejlepším zájmu dítěte, které má po celou dobu jistotu v tom, kdo je jeho právní matka, 

neboť ke změně právního rodičovství ze surogátní matky na objednatelku by docházelo 

až konstitutivním rozhodnutím soudu. Co se týká právní úpravy otcovství a navrhovaného 

řešení spočívajícího v souhlasu objednatele i manžela náhradní matky s jejím umělým 

oplodněním, domnívám se, že toto řešení na rozdíl od britské právní úpravy alespoň částečně 

poskytne právní jistotu objednatelům a dítěti. 

V souvislosti s britskou právní úpravou je třeba zmínit, že je ze strany odborné 

veřejnosti často kritizována. Poukazováno je na požadavek pokrevního pouta mezi žadateli 

a dítětem, přičemž se jedná o nesystémový požadavek vzhledem k anonymnímu dárcovství 

pohlavních buněk, který je v rozporu s pojetím sociálního rodičovství jako nejdůležitějšího 

a nejvíce chráněného pojetí rodičovství.294 Předmětem kritiky je rovněž lhůta k podání návrhu 

na vydání parental order a mechanismus udělování souhlasu náhradní matky, která jej může 

udělit až šest týdnů po porodu, a pokud jej neudělí, žadatelé se nemohou stát právními rodiči 

dítěte, byť o dítě již mohou pečovat a de facto vykonávat veškeré ostatní aspekty 

rodičovství.295 

Současná právní úprava rovněž selhává ve snahách zabránit komerční surogaci, neboť 

zákon je velmi vágní, co se týká rozumných nákladů spojených s těhotenstvím a porodem, 

 
293 Zákon Human Fertilisation and Embryology Act 2008 ze dne 13. 11. 2008 ve znění pozdějších předpisů, 

par. 54 sec. 6–8. 
294 ALGHRANI, A., GRIFFITHS, D. The regulation of surrogacy in the United Kingdom: the case for reform. 

Child and Family Law Quarterly, 2017, roč. 29, č. 2, s. 165–186. ISSN 1358-8184. 
295 Tamtéž, s. 179. 
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a staví tak soudy do náročné pozice ohledně posuzování těchto nákladů, když nevydáním 

rozhodnutí z důvodu komerční surogace by dítě vystavil nejistotě ve statusových vztazích.296 

Navrhované principy právní úpravy surogátního mateřství se některým z výše 

uvedených problémů vyhýbají zejména tím, že případné řízení by bylo zahájeno již před 

vznikem embrya a soud by vzal v úvahu existenci smlouvy o náhradním mateřství. Zároveň 

by bylo pro futuro postaveno najisto otcovství k dítěti a objednatelka by rovněž poskytla 

souhlas s tím, že dítě po porodu převezme a bude usilovat o jeho právní rodičovství. Výše 

navrhovaným řešením by rovněž odpadla povinnost podat návrh na vydání rozhodnutí 

ve lhůtě šesti měsíců od porodu dítěte. Co se týká případné platby náhradní matce nad rámec 

náhrady nákladů spojených s těhotenstvím a porodem, domnívám se, že žádný právní předpis 

nedokáže tyto náklady vyčíslit nebo stanovit způsob vyčíslení tak, aby odpovídaly každému 

jednotlivému případu. 

V případě neschválení smlouvy o náhradním mateřství však nedojde k tomu, že by dítě 

bylo vystaveno právní nejistotě, neboť až na základě schválené surogační smlouvy dojde 

ke vzniku embrya. 

V souvislosti s výše uvedenými problémy britské právní úpravy bývá navrhována větší 

liberalizace náhradního mateřství, resp. povolení přiměřené odměny náhradní matce, 

a vynutitelnost smlouvy o náhradním mateřství, která by byla uzavřena na základě dostatečné 

informovanosti zúčastněných stran ještě před vznikem embrya.297 Tímto by se měla výrazně 

omezit právní nejistota objednatelů i dítěte, kteří jsou závislí na souhlasu surogátní matky, 

a snížila by se potřeba podstupovat proces náhradního mateřství v zahraničí.298 Potřeba 

liberálnější právní úpravy pak bývá zdůvodněna i společenským vývojem v otázce surogace, 

kdy je na ni již nahlíženo mnohem příznivěji než v minulosti, o čemž svědčí např. častější 

mediální zájem a propagace a využívání tohoto institutu ze strany veřejně známých 

osobností.299 Navrhované změny současné britské právní úpravy rovněž mají za cíl omezit 

surogační turistiku, kdy britští občané najímají náhradní matky ze zemí, kde je komerční 

surogace legální, což může v extrémních případech vyústit v to, že dítě nebude mít žádného 

právního rodiče.300 

 
296 ALGHRANI, A., GRIFFITHS, D. The regulation of surrogacy in the United Kingdom: the case for reform. 

Child and Family Law Quarterly, 2017, roč. 29, č. 2, s. 165–186. ISSN 1358-8184, s. 180. 
297 Tamtéž, s. 181. 
298 Tamtéž, s. 181. 
299 HORSEY, K. SHELDON, S. Still hazy after all these years: the law regulating surrogacy. Medical law 

review, 2012, roč. 20, č. 1, s. 67–89. ISSN 1464-3790. 
300 Tamtéž, s. 85. 
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Nedostatky britské právní úpravy rovněž vedly k tomu, že byla vytvořena vládní 

komise, která se ve spolupráci s odbornou i širokou veřejností zabývala otázkami spojenými 

se změnou koncepce výše popsané právní úpravy.301 Výsledky jednání komise jsou do značné 

míry podobné s výše navrhovaným řešením s některými rozdíly, např. by dle komise měl 

vzniknout centrální registr pro surogaci, který by zajišťoval shromažďování informací 

o objednatelích, náhradních matkách a dětech pro účely případných kontrol a pro naplnění 

práva dítěte na poznání svého původu.302 Rovněž se navrhuje v případě surogace upustit 

od parental orders a zavést nový administrativní proces, který za splnění přísných podmínek 

umožní, aby se objednatelé stali právními rodiči dítěte již od narození.303 

Vzhledem k tomu, že britská právní úprava má některé shodné prvky s navrhovanými 

principy surogace, je vhodné se alespoň v krátkosti vyjádřit k výše uvedené kritice 

a navrhovaným změnám. V prvé řadě se domnívám, že snaha o omezení surogační turistiky 

liberalizací právní úpravy surogace směrem ke komercializaci není validním argumentem. 

S vysokou mírou pravděpodobnosti se sice dá předpokládat pokles surogační turistiky, 

nicméně zde stále platí v předchozích kapitolách popsané principy a mezinárodní závazky. 

Komerční surogace je ve Velké Británii nelegální a má trestněprávní konsekvence, je přitom 

na místě předpokládat, že jsou zde chráněny obdobné hodnoty jako tuzemským právním 

řádem. Dle mého názoru proto nejde bez dalšího dekriminalizovat takové jednání pouze 

za účelem snížení surogační turistiky, za kterou budou britští občané rovněž nést trestněprávní 

odpovědnost z důvodu personality práva. 

Co se týká kritiky úhrady nákladů za surogaci, resp. vágního pojmu rozumné náklady, 

zákonodárce není objektivně schopen taxativně určit všechny druhy nákladů spojené 

s náhradním mateřstvím, stejně jako není možné určit jejich maximální výši.304 Snaha toto 

postihnout v právním předpisu z důvodu větší kontroly soudů, příp. pro ulehčení rozhodování, 

naopak může vést paradoxně k tomu, že soudy budou nuceny se od kazuistické právní úpravy 

odchylovat proto, aby lépe postihly okolnosti jednotlivých případů.305 

 
301 LATHAM, S. R. The United Kingdom Revisits Its Surrogacy Law. The Hastings Center report, 2020, č. 50, 

s. 6–7. ISSN 1552-146X. 
302 LAW COMMISSION. Building Families Through Surrogacy: a New Law – A Joint Consultation Paper 

[online]. [cit. 2021-08-24]. Dostupné z: https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/lawcom-prod-storage-

11jsxou24uy7q/uploads/2019/06/Surrogacy-consultation-paper.pdf 
303 LAW COMMISSION. Building Families Through Surrogacy: a New law – Summary of Consultation Paper 

[online]. [cit. 2021-08-24]. Dostupné z: https://www.scotlawcom.gov.uk/files/5615/5980/7881/Summary_of_ 

joint_consultation_paper_on_Building_families_through_surrogacy_-_a_new_law_LCCP_244_SLCDP_167.pdf 
304 KOZIOL, H. Flexibilní systém – zlatá střední cesta zákonodárství a právní nauky. Právník, 2018, č. 8,  

s. 625–645. ISSN 0231-6625. 
305 Tamtéž, s. 627. 
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S výše uvedeným souvisí i navrhovaná změna upuštění od soudního rozhodování 

formou parental orders a ustanovení nového administrativního procesu rozhodování 

o surogátním mateřstvím. Domnívám se, že rozhodování o náhradním mateřství by nadále 

mělo příslušet výhradně soudům, jedná se totiž o statusové právní otázky týkající se dětí, kde 

má stát garantovat jejich nejlepší zájmy. Uvedené klade na rozhodující orgán nemalou právní 

zátěž a domnívám se, že soud je spíše než správní orgán lépe vybaven vypořádat se s aplikací 

výše uvedených neurčitých právních pojmů na konkrétní případy. 

Použití neurčitého právního pojmu se mi proto jeví jako adekvátní, byť je třeba uznat, 

že na soudy jsou tímto kladeny nemalé požadavky na kvalitu rozhodnutí. Pro úplnost je 

rovněž třeba zmínit, že rozhodovací praxe v rámci systému common law výše uvedené 

pravidlo do jisté míry modifikovala, když soud vydávající parental order může zpětně 

schválit platby poskytnuté nad rámec rozumných nákladů (tedy v rozporu s výslovným 

zněním zákona), a to z důvodu upřednostnění nejlepších zájmů dítěte před ostatními 

zájmy chráněnými zákonem o surogaci, jinými slovy to znamená, že soud neodmítne vydat 

parental order v případě, že byla poskytnuta odměna, pokud je v nejlepším zájmu dítěte, aby 

se objednatelé stali jeho právními rodiči.306 

Z hlediska případné implementace náhradního mateřství do českého právního řádu dle 

mého nelze automaticky přejímat výše uvedené argumenty týkající se surogace ve Velké 

Británii, neboť zde chybí praktické zkušenosti i kontinuální vývoj doktríny a judikatury, 

na základě které by bylo možné uvažovat o liberálnějším pojetí právní úpravy surogace. Je 

proto vhodné postupovat spíše restriktivněji, v maximální možné míře zachovat koncepci 

stávající právní úpravy a z ní činit výjimky jenom v nezbytně nutných případech. 

V návaznosti na konkrétní poznatky vyplývající z praxe lze potom uvažovat o případné 

liberalizaci, byť i takovéto změny musí být v souladu s principy popsanými ve třetí kapitole. 

Nad rámec výše uvedeného lze konstatovat i to, že britská právní úprava sice surogátní 

mateřství výslovně povoluje, ale reálná situace není nepodobná současnému právnímu vakuu 

v ČR, kdy je náhradní mateřství realizovatelné pouze skrze osvojení. Britská právní úprava 

totiž selhává v jakékoliv kontrole před narozením dítěte, britské soudy pouze vydávají 

parental order na základě zákonem daných podmínek a případné porušení těchto podmínek 

vede k sankci v podobě nevydání rozhodnutí, což jistě není v nejlepším zájmu dítěte. 

Teoretické převzetí britské právní úpravy do českého právního řádu se tak dle mého názoru 

 
306 Rozhodnutí L (A Minor) [2010] EWHC 3146 vydané High Court of Justice Family Division ze dne  

8. 10. 2010, sp. zn. [2010] EWHC 3146 (Fam). 
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nejeví jako vhodné, neboť britská právní úprava de facto neřeší žádný z nastíněných problémů 

spojených se surogací a dostatečně nechrání nejlepší zájmy dítěte. 

5.2 Portugalsko 

Další evropskou zemí, která výslovně povolila náhradní mateřství, je Portugalsko, 

které v některých principech právní úpravy částečně následovalo Velkou Británii s tím, že 

regulace surogátního mateřství je zde detailnější a stát vykonává dohled nad celým procesem 

ještě před vznikem samotného embrya. Jeho úloha tak nespočívá pouze v ex post posouzení 

zákonnosti konkrétního případu surogace. Stejně jako ve Velké Británii je v Portugalsku 

legální pouze altruistická forma náhradního mateřství, náhradní mateřství je možné výhradně 

ze zdravotních důvodů a je přípustná pouze gestační forma surogace, kdy alespoň jeden 

z objednatelů musí být dárcem pohlavních buněk k vytvoření embrya, náhradní matka nesmí 

být dárkyní oocytů.307 Zásadním rozdílem oproti Velké Británii je to, že stát prostřednictvím 

Národní rady pro asistovanou reprodukci ještě před vznikem embrya schválí znění smlouvy 

o náhradním mateřství, přičemž schválení předchází ústní slyšení a lékařské posudky 

osvědčující, že náhradní matka může donosit dítě.308 Samotná smlouva o náhradním mateřství 

nesmí surogátní matce stanovit povinnosti, které by ohrožovaly její důstojnost, a mezi 

náhradní matkou a objednateli nesmí existovat stav nadřízenosti a podřízenosti vyplývající 

např. z pracovního poměru.309 Největším rozdílem oproti britské právní úpravě je to, že 

po schválení smlouvy o náhradním mateřství jsou za právní rodiče dítěte považováni již 

objednatelé, náhradní matka tedy k dítěti nemá rodičovská práva a povinnosti, přičemž 

se jméno surogátní matky nesmí objevit ani v rodném listu dítěte.310 

Portugalská právní úprava je tedy blíže navrhovanému řešení právní úpravy 

surogátního mateřství s tím zásadním rozdílem, že objednatelé se okamžikem porodu stávají 

právními rodiči dítěte, není dále vyžadována žádná participace ze strany náhradní matky. 

Portugalská právní úprava tak zjevně upřednostňuje právní jistotu objednatelů a narozeného 

dítěte před rodičovskými právy surogátní matky a prolamuje zásadu mater semper certa est. 

Domnívám se, že pro tuzemskou právní úpravu takové řešení není vhodné, neboť je v rozporu 

s antropocentrickým principem soukromého práva, značně objektivizuje náhradní matku 

 
307 Článek 8 portugalského zákona č. 25/2016 Sb. ze dne 22. 8. 2016 upravujícího smlouvu o náhradním 

mateřství [online]. [cit. 2021-08-24]. Dostupné z: https://mgra.pt/en/legislacao-agust-2016/ 
308 Tamtéž, čl. 8 odst. 10. 
309 Tamtéž, čl. 8 odst. 6, odst. 11. 
310 Tamtéž, čl. 8 odst. 7., čl. 15 odst. 7. 
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a redukuje ji na pouhý prostředek k naplnění účelu surogace, což dle mého narušuje její 

lidskou důstojnost ve smyslu čl. 10 odst. 1 LZPS. 

V souvislosti s výše uvedeným je třeba zmínit, že zákon o surogaci byl přezkoumáván 

i portugalským ústavním soudem, který mimo jiné považoval postavení náhradní matky 

za nedůstojné a uvedl, že by náhradní matka měla vzhledem k dlouhé době těhotenství a jeho 

náročnosti mít možnost si svou roli rozmyslet.311 Zákon sám totiž klade požadavek na to, aby 

náhradní matka podstoupila celý proces dobrovolně, nicméně její možnost volby de facto 

končí v okamžiku schválení surogátní smlouvy, resp. přenesení embrya do jejího těla.312 

Portugalský ústavní soud dále uvedl, že by v případě odmítnutí předání dítěte náhradní 

matkou měly obecné soudy postupovat v nejlepším zájmu dítěte dle okolností konkrétního 

případu.313 

V souvislosti s tím se v odborné literatuře objevuje i opačný názor, který říká, že 

na rozdíl od tradiční formy surogace není náhradní matka genetickým rodičem, vztah 

s dítětem je tak oslaben a náhradní matka by neměla mít právo po porodu svůj souhlas 

odvolat, neboť by to narušilo rodičovská práva objednatelů (genetických rodičů), kteří 

na rozdíl od jiných forem asistované reprodukce nejsou anonymní dárci.314 Náhradní matka je 

v tomto případě pouhou nositelkou, a proto nemůže mít právo svůj souhlas odvolat.315 

Na druhou stranu považuji za výhodu portugalské právní úpravy surogace to, že stát 

prostřednictvím specializovaného orgánu dohlíží na celý proces náhradního mateřství tím, že 

před samotnou in vitro fertilizací schválí smlouvu o náhradním mateřství za podmínek, které 

zaručují (mimo výše uvedené) důstojnost náhradní matky. S tím souvisí i zákonný požadavek 

na to, aby náhradní matka nebyla ve vztahu subordinace vůči objednatelům. I tyto požadavky 

však bývají kritizovány z důvodu jejich vágnosti. Jako příklad může sloužit závazek, že 

náhradní matka nebude mít po dobu těhotenství nechráněný pohlavní styk, což je v rozporu 

s požadavkem na zachování její důstojnosti, nicméně z hlediska objednatelů jde o legitimní 

zájem na ochranu nenarozeného dítěte před pohlavně přenosnými chorobami.316 Nejasné jsou 

rovněž limity regulace chování náhradní matky v době těhotenství, kdy jí může být smlouvou 

 
311 VIOLANTE, T. (Not) Striking Down Surrogate Motherhood in Portugal [online]. Verfassungsblog, 2018 
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regulate surrogacy arrangements. JBRA assisted reproduction, 2017, č. 21, s. 230–239. ISSN 1518-0557. 
315 Tamtéž, s. 235. 
316 Tamtéž, s. 232. 
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uložena povinnost dodržovat životosprávu, podrobovat se lékařským prohlídkám a informovat 

o svém stavu objednatele.317 

Výše uvedené povinnosti budou z velké míry nevymahatelné, neboť si lze dle mého 

názoru jenom těžko představit, že u altruistické formy náhradního mateřství budou smluvní 

povinnosti surogátní matky utvrzeny smluvními pokutami. Vždy tak bude třeba do jisté míry 

spoléhat na důvěru mezi náhradní matkou a objednateli a vynutitelnost surogátní smlouvy 

v celém svém obsahu bude vždy problematická. Kritizovaný vágní zákaz ujednání 

porušujících důstojnost surogátní matky je opět neurčitým právním pojmem, který poskytuje 

kontrolnímu orgánu prostor pro uvážení. Snaha definovat neurčité právní normy není často 

možná ani vhodná318, neboť mezi základní znaky právní normy patří obecnost, kazuistický 

výčet zakázaných ujednání tak není vhodný. Lze však uvažovat o řešení, kdy zákonodárce 

pomůže kontrolnímu orgánu tím, že stanoví demonstrativní výčet zakázaných ujednání, a tím 

vytyčí základní meze volného uvážení.319 V souvislosti s těmito problémy lze opět 

konstatovat, že vágní znění zákona klade nemalé požadavky na kontrolní orgán. Z toho 

důvodu se domnívám, že navrhované řešení surogátního mateřství je pro tyto účely vhodnější, 

neboť soud je spíše než odborná lékařská asociace kvalifikován k tomu, aby správně aplikoval 

neurčité právní pojmy na konkrétní případy a své závěry následně dostatečně odůvodnil. 

To ovšem nesnižuje důležitost medicínského prvku surogace, který v navrhovaném řešení 

i v rámci portugalské právní úpravy hraje stěžejní roli v posouzení zdravotních předpokladů 

náhradní matky k náhradnímu mateřství. 

5.3 Řecko 

Řecko rovněž přistoupilo k právní úpravě surogace a také se vydalo podobnou cestou 

jako Portugalsko a Velká Británie s tím, že řecká právní úprava je podobná spíše 

portugalskému zákonu o surogaci. Řecko implementovalo tento institut v roce 2002 

prostřednictvím novely občanského zákoníku a o tři roky později nabyl účinnosti speciální 

zákon o vymáhání pravidel medicínské asistované reprodukce.320 Zákonem je povolena pouze 

altruistická forma surogace ze zdravotních důvodů, náhradní matka má však právo na úhradu 

 
317 RAPOSO, V. L. The new Portuguese law on surrogacy – The story of how a promising law does not really 

regulate surrogacy arrangements. JBRA assisted reproduction, 2017, č. 21, s. 230–239. ISSN 1518-0557, s. 236. 
318 RIGEL, F. Judikatura NSS: neurčité právní pojmy a správní uvážení. Soudní rozhledy, 2020, roč. 26, č. 3, 

s. 74–85. ISSN 1211-4405. 
319 Tamtéž, s. 75. 
320 HATZIS, A. The Regulation of Surrogate Motherhood in Greece [online]. SSRN, 2010 [cit. 2021-08-25]. 

Dostupné z: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1689774 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1689774
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nákladů spojených s těhotenstvím a porodem spolu s ušlým ziskem, přičemž maximální výše 

nákladů je určena Lékařskou komisí pro asistovanou reprodukci.321 Na rozdíl od Portugalska 

však surogátní smlouvu schválí soud za předpokladu, že všechny zúčastněné strany jsou 

řeckými občany nebo mají na území Řecka trvalý pobyt, náhradní matka je fyzicky 

i psychicky schopná podstoupit náhradní těhotenství a objednatelka není starší padesáti let.322 

Pokud je náhradní matka vdaná, vyžaduje se rovněž souhlas jejího manžela s umělým 

oplodněním.323 

Za splnění výše uvedených podmínek se objednatelé považují za právní rodiče dítěte, 

náhradní matka má však možnost do šesti měsíců od porodu dítěte toto zpochybnit, pokud 

prokáže, že se nejednalo o gestační náhradní mateřství, nýbrž se jednalo o tradiční surogaci, 

tj. že ke vzniku embrya bylo použito její vajíčko – v takovém případě se na náhradní matku 

bude retrospektivně hledět jako na právní matku.324 Důvodem pro tuto výjimku je to, že stejně 

jako u výše představené právní úpravy je zakázáno, aby k vytvoření embrya byla použita 

vajíčka náhradní matky. 

Co se týká srovnání navrhovaného řešení surogace a řecké právní úpravy, opět jsou 

zde podobnosti, zejména předchozí schválení surogační smlouvy soudem, přičemž podmínky 

pro schválení smlouvy jsou dle mého názoru obdobně přísné jako u navrhovaného řešení 

(lékařské a psychologické posudky), schválená smlouva o náhradním mateřství je rovněž 

titulem pro provedení in vitro fertilizace. Stěžejním rozdílem je stejně jako u portugalské 

právní úpravy to, že se objednatelé stávají právními rodiči ex lege bez potřeby dalšího 

soudního rozhodnutí. Toto řešení však nepovažuji za vhodné vzhledem k výše uvedeným 

argumentům (podkapitola 5.2, str. 83). Znění zákonné úpravy je pak podobně vágní jako 

v předchozích případech a přináší obdobné problémy, které kladou na soudy značné 

požadavky. Nicméně zde existuje rozdíl v řešení otázky nákladů, jejichž horní hranice je 

omezena rozhodnutím odborného orgánu325, což opět z výše uvedených důvodů nepovažuji 

za vhodné (podkapitola 5.2, str. 84). Problém, který však doposud nebyl zmíněn v souvislosti 

 
321 Článek 13 řeckého zákona č. 3305/2005 Sb., Law on Medically assisted reproduction techniques. 
322 HATZIS, A. The Regulation of Surrogate Motherhood in Greece [online]. SSRN, 2010 [cit. 2021-08-25]. 

Dostupné z: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1689774 
323 Tamtéž, s. 4. 
324 Tamtéž, s. 4. 
325 Národní nezávislý úřad pro medicínsky asistovanou reprodukci však dle citovaného zdroje existoval pouze do 

roku 2010, přičemž jeho existence byla víceméně formální z důvodu úmyslného podfinancování. Regulace 

nákladů spojených s náhradním mateřstvím tak zůstala pravděpodobně od posledního rozhodnutí v roce 2010 

nezměněna a je stanovena na 10 000 eur. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1689774
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s právní úpravou altruistického náhradního mateřství a který souvisí s úhradou výše 

zmíněných nákladů, je účinné vymáhání těchto pravidel. 

V souvislosti s praktickým fungováním řeckého režimu surogace byl proveden sběr 

dat týkajících se rozhodnutí o schválení smlouvy o náhradním mateřství.326 Řecká právní 

úprava pravděpodobně stejně jako v případě důvodové zprávy k § 804 OZ předpokládala, že 

surogace bude využívána čistě z altruistických pohnutek. Z výsledků průzkumu však vyplývá, 

že pouhých 14 % náhradních matek bylo příbuzných s objednateli, 86 % surogátních matek 

pak bylo nejlepšími přáteli objednatelů.327 Z dalších neoficiálních zdrojů pak vyplynulo, že 

mnoho dalších případů surogace neprošlo zákonným procesem, přičemž i z výše uvedených 

výsledků je patrné, že se v drtivé většině případů jednalo o skrytou komerční surogaci.328 

Závěry tohoto výzkumu nepřímo potvrzuje i rozkrytí rozsáhle organizované 

zločinecké skupiny působící na území Řecka, která zajišťovala neplodným párům komerční 

surogaci, přičemž náhradními matkami byly sociálně slabé a vyloučené ženy.329 Součástí této 

skupiny byli kromě zprostředkovatelů i zaměstnanci soukromých klinik asistované 

reprodukce včetně lékařů a právníků.330 Jako nedostatek řecké331 právní úpravy se tak ukazuje 

nedostatečná kontrola toho, zda se skutečně jedná o případ altruistické surogace, neboť zde 

neexistuje žádný kontrolní mechanismus, dle kterého by soudy postupovaly.332 

Z uvedeného tedy jasně vyplývá potřeba vytvoření konkrétního mechanismu pro 

kontrolu dodržování pravidel surogace, nicméně i sebelepší mechanismus bude dle mého 

nedokonalý, neboť obecnou právní normou nelze nikdy postihnout veškeré myslitelné 

případy, a nejtěžší břemeno tak zůstane opět na orgánu, který schvaluje smlouvu o náhradním 

mateřství.333 

 
326 HATZIS, A. The Regulation of Surrogate Motherhood in Greece [online]. SSRN, 2010 [cit. 2021-08-25]. 

Dostupné z: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1689774, s. 10. 
327 Tamtéž, s. 11. 
328 Tamtéž, s. 11–12. 
329 NEOFYTOU, K. Assisted reproduction crime network in Greece highlights need for monitoring surrogacy 

[online]. BioNews [cit. 2021-06-23]. Dostupné z: https://www.bionews.org.uk/page_145701 
330 Tamtéž. 
331 Tímto problémem trpí dle mého názoru i britská a portugalská právní úprava. 
332 NEOFYTOU, K. Assisted reproduction crime network in Greece highlights need for monitoring surrogacy 

[online]. BioNews [cit. 2021-06-23]. Dostupné z: https://www.bionews.org.uk/page_145701 
333 V případě Řecka však soudy v drtivé většině případů smlouvu o náhradním mateřství schvalují bez 

prozkoumání její pravé povahy. 
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5.4 Problematika vynucování pravidel týkajících se náhradního mateřství 

jako argument pro benevolentní přístup 

V souvislosti s nedokonalou právní úpravou, resp. s nedostatečnou kontrolou 

a vymáháním dodržování pravidel surogace, se objevují názory, že by měla být povolena i její 

komerční varianta. Jako jeden z hlavních argumentů se objevuje to, že výše uvedená právní 

úprava náhradního mateřství ve skutečnosti nechrání náhradní matku, která je tak nucena 

nabízet své služby prostřednictvím nelegálních zprostředkovatelů; bylo by proto lepší, kdyby 

odměnu nad rámec nákladů spojených s těhotenstvím a porodem obdržela na základě soudem 

schválené smlouvy spíše než prostřednictvím zprostředkovatelských agentur, mnohdy se 

pohybujících za hranou zákona.334 Jinými slovy je třeba povolit komerční surogaci, neboť je 

již stejně rozšířená. Nadto není důvod, aby byla komerční surogace zakázána jenom proto, 

že náhradní matka využívá své tělo k finančnímu zisku, což je nesprávně považováno 

za nemorální – tento případ se nikterak neliší např. od profesionálních vojáků, kteří jsou 

placeni za využívání svého těla a rovněž podstupují nemalá zdravotní rizika.335 

Domnívám se, že výše uvedené argumenty nejsou validní, neboť účelem úpravy 

náhradního mateřství vzhledem k východiskům představeným ve třetí kapitole je zejména 

ochrana dítěte narozeného ze surogace a právní jistota ve statusových vztazích. Legalizace 

komerční surogace tomuto účelu nijak neprospěje, což vyplývá zejména z případů týkajících 

se náhradního mateřství projednávaných před ESLP (viz druhá kapitola), kdy bylo narozené 

dítě vystaveno značné nejistotě z důvodu surogační turistiky. 

Naopak legalizace komerčního náhradního mateřství vede k rozšíření obchodu s dětmi 

a nucení sociálně znevýhodněných žen do náhradního mateřství, o čemž svědčí zkušenosti 

z Indie, Thajska a Ukrajiny.336 Povolení komerčního náhradního mateřství s sebou nese 

rovněž riziko opuštění dětí v případě nezájmu objednatelů nebo nucení náhradních matek 

k umělému přerušení těhotenství.337 

 
334 ZERVOGIANNI, E. Lessons Drawn from the Regulation of Surrogacy in Greece, Cyprus, and Portugal, 

or a Plea for the Regulation of Commercial Gestational Surrogacy. International Journal of Law Policy and the 

Family, 2019, č. 33, s. 160–180. ISSN 1360-9939. 
335 Tamtéž, s. 163. 
336 LAMBERTON, E. Lessons from Ukraine: Shifting International Surrogacy Policy to Protect Women and 

Children. Journal of Public & International Affairs – Princeton University [online]. 2018 [cit. 2021-08-30]. 

Dostupné z: https://jpia.princeton.edu/news/lessons-ukraine-shifting-international-surrogacy-policy-protect-

women-and-children 
337 Tamtéž. 

https://jpia.princeton.edu/news/lessons-ukraine-shifting-international-surrogacy-policy-protect-women-and-children
https://jpia.princeton.edu/news/lessons-ukraine-shifting-international-surrogacy-policy-protect-women-and-children


93 

Jak vyplývá z výše představených problémů doprovázejících (nejen) řeckou právní 

úpravu, jsou tyto negativní jevy přítomné i ve státech, kde je povolena pouze altruistická 

forma surogace, nicméně se dle mého názoru jedná o daleko menší počet případů než 

v zemích, kde je přímo povolena komerční surogace. 

Důvodem pro tento závěr je to, že země s benevolentním postojem ke komerční 

surogaci, jsou cílem surogační turistiky, kdy např. Ukrajina zabírá až 25 % světového 

surogačního trhu.338 Z uvedeného tedy vyplývá, že s rostoucí surogační turistikou úměrně 

roste i počet negativních jevů, které ji doprovázejí. Nadto se domnívám, že pro legalizaci 

komerční surogace nelze argumentovat tím, že tento jev je stejně již přítomen. Tento 

argument se dá použít i pro veškeré další nezákonné jednání, např. obchod s tvrdými drogami 

je přítomen ve většině zemí i navzdory přísným sankcím. Dovedeno ad absurdum by tedy 

bylo možno říci, že je třeba toto nezákonné jednání legalizovat, neboť je stejně již rozšířeno. 

Co se týká argumentu ohledně rozdílného přístupu k využívání lidského těla 

za finanční odměnu, domnívám se, že ani tento argument není validní. Předně je třeba říci, že 

na rozdíl od výše uvedeného příkladu s profesionálními vojáky se zde jedná o úplně jiný druh 

využívání lidského těla. V případě náhradního mateřství jsou obchodovány reprodukční 

schopnosti ženy, což je zakázáno článkem 21 Úmluvy o biomedicíně. Úmluva o biomedicíně 

však necílí na zákaz výkonu fyzické práce, což je případ nejenom příslušníků ozbrojených sil, 

ale i mnoha dalších profesí. Kromě toho se s komerčním náhradním mateřstvím pojí výše 

uvedené riziko zneužívání sociálně slabých žen. Vstup do ozbrojených sil (příp. jiná fyzicky 

namáhává profese) sice může být rovněž motivován finanční tísní, ale lze si stěží představit, 

že budou lidé nuceni ke vstupu do ozbrojených sil agenturami, které budou motivovány 

finanční odměnou. 

Z výše uvedeného vyplývá, že nedostatečné vynucování právních norem týkajících se 

náhradního mateřství dle mého nemůže být argumentem pro povolení komerční surogace. 

Komerční surogace je nejenom v rozporu s hodnotami chráněnými tuzemským právním 

řádem i Úmluvou o biomedicíně, ale rovněž ji ve velké míře provází závažné negativní jevy, 

které jsou dále umocňovány surogační turistikou. Legalizace komerční surogace je proto dle 

mého názoru tzv. šikmou plošinou a v tuzemském právním řádu by neměla být povolena 

stejně jako v zemích, které již legalizovaly altruistickou formu náhradního mateřství. 

 
338 LAMBERTON, E. Lessons from Ukraine: Shifting International Surrogacy Policy to Protect Women and 
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5.5 Argumenty proti legalizaci náhradního mateřství 

Vzhledem k výše prezentovaným problémům, které provází náhradní mateřství, je 

vhodné se alespoň v krátkosti zabývat argumenty, které volají po úplném zákazu surogace. 

Většina těchto argumentů se týká již výše zmíněné komercionalizace lidského těla 

a narušování lidské důstojnosti. Výroční zpráva o lidských právech a demokracii z roku 

2014 vydaná Evropským parlamentem výslovně uvádí, že gestační surogace znevažuje 

důstojnost náhradní matky, neboť její tělo a reprodukční schopnosti jsou využívány jako 

obchodovatelná věc.339 Evropský parlament zastává názor, že gestační náhradní mateřství 

vede k reprodukčnímu vykořisťování a mělo by být zakázáno.340 

Z této zprávy dle mého vyplývá, že Evropský parlament měl na mysli především 

komerční surogaci, kterou doprovází negativní jevy popsané výše. Na druhou stranu je názor 

Evropského parlamentu prezentován ve zprávě jako obecný a lze se ztotožnit s tím, že tyto 

negativní jevy budou provázet i právní úpravu povolující altruistické náhradní mateřství, což 

jasně dokládají nastíněné problémy řecké právní úpravy. Úplný zákaz jakékoliv formy 

náhradního mateřství je dle mého příliš restriktivním opatřením, neboť povede k nárůstu 

surogační turistiky a právní nejistoty pro dítě s ním spojené (viz druhá kapitola). V souvislosti 

s tímto je nutné podoktnout, že např. Island, který zakázal jakoukoliv formu náhradního 

mateřství, nyní zvažuje povolení altruistické surogace právě proto, aby se omezila surogační 

turistika a negativní jevy s ní spojené.341 

Nadto altruistická forma surogace (za předpokladu efektivního vymáhání právních 

norem) nevede k tomu, že by byly obchodovány reprodukční schopnosti náhradní matky, 

a dle mého názoru tímto není snižována ani její důstojnost za předpokladu, že náhradní matka 

dobrovolně a informovaně poskytne svůj souhlas, který může později vzít zpět. 

Dalším stěžejním argumentem proti náhradnímu mateřství je problematika vyvažování 

práv mezi objednateli a náhradní matkou. Práva náhradní matky spojená s porodem dítěte jsou 

poměřována s právy objednatelů, nicméně dle některých autorů objednatelé žádné právo 

 
339 EVROPSKÝ PARLAMENT. Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2013 

a o politice Evropské unie v této oblasti [online]. 2014 [cit. 2021-08-31]. Dostupné z: https://www.europarl. 

europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0076_CS.html 
340 Tamtéž, odst. 114. 
341 KRISTINSONN, S. Legalizing altruistic surrogacy in response to evasive travel? An Icelandic proposal. 

Reproductive Biomedicine, 2016, roč. 3, č. 1, s. 109–119. ISSN 2405-6618. 
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na to mít geneticky vlastního potomka nemají.342 V rámci své judikatury ESLP totiž dovodil, 

že právo na rodinu garantované článkem 8 EÚLP nechrání samotný úmysl rodinu založit a ani 

neexistuje právo na geneticky vlastního potomka prostřednictvím asistované reprodukce.343, 

344 Z analyzovaného případu S. H. a ostatní proti Rakousku vyplývá, že neexistuje univerzální 

právo na přístup k umělé reprodukci, toto právo je dáno státem, přičemž zákazy některých 

metod asistované reprodukce musí sledovat legitimní cíle. Práva náhradní matky jsou tedy 

vyvažována pouhou touhou po geneticky vlastním potomkovi, když se objednatelé nechtějí 

spokojit s adopcí nebo jinými formami náhradní rodinné péče.345 

Tento názor je dle mého mínění validní, nicméně jeho jádro spočívá spíše v morálním 

argumentu než v tom právním. Ostatní formy asistované reprodukce směřují rovněž k tomu, 

aby neplodné páry získaly geneticky vlastního potomka, příp. chybějící nebo defektní 

genetický materiál nahradily skrze anonymní dárcovství pohlavních buněk. I zde by se dalo 

říci, že neplodné páry by se měly spokojit s jinými alternativami. Anonymní dárcovství 

pohlavních buněk za účelem in vitro fertilizace rovněž není bez etických a právních 

problémů, kdy např. děti takto narozené nemusejí znát svůj pravý původ, což může způsobit 

nejenom zdravotní problémy.346 

Právo na přístup k asistované reprodukci je konstituováno státem, přičemž hlavní 

hybnou silou je pokrok v lékařské vědě. Stejně jako u ostatních forem asistované reprodukce 

by dle mého názoru měla být právní úprava surogace koncipována tak, aby se dostalo 

dostatečné ochrany všem zúčastněným stranám se zvláštním zřetelem k ochraně nejlepších 

zájmů dítěte. Úkolem zákonodárce dle mého názoru naopak není prosazovat partikulární 

představy o morálce, resp. trestat neplodné páry za rozhodnutí mít geneticky vlastního 

potomka. 

Za správný lze nicméně označit závěr, že objednatelé nemají zpočátku žádná práva 

k dítěti, která by bylo třeba vyvažovat vůči právům surogátní matky, neboť ani skutečnost, že 

 
342 WATSON, C. Womb Rentals and Baby-Selling: Does Surrogacy Undermine the Human Dignity and Rights 

of the Surrogate Mother and Child? The New bioethics: a multidisciplinary journal of biotechnology and the 

body, 2016, roč. 22, č. 3, s. 212–228. ISSN 2050-2885. 
343 Opačný závěr lze nalézt např.: MITLÖHNER, M. Právo na rodinný život a na umělou reprodukci. Rodinné 

listy, 2016, č. 10, s. 14–20. ISSN 1805-0824. 
344 WATSON, C. Womb Rentals and Baby-Selling: Does Surrogacy Undermine the Human Dignity and Rights 

of the Surrogate Mother and Child? The New bioethics: a multidisciplinary journal of biotechnology and the 

body, 2016, roč. 22, č. 3, s. 212–228. ISSN 2050-2885, s. 215. 
345 Tamtéž, s. 216. 
346 VACCA, M. A. Talk about a Human Rights Violation: How Heterologous Assisted Reproduction Harms 

Children and Violates International Human Rights Law. Ave Maria International Law Journal, 2018, č. 7,  

s. 53–80. ISSN 2375-2173. 
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embryo vzniklo z jejich genetického materiálu, se v případě nepředání dítěte pravděpodobně 

nedá považovat za zásah do osobnostních práv.347 Nicméně celý princip náhradního mateřství 

spočívá právě v tom, že náhradní matka dobrovolně a po zralé úvaze udělí souhlas s převodem 

svých rodičovských práv na objednatele. 

V souvislosti s osobou náhradní matky lze rovněž narazit na argumenty, které se týkají 

psychických problémů spojených s náhradním mateřstvím.348 Náhradní matka dle některých 

autorů prožívá tzv. syndrom odtržení, kdy se za účelem naplnění účelu náhradního mateřství 

musí psychicky odtrhnout od svého těla a očekávaného dítěte, což může vyústit v traumatické 

poruchy podobné obětem mučení nebo poruchám, kterými trpí váleční veteráni.349 

Psychologické aspekty náhradního mateřství nejsou tématem této práce, nicméně i bez 

odborných znalostí lze konstatovat, že psychická zátěž náhradní matky je značná, proto 

by v rámci navrhovaných principů budoucí právní úpravy (v souladu s doporučeními SAR 

ČGPS JEP) měla náhradní matka před schválením smlouvy o náhradním mateřství podstoupit 

psychologické vyšetření. 
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body, 2016, roč. 22, č. 3, s. 212–228. ISSN 2050-2885, s. 218. 
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Závěr 

Tato rigorózní práce si kladla za cíl analyzovat pojem náhradní mateřství spolu se 

soukromoprávními i veřejnoprávními normami týkajícími se tohoto institutu za účelem 

potvrzení teze, že zákaz náhradního mateřství vyplývá z právního řádu implicitně. 

Předkládaná práce si rovněž kladla za cíl analyzovat mezinárodní závazky ČR a stanovit, zda 

již neexistuje pozitivní závazek státu tento institut implementovat do právního řádu z důvodu 

evolutivního výkladu EÚLP obsaženého v judikatuře ESLP. Stanovení stěžejních limitů 

právní úpravy rovněž posloužilo k návrhu základních principů budoucí právní úpravy, jejichž 

validita mohla být následně ověřena pomocí komparace s právní úpravou evropských zemí, 

které již altruistické náhradní mateřství upravily prostřednictvím právních norem. 

Z první kapitoly práce vyplývá, že gestační náhradní mateřství je metoda asistované 

reprodukce, kdy náhradní matka s objednateli uzavře smlouvu, na základě které bude vloženo 

embryo vytvořené prostřednictvím in vitro fertilizace z gamet objednatelů do těla náhradní 

matky, jež plod donosí a po porodu jej předá objednatelům, resp. jim umožní nabytí 

rodičovských práv k dítěti. Z obsahové analýzy pojmu náhradní matka pak vyplývá, že tato je 

rovněž biologickou matkou dítěte, byť bylo k vytvoření embrya použito pohlavních buněk 

objednatelů. 

Z druhé kapitoly věnující se ústavněprávní problematice náhradního mateřství 

a související judikatuře vyplývá, že neexistuje univerzální právo na asistovanou reprodukci, 

resp. na provádění in vitro fertilizace pro účely náhradního mateřství, a právní normy 

upravující asistovanou reprodukci je nutné vykládat restriktivně. Dalším stěžejním poznatkem 

je, že ČR prozatím nemá pozitivní závazek implementovat institut náhradního mateřství 

do svého právního řádu, nicméně dochází k rychlému vývoji této problematiky. Z hlediska 

pozitivních závazků států ale výše uvedené neznamená, že náhradní mateřství může být 

smluvními státy zcela přehlíženo. Evropský soud pro lidská práva opakovaně konstatoval 

(viz případy Mennesson proti Francii, Labassee proti Francii), že smluvní státy sice nemají 

povinnost uznávat cizí rodné listy, kde jsou objednatelé vedeni jako právní rodiče dítěte, 

nicméně musí respektovat právo na rodinný a soukromý život a umožnit vytvoření právních 

vazeb mezi objednateli a dítětem (např. prostřednictvím osvojení). Tento závěr byl do jisté 

míry korigován rozsudkem Paradiso a Campanelli proti Itálii, který stanovil, že pro uznání 

soukromého a rodinného života je zapotřebí naplnění kvantitativních a kvalitativních znaků 

rodinného života, musí být přítomen nejlepší zájem dítěte a roli může hrát i existence 
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pokrevního pouta mezi dítětem a objednateli a skutečnost, zda se objednatelský pár 

podstoupením procesu náhradního mateřství nedopustil protiprávního jednání. 

Třetí a čtvrtá kapitola se potom věnovaly systematické analýze soukromoprávních 

i veřejnoprávních norem a stanovení stěžejních zásad, které tyto právní normy chrání, 

přičemž na základě poznatků této analýzy bylo možné nejen navrhnout základní principy 

budoucí právní úpravy, ale především také potvrdit shora uvedenou tezi. Z analýzy smlouvy 

o náhradním mateřství jasně vyplývá, že předmětem smluvního ujednání je dítě, resp. 

rodičovská práva k němu. Tento závěr platí pro altruistickou i komerční variantu náhradního 

mateřství stejně jako pro případy, kdy je smlouva koncipována jako závazek přistoupení 

k budoucímu osvojení. 

Uvedený závěr se opírá především o podrobnou analýzu občanského zákoníku, 

zejména pak hodnot, které soukromé právo chrání (dobré mravy, veřejný pořádek, statusová 

práva osob). Občanský zákoník stojí na antropocentrickém principu, člověk je tak chráněnou 

ústřední hodnotou, nelze tedy připustit, aby byl předmětem smlouvy. Rovněž není možné, aby 

náhradní matka byla redukována na pouhý prostředek k dosažení cíle objednatelů. Zásada 

mater semper certa est nemůže být smluvně modifikována a nesmí být prolomena ani 

budoucí právní úpravou, a to nejenom z důvodu zachování potřebné právní jistoty 

ve statusových právních vztazích, ale i z důvodu, že náhradní matka je biologickou 

(nikoliv genetickou) matkou dítěte. 

Z analýzy osobnostních statusových práv rovněž vyplývá, že (nejen) z hlediska 

nejlepších zájmů dítěte je nezbytné zachovat co největší míru právní jistoty. Současná absence 

právní úpravy má za následek, že v případě realizace náhradního mateřství právní jistota 

citelně chybí, neboť až do pravomocného konstitutivního rozsudku o osvojení není jisté, jestli 

objednatelé získají rodičovská práva. Tuto situaci pak umocňuje skutečnost, že náhradní 

matka není aktivně procesně legitimována k podání návrhu na osvojení. 

Náhradní mateřství je tedy v soukromoprávní rovině nezákonné, resp. smlouva 

o náhradním mateřství je absolutně neplatná, a případný souhlas s budoucím osvojením je 

zdánlivý. Nelze tak přisvědčit argumentu autonomie vůle, neboť výše uvedené principy 

představují její limity. Komerční forma surogace je nad rámec výše uvedeného v hrubém 

rozporu s dobrými mravy a se zákazem komercionalizace lidského těla stanoveným článkem 

21 Úmluvy o biomedicíně. Komerční forma surogace představuje rovněž nemalá rizika 

spojená s obchodováním s lidmi, což dokládá i situace v zemích, kde je komerční forma 
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surogace povolena. Z těchto důvodů komerční forma surogace nemůže být povolena ani 

pro futuro. 

Čtvrtá kapitola předkládané práce se zabývala veřejnoprávními aspekty náhradního 

mateřství. Z analýzy zákona o specifických zdravotních službách upravujícího podmínky 

provádění asistované reprodukce vyplývá, že de lege lata nelze v současné době provádět 

in vitro fertilizaci pro účely surogace. Zákon dovoluje pouze umělé oplodnění ženy, která 

podstupuje léčbu neplodnosti, náhradní matka rovněž netvoří s objednatelem pár a nemůže 

být zaručena vzájemná anonymita mezi dárci gamet (objednateli) a náhradní matkou. Opět 

se zde nemůže uplatnit argument autonomie vůle, neboť se jedná o veřejnoprávní normu, 

kterou je třeba vykládat restriktivně, což vyplývá i z judikatury Ústavního soudu. 

Další analyzované veřejnoprávní normy nevytvářejí pro náhradní mateřství žádné 

zákonné překážky. Výjimkou je trestní zákoník, neboť komerční formou surogace bude 

naplněna skutková podstata trestného činu svěření dítěte do moci jiného dle § 169 TrZ, 

přičemž trestněprávní konsekvence takového jednání korespondují s ochranou výše 

uvedených hodnot. 

Stěžejní hodnoty chráněné právním řádem rovněž představují základní limity pro 

budoucí právní úpravu náhradního mateřství, která by rovněž měla v co největší míře 

respektovat systematiku právních norem s jednou výjimkou: Soukromoprávní část 

problematiky spočívající v úpravě smlouvy o náhradním mateřství a statusových právních 

vztazích dle mého nemůže být vtělena do občanského zákoníku, neboť by se jednalo 

o nesystematický zásah, který by vyvolával značné výkladové obtíže. Je tedy třeba zvláštního 

zákona, jehož dominantním prvkem by musela být ochrana nejlepších zájmů dítěte, náhradní 

matky a nastolení dostatečné právní jistoty zúčastněných stran. Na celý proces by tak musel 

dohlížet soud. 

Základní princip zákona bude spočívat v tom, že náhradní matka (příp. rovněž její 

manžel) uzavře s objednatelským párem smlouvu o náhradním mateřství. Po schválení 

smlouvy soudem bude provedena in vitro fertilizace s využitím gamet alespoň jednoho 

z objednatelů, přičemž objednatelé tyto buňky poskytnou a v rámci smlouvy se zaváží 

náhradní matce uhradit přiměřené náklady spojené s těhotenstvím a porodem a ušlou mzdu. 

Otázka otcovství objednatele bude vyřešena souhlasem s umělým oplodněním dle § 778 OZ. 

Pokud by byla náhradní matka provdána, připadá v úvahu modifikace tohoto souhlasu, kdy 

by jej spolu s objednatelem poskytl i manžel náhradní matky. Objednatelka by musela 

před schválením smlouvy poskytnout neodvolatelný souhlas s budoucím osvojením. Soud 



100 

po přihlédnutí ke všem skutkovým okolnostem smlouvu schválí a pro futuro jmenuje 

nenarozenému dítěti opatrovníka. 

Právní matkou dítěte by však po porodu měla nadále být náhradní matka a její práva 

by měla být obdobná jako u osvojení, neboť je biologickou matkou dítěte a opačný postup 

by vedl k nepřípustné objektivizaci surogátní matky. S tím souvisí i právo na poznání svého 

původu, dítě narozené ze surogátního mateřství by tak mělo mít právo poznat náhradní matku. 

Pokud by náhradní matka neudělila později souhlas, objednatelka by se nestala právní 

matkou, nicméně objednatel by byl právním otcem dítěte, tudíž by měl práva a povinnosti 

s tím spojená. Úkolem soudu by poté bylo upravit péči o dítě tak, aby to za dané situace 

vyhovovalo nejlepším zájmům dítěte. 

Procesní úprava by pak měla sledovat výše uvedené s tím, že řízení o náhradním 

mateřství bude upraveno v ZŘS; mělo by se jednat o řízení nesporné ovládané zásadou 

vyšetřovací a po porodu dítěte by vykazovalo podobnost s řízením o osvojení. Jedním 

z hlavních rozdílů bude to, že po porodu dítěte bude řízení pokračovat ex offo. 

Dalším rozdílem bude to, že soud již bude mít podklady nezbytné k osvojení, a řízení by tak 

mohlo probíhat ve zjednodušené podobě, byť je třeba pamatovat na ochranné lhůty 

pro udělení souhlasu s osvojením náhradní matkou a na zajištění nejlepších zájmů dítěte. 

Soud by tedy na základě výše uvedených podkladů rozhodl dle § 438 ZŘS o předání 

narozeného dítěte do péče objednatelů, vyčkal by na souhlas náhradní matky s osvojením 

v souladu s § 813 odst. 1 OZ a na základě předchozí fáze řízení by rozhodl již o osvojení 

dítěte, přičemž by se neaplikovala prekluzivní lhůta k odvolání souhlasu dle § 817 OZ. 

Pro účely implementace náhradního mateřství by rovněž měl být novelizován zákon 

o specifických zdravotních službách. V prvé řadě bude nutné implementovat ustanovení, které 

umožní umělé oplodnění náhradní matky za pomocí in vitro fertilizace pohlavními buňkami 

objednatelů. Rovněž bude muset být prolomena zásada o vzájemné anonymitě dárců uvedená 

v § 3 odst. 4 odst. 1 písm. c) SpecZdSl a pravidlo obsažené v § 6 odst. 1 SpecZdSl. Základní 

podmínka provádění asistované reprodukce pouze z medicínských důvodů však musí zůstat 

zachována. 

V rámci zákona jsou rovněž stanoveny podmínky, za kterých lze umělé oplodnění 

provést – pro zachování systematiky právní úpravy bude nutné rozšířit tyty podmínky 

i o osobu náhradní matky, přičemž tyto předpoklady byly již stanoveny medicínskou praxí. 

Náhradní matka musí být občankou ČR v plodném věku max. do 49 let věku, dále musí 

podstoupit vyšetření praktickým lékařem, gynekologem, psychologem a v neposlední řadě 
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musí být písemně poučena o právních následcích surogace. Smlouvu o náhradním mateřství 

by tak soud nemohl schválit v případě negativních nebo chybějících vyjádření z výše 

uvedených vyšetření. 

Z poslední kapitoly předkládané rigorózní práce potom vyplývá, že navrhované 

principy vykazují silnou podobnost s již existující právní úpravou altruistické formy surogace. 

Z provedené komparace rovněž vyplývá, že právní úprava surogace s sebou nese značné 

požadavky na vymáhání těchto pravidel, nicméně úplný zákaz surogace se ukazuje jako 

značně neefektivní z důvodu surogační turistiky a stávající stav je dlouhodobě neúnosný 

z důvodu vysoké míry právní nejistoty ve statusových právních vztazích, což je v rozporu 

s nejlepšími zájmy dítěte i ostatních zúčastněných osob. 
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Budoucnost surogátního mateřství v právním řádu České republiky 

 

Abstrakt 

Tato rigorózní práce se zabývá analýzou současného právního stavu náhradního 

mateřství v České republice a možnou budoucí právní úpravou tohoto institutu při zachování 

současné systematiky klíčových právních norem, resp. při zachování stěžejních hodnot 

chráněných českým právním řádem. Cílem této práce bylo jednak potvrdit, že zákaz 

náhradního mateřství vyplývá z tuzemského právního řádu implicitně, dále identifikovat 

možné mezinárodní závazky týkající se náhradního mateřství a navrhnout klíčové principy 

pro budoucí právní úpravu. Práce se v první kapitole zabývá analýzou pojmu náhradní 

mateřství a souvisejících pojmů. Druhá kapitola práce je věnována ústavněprávnímu rámci 

problematiky a analýze judikatury Evropského soudu pro lidská práva a Ústavního soudu. 

Třetí kapitola se věnuje obsahovému rozboru smlouvy o náhradním mateřství jakožto 

klíčového definičního znaku surogace a následné analýze klíčových norem občanského 

zákoníku, které dopadají na náhradní mateřství. Čtvrtá kapitola práce se věnuje veřejnoprávní 

úpravě, zejména rozboru zákona o specifických zdravotních službách, zákona o zvláštních 

řízeních soudních, trestního zákoníku, zákoníku práce a právních norem sociálního 

zabezpečení. Z analýzy provedené ve třetí a čtvrté kapitole práce bylo možné průběžně 

sestavit závěry týkající se výše uvedené teze a stanovit základní principy budoucí právní 

úpravy tak, aby tyto principy zachovávaly stěžejní hodnoty chráněné českým právním řádem 

a v co nejmenší možné míře nabourávaly současnou systematiku právních norem obsahově 

dopadajících na institut náhradního mateřství. Pátá kapitola práce navrhované principy de lege 

ferenda komparovala s již existující právní úpravou altruistického gestačního náhradního 

mateřství za účelem ověření validity navrhovaných principů. V rámci této kapitoly byly 

rovněž představeny stěžejní problémy týkající se právní úpravy a argumenty hovořící proti 

úpravě institutu náhradního mateřství. Závěr rigorózní práce odpovídá na výše uvedené 

otázky a shrnuje nejdůležitější poznatky. 

 

Klíčová slova: náhradní mateřství, dítě, statusová osobnostní práva 
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The Future of Surrogacy in the Legal System of the Czech Republic 

 

Abstract 

This rigorosum thesis deals with the analysis of the current legal status of surrogacy 

in the Czech Republic and the possible future legal regulation of this institute while 

maintaining the current systematics of key legal norms and preserving the core values 

protected by the Czech legal order. The aim of this thesis was to confirm that the prohibition 

of surrogacy is implicit in the domestic legal system, to identify possible international 

obligations concerning surrogacy and to propose key principles for future legislation. The first 

chapter of the thesis analyses the term of surrogacy and terms related to it. The second chapter 

of the thesis is devoted to the constitutional framework of the issue and analysis of the case 

law of the European Court of Human Rights and the Constitutional Court. The third chapter is 

devoted to the content analysis of the surrogacy contract as a key defining sign of surrogacy 

and subsequent analysis of the key norms of the Civil Code that impact on surrogacy. The 

fourth chapter of the thesis is devoted to public regulation, in particular an analysis of the Law 

on Specific Health Services, the Law on Special Court Proceedings, the Criminal Code, the 

Labour Code and social security legal norms. From the analysis carried out in the third and 

fourth chapters of the thesis, it was possible to draw conclusions concerning the above 

mentioned assertion and to establish the basic principles of future legal regulation in such 

a way that these principles preserve the core values protected by the Czech legal order and 

to the least possible extent undermine the current systematics of legal norms that have 

a bearing on the institution of surrogacy. The fifth chapter of the thesis compared the 

proposed de lege ferenda principles with the existing legal regulation of altruistic gestational 

surrogacy in order to verify the validity of the proposed principles. This chapter also 

presented the main problems concerning the legal regulation and the arguments against the 

regulation of the surrogacy institution. The conclusion of the thesis answers the above 

questions and summarizes the most important findings. 
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