
Abstrakt 
 

Účelem této práce je podrobit zkoumání právní předpoklady rodičovství. Ty jsou 

v zásadě chápány jako soubor ustanovení, která nám dávají odpověď na otázku, kdo 

jsou právní rodiče dítěte. Tato ustanovení jsou vedena především snahou harmonizovat 

právní rodičovství s biologickým. Jsou také zdrojem významných statusových práv 

jedince, která určitým způsobem determinují jeho právní postavení už od samotného 

porodu. S těmito statusovými právy jsou následně pevně svázána i práva, která mají 

svůj původ a důsledky ve sféře veřejnoprávní. Tato práva utvářejí vztah jedince a státu. 

Jde především o povinnost státu zaregistrovat narozené dítě do státem vedené evidence 

a také otázky související s nabytím státního občanství. 

 Vztah mezi rodičem a dítětem může být považován jako základní a zároveň 

nejdůležitější vztah osobní povahy vůbec. Důsledkem tohoto vztahu je vznik 

nejrůznějších práv a povinností, a z toho důvodu se s evolucí lidské společnosti objevila 

potřeba regulovat takové vztahy právem tak, aby byly od počátku postaveny na pevných 

základech a v budoucnosti o nich nedocházelo k pochybnostem. Proto by dnes měl mít 

každý stát povinnost implementovat taková ustanovení do svého právního řádu. 

 Tato práce je koncipována v souladu s dělením právních předpokladů 

rodičovství na mateřství a otcovství. Krátká úvodní část se zabývá především smyslem a 

účelem celé právní regulace předpokladů rodičovství.    

 Následně je pozornost upřena na otázky spojené s určováním mateřství v českém 

právním pořádku. V souvislosti se zákonnou úpravou určování mateřství jsou v dalších 

dvou podkapitolách popsána témata, která jsou v poslední době považována za aktuální. 

Prvním z nich je implementace možnosti porodu s následným utajením totožnosti 

rodičky do českého právního řádu, a úskalí s tímto tématem spojená. Druhá podkapitola 

se dále soustředí na právní regulaci dynamicky vyvíjejícího se oboru asistované 

reprodukce, její evoluci a metody, které jsou v dnešní době běžně v praxi. 

 Dále je věnována pozornost také právu jedince znát svůj vlastní původ, a 

nahlížení na něj z pohledu závazných dokumentů práva mezinárodního. K dokreslení 

komplikovanosti tohoto tématu jsem si zvolil jedno z rozhodnutí Soudu pro lidská 

práva ve Štrasburku, jehož argumentace je více méně ve shodě s tím, jak na toto právo 



nahlížím já. Poslední podkapitola se potom zabývá procesní stránkou věci, kterou jsou 

spory o mateřství. 

 Jádro třetí části práce je v právní úpravě určování otcovství k dítěti. V každé z 

následujících podkapitol postupně popisuji tři vyvratitelné domněnky, které tvoří právní 

základ určování otcovství v českém právním řádu. Bližší pohled je následně také 

věnován otázce určování otcovství v souvislosti s nynějšími metodami jeho znaleckého 

posuzování, především s přesností techniky profilování DNA, jejíž použití v praxi 

znamená, že nám část právní úpravy zabývající se určováním otcovství může připadat z 

jistého úhlu pohledu, jako obsolentní. Poslední podkapitola tématu se zabývá institutem 

popírání otcovství v českém právním řádu, i jeho úskalími, na která ukázal svým 

nálezem Ústavní soud. V tomto tématu se zabývám také rolí, jakou v něm hraje podle 

platné úpravy Nejvyšší státní zástupce.       

 V závěru práce je především konstatována v některých ohledech nedostatečná 

právní úprava určování mateřství, která je v současné době platná v českém právním 

řádu. V souvislosti s tím je také nastíněna role zákonodárce a jeho kroky v legislativním 

procesu, které jsou často i odbornou veřejností považovány za pochybné. Na druhé 

straně je vesměs kvitována platná právní úprava určování otcovství, která se i v praxi 

většinou setkává s pozitivním ohlasem. Nakonec je poznamenáno, že mnohé 

z nedokonalostí, v současnosti platné úpravy právních předpokladů rodičovství, by 

mohlo být eliminováno prostřednictvím opětovného vtělení rodinněprávní matérie do 

nově vládou připravovaného kodexu občanského práva. 


