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Seznam zkratek 

 

ZOR; zákon o rodině  Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších 

předpisů. 

OZ; občanský zákoník Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. 

OSŘ; občanský soudní řád Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 

pozdějších předpisů. 

MatZ; zákon o matrikách Zákon č. 301/2001 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o 

změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

LZPS; Listina  Listina základních práv a svobod. Znovu vyhlášená pod č. 

2/1993, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. 

Evropská úmluva Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních 

svobod z roku 1950, ve znění dodatkových protokolů. 

Úmluva Úmluva o právech dítěte z roku 1989, vyhlášená na 

základě sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí 

pod č.104/1991 Sb. 
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1. Úvod  

  

Narození dítěte je událostí čistě biologického charakteru, která se děje dnes a 

denně. Vychází z přirozenosti člověka, a je zároveň předpokladem existence lidské 

společnosti a jejího dalšího vývoje. Rodičovství je potom chápáno v první řadě jako 

vztah dítěte a rodiče. Postupný vývoj lidské společnosti si vyžádal, aby otázka tohoto 

vztahu byla závazně upravena, a to takovým způsobem, aby byl vztah od počátku 

postaven na pevných základech, a aby o něm nedocházelo v budoucnosti 

k bezdůvodným pochybnostem.  

Je nasnadě, že jediná možnost takové způsobilé úpravy této závažné otázky je 

prostřednictvím závazných a vynutitelných norem práva. Právní geneze předpokladů 

rodičovství je v našem prostoru, tedy v civilizaci založené na křesťansko-židovské 

tradici, velmi dlouhá, ale poměrně ustálená. A stejně jako u jiných institutů soukromého 

práva, i zde je zřejmý významný vliv práva římského.     

 V zájmu jistoty je přímo povinností každého právního řádu tuto oblast upravit a 

jasně definovat v právní normě, jakými způsoby se určí vztah matky a otce 

k narozenému dítěti. Z tohoto vztahu pak okamžitě vyplývají vzájemně podmíněná 

práva a povinnosti. Zpočátku jsou to převážně nejrůznější povinnosti rodičů, popřípadě 

rodiče k dítěti a tomu odpovídající práva dítěte.      

 Mluvíme zde o právech statusových, která jsou soukromoprávního charakteru. 

Jejich vznik je důsledkem narození, jako právní skutečnosti. Nicméně člověk není jen 

součástí rodiny, je členem společnosti, je státním příslušníkem a proto svým narozením, 

prostřednictvím získaných statusových práv vstupuje následně také do vztahů veřejné 

sféry. 

Práce je tematicky rozdělena v souladu s dělením právních předpokladů 

rodičovství na úpravu mateřství a otcovství. Bližší pohled je věnován úpravě institutu 

tzv. porodu s možností utajení matky, a zejména oblasti asistované reprodukce, jejíž 

nebývalá dynamika významně celou oblast ovlivňuje.  

Účelem této práce je podat shrnutí současného právního stavu, a to současně 

s jeho zhodnocením, v některých oblastech i s nastíněním směru, kterým by se mohl 

ubírat.          
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2. Určování mateřství k dítěti 

  

Vztahy mezi rodiči a dětmi jsou nejdůležitějšími vztahy vůbec, a proto je 

zájmem celé společnosti, aby byly rychle určeny a stabilizovány. Základní 

hmotněprávní úpravu určování rodičovství najdeme v části druhé, hlavě třetí zákona č. 

94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOR, nebo zákon o 

rodině). Vztah mezi matkou a dítětem vzniká na základě jedné právní události, kterou je 

narození dítěte. Právní úprava platná na území České republiky vycházela po dlouhou 

dobu z tradiční římské zásady „mater semper certa est- matka je vždy jistá“. Jakou váhu 

a všeobecnou známost toto pravidlo mělo, lze ilustrovat tím, že mnohý, ač nedotčen 

latinou, nebo znalostmi v oblasti práva, tuto poučku znal. Nutno podotknout, že dlouho 

plnila svůj účel způsobem, který nevzbuzoval větších pochyb. Zákonem tedy nebylo 

pozitivně upraveno žádné pravidlo, které by stanovilo, kdo je matkou dítěte.  To platilo 

až do druhé poloviny devadesátých let, kdy zákon o rodině prošel takzvanou velkou 

novelou, a to zákonem č.91/1998 Sb. Do té doby upravoval jen určování otcovství 

k dítěti, a otázku mateřství pokládal za vyřešenou prostřednictvím výše zmíněné zásady. 

A právě ona novela přinesla podstatnou změnu, co se určování mateřství týče. Příčinou, 

která zákonodárce přiměla otázku určování mateřství upřesnit, byl nebývalý rozvoj 

lékařské vědy, zejména v oblasti teorie reprodukční medicíny, a její následné praxe1. 

Ustanovením §50a byla tedy s účinností od 1.8.1998 zavedena základní zásada, že 

„matkou dítěte je žena, která dítě porodila“. Je to kogentní norma – zákonné pravidlo, 

z něhož zákon nepřipouští výjimku. Matkou dítěte tedy bude vždy ta žena, která dítě 

porodila, se všemi právními důsledky. Toto ustanovení prakticky vyloučilo možnost, že 

by mohlo dojít k jinému smluvnímu uspořádání statusových práv dítěte. Výše zmíněné 

ustanovení je striktní a pojmově jasné, nedovoluje proto jiný výklad, na druhou stranu 

ovšem ani neuzavírá diskuzi na téma určování mateřství v souvislosti s nejnovějšími 

postupy medicíny. Nové ustanovení tedy vyřešilo pouze otázku sporného mateřství 

                                                 
1 Hrušáková, M. a kolektiv. Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. Komentář. 4. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2009. 
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právě v případě asistované reprodukce. Jiné situace jím řešeny nebyly. Zejména ty, při 

kterých není zřejmé, která žena dítě porodila, a z toho důvodu vznikne spor o mateřství 

k takovému dítěti2.  

Určení rodičovství je tak v dnešní platné právní úpravě uvedeno ustanovením o 

tom, kdo je matkou dítěte, po kterém následuje výčet tří vyvratitelných právních 

domněnek, podle kterých se určí dítěti otec. Je vidět, že se úprava určovaní matky a otce 

se od sebe navzájem značně liší. Tato odlišnost je dána přirozenou podstatou věci, 

protože je, a vždy bude složitější určit dítěti otce. K tomuto problému trefně platí i stará 

římskoprávní zásada, která říká „pater incertus est”- otec není jistý, nebo také „pater 

vero ist est, quem nuptiae demonstrant“, tj.otcem je ten, na koho ukazují domněnky.  

            

            

     

2.1 Právní problematika tzv. utajených porodů 

 

Úprava tohoto institutu v českém právním řádu spatřila světlo světa v druhé 

polovině roku 2004. Stalo se tak na základě iniciativního návrhu poslanců, který vyústil 

v přijetí zákona č.422/2004 Sb. Ten zavedl s účinností od 1.9.2004 porod s možností 

utajení totožnosti matky, přičemž rozhodnutí využít tohoto institutu je dáno právě na  

uvážení konkrétní rodičky. Přijetí tohoto zákona následovalo po tom, kdy bylo téma tzv. 

utajených porodů intenzivně diskutováno veřejností, i tohoto důvodu se zdálo být 

příhodné úpravu novelizovat. Jeho účelem je pomoci vyřešit některé mezní životní 

situace. Možnost matky utajit svoji totožnost v souvislosti s porodem, ale rozhodně není 

institut, který by se tradičně v právních řádech objevoval, a protože významně zasahuje 

do statusových práv jedince, mohou být s jeho inkorporací do právních řádů, spojena 

různá úskalí.  

 

                                                 
2 K této problematice v podkapitole 2.4 této práce. 
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2.1.1 Vymezení základních pojmů3 

 V souvislosti s touto problematikou se objevují dva rozdílné pojmy, které je pro 

správné pochopení věci nutno od sebe odlišit. Na jedné straně stojí porod s utajenou 

totožností matky (“utajený porod”), na druhé pak takzvaný anonymní porod.  

 Utajený porod  je situace, s kterou počítá právě zákonná úprava. Jde o porod, po 

kterém žena požádá o utajení své totožnosti. Z toho vyplývá, že její osobní údaje jsou 

v souvislosti s porodem známy, ale současně jsou vedeny odděleně od její zdravotní 

dokumentace. Následně jsou zapečetěny v obálce a uloženy ve zdravotnickém zařízení, 

ve kterém došlo k porodu. Nicméně podle ustanovení §50a zákona o rodině, je třeba mít 

stále na mysli, že matkou dítěte tato žena zůstává, a právní vztah mezi ní a dítětem 

nadále trvá se všemi právy a povinnostmi, i když je touto zákonnou cestou fakticky 

znemožněno tento vztah naplnit.       

 Na druhé straně výše zmíněný anonymní porod je takový, při kterém matka 

dítěte není známa vůbec. To v případě pokud matka dítě odloží, nebo jej zanechá ve 

zdravotnickém zařízení, aniž by se něčím identifikovala, popřípadě předloží doklady, 

které se později ukážou jako falešné. Množina osob, které by ji jako matku dítěte mohli 

identifikovat je tedy prázdná, není známá ani dítěti, ani žádnému členu ošetřujícího 

personálu ve zdravotnickém zařízení. Takové dítě, má ze zákona statut nalezence. 

 

2.1.2 Účel právní úpravy porodů s utajením totožnosti  

 Důvodem přijetí úpravy utajených porodů byla snaha zákonodárce „vytvoření 

podmínek, které by vedly ke snížení vražd novorozeňat matkou, snížení počtu umělých 

potratů a případům, kdy dochází k opuštění dětí“. V důvodové zprávě k zákonu dále 

stojí mimo jiné, že „téměř 29 tisíc nenarozených životů bylo v uplynulém roce zmařeno 

v důsledku umělého ukončení těhotenství. A to je ještě nejnižší počet za uplynulých deset 

let”4. Z toho je jasně patrno, že se navrhující poslanci nevyhnuli určité subjektivní 

zabarvenosti. Účelem zákona bylo takovým případům předcházet, a vytvořit rodičkám 

alternativu prostřednictvím utajeného porodu. Zákonodárci se inspirovali především 

                                                 
3 k rozlišení pojmů také Hrušáková,  M.  a  Králíčková,  Z.  Anonymní  a  utajené  mateřství  v České   
republice - utopie nebo realita? Právní rozhledy, 2005, Sv. 2. 
4 viz. sněmovní tisk č.444/0 , ze dne 9.9.2003,důvodová zpráva k zákonu č.422/2004 Sb. 
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právní úpravou tohoto institutu ve Francii, a svůj názor podpořili tím, že se tam tímto 

způsobem ročně zachrání až 700 narozených dětí.  Věřilo se také, že by nová právní 

úprava mohla urychlit proces osvojení, protože by k němu mohla matka poskytnout 

svolení dříve, než předpokládá §68a zákona o rodině, který stanoví, že souhlas může být 

dán rodičem nejdříve šest týdnů po narození dítěte. Vznik právní úpravy utajených 

porodů byl tehdy pojímán veskrze pozitivně, tedy jednak, že měl ochránit narozené dítě, 

zejména před svojí vlastní matkou, a ulehčit adopci takto odloženého dítěte. Na druhé 

straně měl také ulehčit situaci matkám při  jejich rozhodování ve svízelné životní 

situaci.           

 Je třeba ale podotknout, že případy, kterým měl zákon předcházet, jsou převážně 

projevem patologického chování matek5. Hrušáková k tomu uvádí, že „v  takových 

případech se často ani nedá předpokládat, že by se tyto ženy dobrovolně dostavily do 

zdravotnického zařízení a požádaly o možnost provedení porodu s utajením své 

totožnosti”.6  Ve většině takových případů se stane, že takto rozrušená žena ani lékaře 

nevyhledá, své těhotenství k tomu dokáže tajit do poměrně vysokého měsíce, takže je i 

pro její nejbližší okolí těžko rozpoznatelné, že je doopravdy těhotná. A pokud se přeci 

jenom rozhodne pro lékařskou pomoc, přijde často pozdě, tedy v okamžiku, kdy 

provedení interrupce je buďto nemožné, nebo je alespoň spojeno s vysokými 

zdravotními riziky pro pacientku. Takové případy potom končí právě po domácku 

provedenou interrupcí, nebo zavražděním novorozeněte po porodu.    

Důvodem takového chování rodiček mohou být nejrůznější faktory. Ať už to je 

jejich věk, sociální postavení, nepřipravenost na mateřství, tedy neschopnost postarat se 

o dítě, obtížná životní situace, nižší intelektuální vyspělost, horší zdravotní stav, určitá 

psychická zábrana, nebo také strach z reakce okolí na její těhotenství a mateřství.  

Je nutno poznamenat, že zavedení utajených porodů do české legislativy bylo 

podrobeno tvrdé kritice7. S téměř sedmiletým odstupem od přijetí úpravy lze zcela 

                                                 
5 Přívlastek „patologický“ plně vystihuje, nikoli ojedinělý, případ z června 2010.  Čtyřiatřicetiletá žena 
využívala své těhotenství k páchání majetkové trestné činnosti. Po jejím dopadení, a konstatování, že už 
není těhotná, se naskytla otázka, co se stalo s dítětem. Příběh skončil samozřejmě smutně – policisté našli 
torzo ohořelého tělíčka schované v kompostu. Zdroj : http://denik.cz ,  [cit.2011-03-22], dostupný na :  
http://chrudimsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/zena-zabila-novorozence-telicko-ditete-e4e0.html . 
6 Hrušáková,  M.  a  Králíčková,  Z.  Anonymní  a  utajené  mateřství  v České   republice - utopie nebo   

realita? Právní rozhledy, 2005, Sv. 2. 
7 Tamtéž. 
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objektivně zhodnotit, zdali, možnost porodu s utajenou totožností matky, tak jak byla 

zákonodárcem implementována do českého právního řádu, nějakým významným 

způsobem ovlivnila jím zamýšlené cíle. 

 

2.1.3 Platná právní úprava tzv. utajených porodů na území České republiky  

 Jak bylo uvedeno výše, možnost porodu s následným utajením totožnosti matky 

byla do českého právního řádu implementována poměrně stručným zákonem 

č.422/2004 Sb.. Ten změnil zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o péči o zdraví lidu), zákon č.301/2000 Sb., o 

matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o matrikách, nebo MatZ), a také zákon č.48/1997 

Sb., o veřejném zdravotním pojištění ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o 

veřejném zdravotním pojištění).    

Naopak zákon č.94/1963 Sb., o rodině, tedy základní hmotněprávní úprava 

v oblasti statusových práv, která v §50a upravuje vznik mateřství, výše zmíněným 

zákonem novelizován nebyl. Právě způsob právní úpravy tohoto institutu je odbornou 

veřejností nejčastěji kritizován a je považován přímo za nevhodný 8. Hrušáková k tomu 

dodává, že „všechny výše zmíněné novelizované normy, jsou totiž normami práva 

veřejného, ale byl jimi proveden závažný zásah do statusových práv, která mají svoji 

oporu v právu soukromém.“ Novou úpravou tedy u nás došlo k narušení koncepce 

statusových práv 9, které byly vytvořeny na přirozenoprávních základech už obecným 

občanským zákoníkem z roku 1811. Odlišnou situaci a zakotvení právní úpravy 

můžeme najít v zemích, kde ustanovení v oblasti statusových práv vychází 

z francouzského Code Civil (1804).  Podle této úpravy je fakt založení vztahu mezi 

matkou a dítětem důsledkem nikoli jednoduché právní události, kterou je porod, tak jak 

je to definováno v platném právu  České republiky, ale i současném uznání mateřství 

k nově narozenému dítěti rodičkou. Je zřejmé, že taková úprava poměrně snadno 

umožňuje porod dítěte, aniž by bylo uvedeno, kdo je jeho matka a tedy i institucionální 
                                                 
8 Hrušáková, M. a kolektiv. Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. 

Komentář. 4. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009. 
9 Hrušáková,  M.  a  Králíčková,  Z.  Anonymní  a  utajené  mateřství  v České   republice - utopie nebo 
realita? Právní rozhledy, 2005, Sv. 2. 
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zakotvení utajení totožnosti při porodu. Úprava z pera českého zákonodárce, zejména 

v důsledku nerespektování takového rozdílu, tak vzbuzuje mnoho pochyb. 

          

 Nejzásadnější změna byla novelizací provedena v zákoně o péči o zdraví lidu. 

Na základě ustanovení jeho §67b odst. 20 má žena, pokud se rozhodne využít institutu 

tzv.utajeného porodu, právo na zvláštní utajení svých osobních údajů. Takové zvláštní 

utajení je ale možné jen za splnění několika zákonem daných podmínek. Musí se jednat 

o svobodnou ženu, která porodila dítě, a zároveň má tato trvalý pobyt na území České 

republiky – české občanství však mít nemusí. Za splnění těchto podmínek může po 

porodu písemně požádat zdravotnické zařízení o utajení své totožnosti před dítětem. 

Přičemž důvod tohoto utajení není třeba uvádět. V praxi to znamená, že zdravotnické 

zařízení musí provést relevantní administrativní kroky k tomu, aby naplnilo dikci 

zákona, tj., „aby jméno a příjmení matky spolu s písemnou žádostí rodičky o utajení její 

totožnosti, datem narození a datem porodu byly uchovávány odděleně od zdravotnické 

dokumentace. Ta je vedena jen v rozsahu péče, která souvisí s těhotenstvím a porodem a 

obsahuje pouze osobní údaje, které jsou nezbytné pro stanovení anamnézy rodičky.“ Po 

ukončení hospitalizace se zdravotnická dokumentace doplní o tyto, do tohoto okamžiku 

odděleně vedené informace, a následně dojde k jejich zapečetění.     

 Ustanovení §67b odst.20 dále upravuje povinnosti ošetřujícího personálu a to 

tak, že „lékaři a příslušníci zdravotnického personálu, kteří v rámci výkonu lékařské 

péče přišli do styku s osobními údaji ženy podle věty první, jsou povinni o nich 

zachovávat mlčenlivost.”         

 Takto zapečetěná zdravotnická dokumentace se ponechá uložena ve 

zdravotnickém zařízení, ve kterém k porodu došlo. Zákon také předpokládá možnost 

jejího otevření, ale současně k tomu opravňuje pouze soud na základě rozhodnutí. 

Z toho vyplývá, že otevření takové dokumentace je možné jen a pouze prostřednictvím 

soudního řízení. Dítěti narozenému utajeným porodem bylo tedy upřeno právo znát své 

rodiče, a jedinou reálnou možností, jak to napravit, je právě prolomení zapečetěné 

dokumentace a zjištění osobních údajů matky. Zákon nám ale nedává jasnou odpověď 

hned v několika otázkách, které jsou s tímto řízením před soudem spojeny. 

 Především je na jedné straně rozporuplné, který soud by byl v takovém případě 

věcně a místně příslušný. Na druhé straně ani ze zákona nevyplývá, z jakého důvodu by 
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bylo možno takovou dokumentaci rozpečetit. Nejsou tedy nikde uvedeny relevantní 

právní skutečnosti, které by zakládaly právo na rozpečetění obálky. Nicméně lze 

dovozovat, že závažnost namítaných důvodů pro rozpečetění dokumentace bude 

posuzovat právě soud 10. 

Problematickou se zdá také další významná otázka, a to, který subjekt je aktivně 

legitimován takový návrh k rozpečetění vznést. Protože se s velkou pravděpodobností 

bude jednat o řízení sporné, bude tedy muset být zahájeno na základě návrhu (žaloby) 

oprávněného subjektu podle ustanovení §79 a násl. zákona 99/1963 Sb., občanský 

soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský soudní řád, nebo OSŘ). 

Ani tato základní úprava civilního procesu nám ale situaci s ohledem na toto zvláštní 

řízení moc neulehčí. A to z toho důvodu, že úprava tohoto řízení, potažmo kompetencí 

soudu v této oblasti, v něm není expresis verbis vůbec definována. Důsledkem této ne 

příliš dostatečné procesní úpravy tedy nepochybně dochází ke snížení míry právní 

jistoty, a to ještě v tak závažné a dá se říci i lidsky velmi citlivé oblasti, jakou práva 

narozených dětí bezesporu jsou, a to zvlášť ve srovnání s pozorností a pečlivostí, která 

je jinak právům dítěte zejména na mezinárodní úrovni věnována.    

   

  

 Zákonem č.422/2004 Sb. byl dále novelizován také již výše zmíněný zákon o 

matrikách. A není s podivem, že i ve výkladu novelizovaných ustanovení tohoto zákona 

najdeme logické chyby, jejichž výskyt zákonodárce samozřejmě nepředvídal, ale které  

do praxe přinesly nemalé problémy. Změnou prošel konkrétně §14, který říká, „že do 

knihy narození se zapisuje jen jméno, popřípadě jména a příjmení dítěte, den, měsíc a 

rok narození dítěte, rodné číslo, místo narození a pohlaví dítěte, datum zápisu a podpis 

matrikáře,“ a to případě, že matka dítěte požádala o utajení své osoby v souvislosti 

s porodem. Ostatní osobní údaje, zejména ty uvedené v §14 odst.2, kterými jsou 

„ jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodná příjmení, data a místa narození, 

rodná čísla, státní občanství a místo trvalého pobytu rodičů“ se do knihy narození v 

takovém případě vůbec nezapíší. 

  Z toho důvodu ustanovení §17 odst. 1 zní po novele tak, „že se zápis dítěte, 

jehož matka požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem, do knihy narození 

                                                 
10 Tamtéž. 
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provede podle zprávy zdravotnického zařízení, v němž byl porod ukončen, obsahující 

údaje uvedené v § 14 odst. 1, přičemž údaje osobní totožnosti matky dítěte, popř. rodičů 

se do knihy narození nezapíší.“  Z výše uvedeného je patrné, že údaje o rodičích se 

neuvedou, v tomto případě je možné tyto údaje vztáhnout pouze na matku, naproti tomu 

informace o dítěti je nutné zapsat.  

Identita jeho matky v okamžiku porodu ale známa byla, a i když jméno 

novorozence určeno nebylo, příjmení sdílí po matce. K žádosti písemného utajení 

porodu došlo až po něm, přičemž smyslem tohoto institutu rozhodně není utajit 

totožnost dítěte11. Pouze byla na žádost utajena identita matky, která je fakticky známa, 

ale zdravotnická dokumentace, která tyto údaje obsahuje, podléhá zvláštnímu režimu 

utajení. Znamená to, že dítě od narození má právo na jméno matky, ale tím by byl 

samotný institut porodu s utajenou totožností matky logicky popřen. Je očividné, že tu 

vyvstává problém, jaký status bude nově narozené dítě mít.     

Dítě, narozené matce, která po porodu požádala o utajení své totožnosti, sdílí 

podle českého právního řádu fakticky status takzvaného nalezence. Dítěte, jehož rodiče, 

nejsou známí nikomu. Na rozdíl od utajeného porodu nejsou tedy fakticky známi ani 

lékaři, ani ošetřujícímu personálu. Otce znát novorozenec ani nemůže, protože jinak by 

nebylo možné institut utajeného porodu využít, ale bylo mu i popřeno právo poznat 

matku. Takovému dítěti tak bylo uměle upřeno právo na jeho vlastní identitu.  

 Zákon o matrikách stanoví postup zápisu údajů dítěte nezjištěné totožnosti do 

knihy. Ty se zapíší „podle výsledků šetření orgánů policie a zprávy lékaře obsahující 

sdělení o pohlaví a pravděpodobném datu narození dítěte“ . Existuje i možnost, že se 

ani po následném šetření nepodaří stanovit datum, kdy se dítě narodilo. V takovém 

případě podle ustanovení §17 odst. 3 zákona o rodině matriční úřad vyrozumí soud a ten 

datum narození určí.  Podobná situace přichází v úvahu i v případě chybějícího místa 

narození. Tím se určí sídlo matričního úřadu příslušného k provedení zápisu narození do 

matriční knihy 12.  

Je patrné, že právní postavení dítěte, jehož matka požádá po porodu o utajení své 

totožnosti, bude už od narození poměrně složité. Rozhodně mu nebudou zaručena určitá 

práva, a při jeho registraci se bude muset postupovat analogicky, jako v případě 
                                                 
11  Tamtéž. 
12 Hrušáková, M. a  Králíčková, S. České rodinné právo. 3.přepracované a doplněné vydání. Brno: 
Doplněk Brno, 2006. 
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zmíněného nalezence, to vše v situaci, kdy tento postup není odůvodnitelný právně, ale 

jen z čistě faktických důvodů. 

 To se jeví jako významný problém i z hlediska dodržování závazku převzatých 

státem na poli mezinárodního práva. Ochraně práv dítěte je věnována velká pozornost 

v oblasti mezinárodní smluvní úpravy, přičemž Česká republika se zavázala k celé řadě 

mezinárodních úmluv, které se v oblasti ochrany lidských práv zaměřují také na 

podporu ochrany rodiny, rodinného a soukromého života a ochranu práv dítěte.  

          

 Pravděpodobně nejvýznamnější z nich je Úmluva o právech dítěte. Ta byla 

přijata Valným shromážděním OSN 20. listopadu 1989 v New Yorku a byla vyhlášena 

na základě  sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí pod. č. 104/1991 Sb. 

(dále jen Úmluva). Je to významný mezinárodní dokument, který obsahuje ucelený 

katalog práv dětí. Někdy se o ní dokonce hovoří jako o nejúspěšnější lidsko-právní 

úmluvě všech dob, a to zejména z hlediska statistického. Žádná jiná mezinárodní 

úmluva v oblasti lidských práv totiž nebyla kontrasignována a následně ratifikována tak 

vysokým počtem států, a žádná jiná také nevstoupila v platnost tak brzy jako tato13.  

 Článek 10 Ústavy České republiky stanoví, že „vyhlášené mezinárodní smlouvy, 

k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou 

součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije 

se mezinárodní smlouva.“ Z nalézací činnosti Ústavního soudu ČR vyplývá, že tato 

úmluva spadá mezi Smlouvy podle čl.10 Ústavy, a proto mají její ustanovení charakter 

ústavněprávní. Jsou tedy nadřazeny normám o síle pouhého zákona. Ty proto nemohou 

ve svých ustanovení takovéto smlouvě odporovat.    

 Zásadním v problematice, týkající se důsledků české úpravy utajení totožnosti 

po porodu, je čl.7 odst.1 Úmluvy, který zní „že každé dítě je registrováno ihned po 

narození a má od narození právo na jméno, právo na státní příslušnost, a pokud to je 

možné, právo znát své rodiče a právo na jejich péči.“ 

Podle čl.7 odst.2, „státy, které jsou smluvní stranou úmluvy zabezpečují 

provádění těchto práv v souladu se svým vnitrostátním zákonodárstvím a v souladu se 

svými závazky vyplývajícími z příslušných mezinárodněprávních dokumentů v této 

                                                 
13 Scheu, H.Ch. O smysluplnosti současné koncepce práv dítěte. Správní právo. 2003, Sv. 5-6. 
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oblasti se zvláštním důrazem na to, aby dítě nezůstalo bez státní příslušnosti.   

Z ustanovení je zřejmé, že se Úmluva neobrací přímo k jednotlivci, ale adresátem 

povinnosti, a tedy povinným je stát.  

Neprovádění, nebo nedostatečné provádění by bylo porušením tohoto práva 

v intencích Úmluvy. Zákonodárce, byl jistě veden snahou dozajista ušlechtilou, ale 

přijetím úpravy tzv.utajených porodů prostřednictvím zákona č.422/2004 Sb. vytvořil 

doslova institut umělého nalezence. Takovému dítěti proto není zaručeno právo podle 

čl.7 Úmluvy. Proto je zřejmé, že vytvořená situace právního postavení dítěte, jehož 

matka využila institutu utajení svojí totožnosti, je v rozporu se zásadou podle článku 7 

Úmluvy. Tím pádem lze mít za to, že výše zmíněný zákon, vytváří v tomto ohledu 

situaci, která je protiústavní.          

 Dalším z porušených ustanovení je čl.32 odst.3  ústavního zákona č.2/1993 Sb., 

Listina základních práv a svobod, ve znění zákona č.162/1998 Sb. (dále jen Listina). 

 V něm je inkorporována lidskoprávní zásada, že „děti narozené v manželství i 

mimo ně mají stejná práva,” čímž Česká republika dostála svým závazkům v souvislostí 

s ratifikací Evropské úmluvy o právním postavení dětí narozených mimo manželství. 

Zákonem č.422/2004 Sb. ale došlo k porušení právě takové rovnosti. Dítě, které se 

narodilo v manželství, své rodiče zná - jeho matkou je žena, která ho porodila a otcem 

je manžel matky podle první domněnky otcovství, v případě, že své otcovství nepopřel. 

Situace dítěte, jehož matka požádala v souvislosti s porodem o utajení své totožnosti, je 

odlišná. Takové dítě matku právně má, ale fakticky mu bylo právě v důsledku utajení 

její totožnosti znemožněno jí poznat. Co se otce týče, právní úprava utajeného porodu je 

ze základu přímo postavena na jeho anonymitě. Je tedy zřetelné, že tyto dvě pomyslné 

děti se ve svých právech liší už od narození.      

 V souvislosti s touto situací lze uvažovat i o myšlence 14, zda by mohl doslova 

kterýkoli muž na matričním úřadě právně relevantním způsobem uznat své otcovství 

k takovému „umělému nalezenci“, a to v případě, kdy prohlášení matky podle 

ustanovení §52 odst.3 zákona o rodině není potřeba. To se nevyžaduje, „nemůže-li pro 

duševní poruchu posoudit význam svého jednání, nebo je-li opatření jejího prohlášení 

                                                 
14 Hrušáková,  M.  a  Králíčková,  Z.  Anonymní  a  utajené  mateřství  v České   republice - utopie 

nebo realita? Právní rozhledy, 2005, Sv. 2. 
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spojeno s těžko překonatelnou překážkou.“ Zdá se být logické, že taková možnost musí 

být jednoznačně vyloučena, protože předpokladem k nastoupení určení otcovství k dítěti 

je až situace, kdy je právně ustáleno mateřství. 

 Dalším z významných dokumentů, které na mezinárodním poli normují úpravu 

lidských práv, je Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod. I tou 

je Česká republika vázána. V souvislosti se zavedením porodů s utajenou totožností 

matky zákonem 422/2004 Sb. je nasnadě, že její článek 8, ve kterém se signatářské 

země zavázaly k respektování práva rodinného a soukromého života, je tímto porušen. 

K judikatuře Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku v souvislosti s tímto 

ustanovením, obrátím svojí pozornost níže15.      

  

Dalším aplikačním problémem zákona č.422/2004 Sb., a to zcela zásadním, se 

může jevit i situace, kdy rodička dítěte, ve vztahu k podání žádosti o utajení její 

totožnosti v souvislosti s porodem, nedovršila věk osmnácti let, popřípadě zletilosti 

dosáhla, ale pozbyla plnou způsobilost k právním úkonům. Taková to situace není 

objektivním právem řešena, a to i přesto, že žádost o utajení totožnosti matky je 

nepochybně velmi závažným právním úkonem. Takový významný projev vůle má 

nepochybně podstatné právní důsledky, a je zřejmé, že podstatnou náležitostí k učinění 

tohoto kroku je bez jakékoliv pochybnosti právě plná způsobilosti k právním úkonům. 

Zákon nám tedy na takovou otázku nedává jasnou odpověď. Ale právě v oblasti 

způsobilosti k právům a povinnostem by se dalo použít analogicky ustanovení zákona 

č.40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“ nebo 

„občanský zákoník“).         

 Ten v §9 stanoví, že „nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním úkonům, 

které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich 

věku.“  Taková to způsobilost, se zkoumá obecně vzhledem k věku nezletilce a je tedy 

omezena přímo ze zákona. Naopak, nezávisle na věku může být o omezení, nebo 

zbavení způsobilosti k právním úkonům rozhodnuto soudem, jak je uvedeno v §10 OZ, 

a to pro důvody v něm uvedené.        

 V takových případech přichází na řadu zákonné zastoupení, které je upraveno v 

§26 a násl. občanského zákoníku, a je upraveno takto:„pokud nejsou fyzické osoby k 

                                                 
15 Viz.kapitola 2.3.2 této práce. 
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právním úkonům způsobilé, jednají za ně jejich zákonní zástupci.“    

 Žádost o utajení své totožnosti v souvislosti s porodem je významný právní 

úkon. Jako takový má dalekosáhlé důsledky nejen v oblasti osobního statusu, a práva 

vůbec, ale má významný vliv také ve sféře dalšího vývoje osobnosti jedince. Právní 

charakter takového úkonu se dá svou povahou jen těžko považovat za přiměřený 

rozumové a volní vyspělosti nezletilého, podle §9 OZ. Z toho vyplývá, že k provedení 

takového úkonu nezletilý není právně způsobilý, a je tedy nutné, aby byl ze zákona 

zastoupen. Jeho zákonnými zástupci jsou rodiče, jak uvádí §36 zákona o rodině. Z toho 

lze tedy dovodit, že žádost o utajení totožnosti v souvislosti s porodem by tedy museli 

za nezletilou podepsat rodiče. Další otázkou je, jestli by zdravotnické zařízení mělo 

požadovat podpis obou dvou, nebo jestli by stačil podpis jen jednoho, v případě, že by 

druhý odmítl. Je proto dobré mít na vědomí, že právní pouto dítěte a matky není 

utajeným porodem žádným způsobem porušeno. To znamená, že ani relevantní právní 

vztah mezi dítětem a prarodiči nepřestal nikdy existovat. Odborná právní veřejnost se 

kloní spíše k závěru, že takový úkon je vysoce osobní povahy, a z toho důvodu je nutné, 

aby byl učiněn samostatně16. Přece jenom biologicky nejbližším vztahem bývá 

nepochybně vždy vztah matky s dítětem. V tomto případě se tedy bude postupovat 

analogicky podle úpravy souhlasného prohlášení nezletilého rodiče o otcovství v §52 

zákona o rodině. Ani v tomto úkonu totiž nemůže být souhlas dotyčného nezletilého 

nahrazen zákonným zástupcem.       

 Z výše zmíněného je třeba dovodit, že nezletilá nemůže sama požádat o utajení 

své totožnosti v souvislosti s porodem, protože se jedná o takový úkon, ke kterému není 

z hlediska psychické způsobilosti rozpoznávací a určovací ex lege způsobilá. Ale 

protože je to úkon ryze osobního charakteru, nemají toto právo ani rodiče nezletilého, 

ani poručník. Tím vzniká situace, jejíž právní řešení není zcela jasné, a lze jí 

interpretovat tedy tak, že nezletilá matka, nebo ta, které nesvědčí plná způsobilost 

k právním úkonům v okamžiku porodu, nemůže institut porodu s následným utajením 

svých osobních údajů, tak, jak byl zákonodárcem zaveden do českého právního řádu, 

využít.          

 Nesporným, a zároveň nevyvratitelným faktem zůstává trvání vztahu matky a 

narozeného dítěte ex lege. Jak bylo výše zmíněno, zákon o rodině, a především 

                                                 
16 Tamtéž. 
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ustanovení §50a zůstalo zavedením utajených porodů nedotčeno. Dítě tak svojí matku 

má, podle zákona, je to ta žena, která ho porodila. A ta je zároveň jeho zákonným 

zástupcem se všemi právy a povinnostmi, které z takového vztahu vyplývají. Tento 

vztah může ze zákona skončit až tzv. nezrušitelným osvojením1718.    

 V souvislosti s tím nás zákonodárce přivedl před další teoretický problém, a tím 

je otázka institutu poručenství k takto narozenému dítěti. Poručenství, tedy zvláštní druh 

opatrovnictví, kdy nezletilé dítě nemá zákonného zástupce z důvodu, „že jeho rodiče 

zemřeli, byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti, výkon jejich rodičovské zodpovědnosti 

byl pozastaven nebo nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu“, je 

upraveno ustanovením §78 zákona o rodině. Takový poručník pak dítě vychovává, 

zastupuje a spravuje jeho majetek místo rodičů. Je zřejmé, že dítěti narozenému 

utajeným porodem takového poručníka soudem ustanovit nelze, protože zákonného 

zástupce má. Proto mu bude muset být, z důvodu možného střetu zájmů, ustanoven 

kolizní opatrovník podle §83 zákona o rodině.      

 S ohledem na výše popsanou analýzu je tedy nutno konstatovat, že takto platná 

právní úprava mimo jiné porušuje zásadně právo dítěte znát své rodiče a znát svůj 

genetický původ, kdy mu je upřeno poznat svoji matku. V praxi to znamená, že zákon 

v daleko větší míře chrání právě zájmy matky. Tento zájem se projevuje zejména v tom, 

aby byla utajena její identita a identita nově narozeného dítěte, a to vůči všem, tedy i 

vůči ošetřovatelskému personálu, ale zejména vůči její rodině, blízkému okolí a 

veřejnosti 19. Je nutno si ale uvědomit, že okamžikem porodu vzniká zájem společnosti, 

který se projevuje nejprve jako snaha ochránit život a zdraví dítěte, následně jako snaha 

vytvořit dítěti co nejlepší podmínky k začlenění se do plnohodnotného života a umožnit 

mu jeho plnohodnotný rozvoj.         

 Dalším z problémů, které v této problematice život přináší je bezesporu fakt, že 

ne každé dítě narozené prostřednictvím utajeného porodu má šanci být co nejdříve 

                                                 
17 K tomu je nutné dodat že podle §75 ZOR, lze takto osvojit  dítě, až po dovršení jednoho roku. Do té 
doby  je tedy možné, aby došlo k právnímu obnovení mateřství. 
18 Hrušáková, M. a  Králíčková, S. České rodinné právo. 3.přepracované a doplněné vydání. Brno: 

Doplněk Brno, 2006. 
19 Hubálková, E. Anonymní porody z hlediska článku 8 Evropské úmluvy o lidských právech. Správní 

právo. 2003, Sv. 5-6. 
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osvojeno, a vyrůstat tak brzy v náhradní rodině. Asi si dokážeme lehce představit, že 

pokud se narodí dítě s jakoukoli fyzickou, nebo mentální vadou, nebude jeho další osud 

v takovém případě moc veselý. Takové děti by tak byly doživotně poznamenány a často 

diskvalifikovány nejenom kvůli svému vrozenému handicapu.        

 Je patrné, že problematika porodů s utajením totožnosti matky byla do našeho 

právního řádu zavedena velmi necitlivě a nedostatečně, zákonná úprava je místy 

„děravá“. V praxi to znamená, že kýženého účelu20, tedy zejména zlepšení ochrany práv 

novorozeného dítěte, dodnes dosaženo nebylo, a není reálné, že by se to mohlo bez 

nové, komplexněji pojaté úpravy změnit. Problém je o to vážnější, že oblast takto 

upravená je mimořádně citlivá, ne-li dokonce intimní. Závažným nedostatkem je 

zejména to, že se úprava nevypořádala s ustanovením §50a zákona o rodině, který je 

kogentní a nedovoluje extenzivní výklad.      

 Další otázkou je, zdali úprava takového institutu je v našem právním řádu 

potřeba, s ohledem na to, že takový nebyl v praxi příliš využíván. Proto je na 

pováženou, jestli zachovat úpravu, která reálně nemá valné výsledky. Otázkou je, jestli 

by nebylo spíše efektivnější snažit se problémům, které měly být zavedením institutu 

utajených porodů, předcházet. To znamená položit si otázku, proč se matky svých dětí 

vzdávají, a snažit se na ní najít odpověď. Ptát se jakým způsobem by bylo možné 

předcházet ukvapeným rozhodnutím vzdát se dítěte, například v případech nechtěného 

těhotenství. Komplexním způsobem se snažit takovým matkám pomoci, jak 

prostřednictvím prevence, poskytováním relevantních informací, tak snahou poskytnout 

jim alternativu řešení různých problémů, které bezesporu vedly k jejich zásadnímu 

rozhodnutí.  

  

2.1.4 Krátký přehled úpravy anonymních porodů v zemích Evropy21 

 V první řadě je na místě uvést úpravu francouzskou. Francie má totiž bohatou 

historickou zkušenost s anonymními porody a organizovaným odkládáním 

novorozenců. Je důležité poznamenat, že možnost institucionálního zakotvení je daná 
                                                 
20 Tak jak byl zákonodárcem vymezen v důvodové zprávě k zákonu. 
21 k tomu dále : Hubálková, E. Anonymní porody z hlediska článku 8 Evropské úmluvy o lidských 

právech. Správní právo. 2003, Sv. 5-6. 
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už samotným francouzským občanským zákoníkem Code civil z roku 1814. Právní 

vztah mezi narozeným dítětem a jeho rodiči, zde vzniká, ne momentem narození, ale až 

právně relevantním uznáním takového dítěte matkou, i otcem za vlastní. Tímto 

ustanovením se právě otevírá možnost, takové dítě neuznat za své, čímž nikdy nedojde 

k vytvoření vztahu mezi dítětem a rodičem. Matka tedy může po porodu odmítnout, se 

k takovému dítěti znát. Její osobní údaje jsou utajeny, a může toto dítě předat instituci. 

Těmto dětem se někdy říkalo také státní děti. Právní zakotvení tohoto institutu tedy 

nebylo díky dobrému základu v Code civil problematickou věcí. Tou byly zejména na 

počátku nového tisíciletí jeho jiné aspekty, a to etické.     

 Významným prvkem,  který je předpokladem pro takový porod je, zdali zákon 

vyžaduje po biologických rodičích zapsat matričně novorozence. Výše zmíněné není 

vyžadováno například v právních řádech Lucemburska a Itálie. Také v Maďarsku se 

může matka rozhodnout o zachování své anonymity, a dítě ponechat ve zvláštní 

místnosti v porodnici, která je k tomu určena. Seznam zemí, které naopak takový zápis 

vyžadují, a proto by byla úprava utajeného mateřství v jejich právních řádech 

problematičtější, je delší. Mezi tyto státy patří například Norsko, Španělsko, Německo, 

Dánsko, Spojené království, nebo Švýcarsko.      

 Problematikou se zabýval také španělský Nejvyšší soud, který došel k závěru, že 

je proti ústavnímu pořádku, aby bylo možné k údajům o rodičích v matriční knize uvést 

poznámku „matka neznámá“, tak jak bylo stanoveno v tamním článku 47 zákona o 

rodině. Za zmínku stojí ještě situace v Německu. Z důvodu zvyšujícího se počtu 

opuštěných dětí tam proběhla diskuze jak na úrovni státní, tak ve sféře nevládních 

organizací. Fakticky byly zavedeny takzvané Babyklappe, místa, kde mohla matka 

anonymně odložit své dítě. I v nedávné době také proběhla v Německu debata týkající 

se etických aspektů těchto schránek. Tamní etická rada navrhla jejich zrušení, a to i 

kvůli jejich právní problematice. Jedním z argumentů byl názor, že praxe anonymních 

porodů porušuje právo dítě znát svůj původ. Postoj k návrhu zákona o anonymních 

porodech byl také zamítavý.  

 Problematika anonymních porodů, popřípadě dokonce organizovaného 

odkládání novorozenců se v úpravě i praxi napříč Evropou liší. Je to dáno zejména 

specifiky v sociální oblasti a odlišnou historickou tradicí.  
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2.2 Asistovaná reprodukce  

 

2.2.1 Pojem asistované reprodukce a etické otázky s ní spojené 

Nutno v úvodu poznamenat, že používání pojmu asistované reprodukce (dále 

také „AR“) je v současné době velmi frekventovaný. Zejména v hromadných 

sdělovacích prostředcích je veřejnosti předkládán její obraz jako téměř univerzální 

možnosti úspěšného a zaručeného řešení vážných problémů, které tíží stále rostoucí 

počet partnerství. Na jedné straně je tak obraz možností umělého oplodňování výrazně 

pozitivní, na straně druhé je podstatné nezapomínat na některé její méně akceptovatelné 

důsledky. A to především v nazírání z  hlediska etického i právního.    

 Metody asistované reprodukce dávají člověku velice široké spektrum možností, 

jak léčit neplodnost. Otázkou je, jestli je správné všechny tyto metody používat. 

Odpovědi jsou vždy závislé na daném kulturním prostředí a tradicích dané společnosti. 

Používat sperma získaná od dárců? Nepochybně ano. V našem kulturním prostředí je 

tato etická otázka, stejně jako možnost mimotělního oplodnění, kryokonzervace a 

následného uchovávání embryí, už zodpovězena. Naopak, v zemích s výrazným vlivem 

islámu je použité darovaného spermatu rovno cizoložství a tedy zcela nepřijatelné. 

Vypořádání se s etickými otázkami je v působnosti etických komisí, které jsou 

zřízeny v nemocnicích, popřípadě na ministerstvu zdravotnictví. Jejich závěry jsou v 

zásadě jen doporučením, ale v praxi mají téměř váhu pokynu, jak postupovat 

v konkrétních případech. 

Asistovaná reprodukce, nebo také srozumitelněji metody umělého oplodnění, je 

součástí oboru reprodukčního lékařství, a to přesněji tou, „která se zabývá 

manipulacemi s lidskými pohlavními buňkami (gametami) za účelem početí nového 

jedince.“22  Deklarovaný účel je zajistit tímto způsobem vlastní potomky párům, které 

jsou neúspěšné ve snaze zplodit dítě z nejrůznějších důvodů přirozenou cestou. Je třeba 

poznamenat, že principy a aplikace metod asistované reprodukce spočívají na možnosti 

uspokojit "právo na potomka." Podle mého názoru je jeho realita, i když se to může zdát 

sarkastické, na stejné úrovni jako "právo na zdraví", nebo "právo na dlouhý a úspěšný 

                                                 
22 Frinta, O . Asistovaná reprodukce – právo a současná praxe. Právní fórum, 2005, Sv. 4. 

 



21 

 

život", tedy čistě iluzorní.        

 To také proto, že se přitom zcela pomíjí fakt, že dítě je darem nezaslouženým a 

nenárokovatelným. Neexistuje žádný nárok či právo, které by vlastní děti zajistilo. 

Handicapované páry tak mohou být šťastné, že v dnešní době jim při řešení jejich 

problému mohou být nápomocny právě metody asistované reprodukce.    

 Na druhou stranu je patrné, že už sám přívlastek „umělé“ společně s pojmem 

oplodňování netvoří harmonickou dvojici, která by vycházela z přirozenosti přírodních 

zákonů. A právě to předurčuje téma asistovaných reprodukcí k neustálým polemikám. 

 

2.2.2 Krátký exkurz do historie umělého oplodnění  

 „V roce 1884 doktor William Pancoast, profesor na lékařské fakultě 

Jeffersonovy univerzity, oplodnil ženu, jejíž manžel byl sterilní, spermatem darovaným 

„nejpohlednějším studentem medicíny“, jehož měl v ročníku. Toto oplodnění bylo 

pečlivě utajováno, a to dokonce i před touto ženou a jejím manželem. Na konec tento čin 

vyšel po dvaceti pěti letech najevo, a mnozí lékaři a většina duchovenstva ho v té době 

odsoudila. Dvacet pět let tedy trvaly pochybnosti manželského páru, jestli je dítě 

opravdu jejich.“23 I tato příhoda ilustruje, že snaha o přemostění neplodnosti pomocí 

manipulace se zárodečnými buňkami se objevila už v dřívější době. 

 Na tom, aby se stal tento postup přijatelnou a běžnou praxí pracovaly později, ve 

třicátých a čtyřicátých letech lékařky Margaret Jacksonová v Anglii a Sofie 

Kleegmanová ve Spojených státech24. Kleegmanová byla expertkou v otázce ženské 

neplodnosti a ve svých lékařských výzkumech se zabývala, jestli je určitý moment 

oplodnění rozhodný pro určení toho, jakého pohlaví narozené dítě bude.    

 Zlomem v praxi asistované reprodukce ale byl rok 1978, „kdy se v anglickém 

Manchesteru narodila Louise Brownová25. Do dějin medicíny se zapsala tím, že byla 

počata poté, co embryolog Robert Edwards smísil v laboratoři v živném roztoku 

spermie pana Browna s vajíčky paní Brownové, několik dní je kultivovali a gynekolog 

Patrick Steptoe přenesl vzniklé embryo do matčiny dělohy.“ Celý svět si tehdy kladl 
                                                 
23 Kalvach,   M.   Asistovaná reprodukce ve světle současné legislativy. Zdravotnictví a právo, 2010, 

Sv.3. 
24 Tamtéž. 
25 Frinta, O . Asistovaná reprodukce – právo a současná praxe. Právní fórum, 2005, Sv. 4. 



22 

 

otázku, jaké další postupy by mohly přijít k použití. Nastaly obavy, aby se odborníci 

nepustili do genetického šlechtění člověka, nebo se nepokusili křížit lidi se zvířaty. 

Takové vize se naštěstí nenaplnily. Téma umělého oplodňování vyvolává samozřejmě 

nejrůznější otázky, zejména etického charakteru, protože krok od ní stále stojí možnost 

vytvořit uměle identického jedince. Asistovaná reprodukce - odvětví humánní medicíny 

– ale i navzdory těmto pochybám prodělala v posledních desetiletích ohromující 

proměny.  

 V roce 2010 dokonce získal výše zmíněný doktor Edwards, průkopník 

v metodách umělého oplodňování ve zkumavce, Nobelovu cenu v oblasti lékařství a 

fyziologie26. Švédská akademie věd, instituce zaštiťující předávání těchto cen, se stala 

terčem kritiky, která zazněla od některých autorit ve Vatikánu, mimo jiné proto, „že se 

při ní (asistované reprodukci) ničí obrovské množství lidských embryí.“ V souvislosti 

s kritikou bylo zmíněno také velké množství embrií uchovávaných po celém světě, 

z nichž jen minimální počet přežije. S uchováváním takového materiálu souvisí i rozvoj 

obchodu s ním, což bylo také vytýkáno. Kritika byla později zmírněna s vysvětlením, že 

nebyla oficiálním stanoviskem Svatého stolce, ale pouze názorem některých vlivných 

členů kurie. Vatikán totiž od roku 2008 metody umělého oplodňování oficiálně uznává.   

  

2.2.3 (Ne)plodnost ve 21.století 

Ruku v ruce s rozmachem medicíny v oblasti asistované reprodukce, a 

nejpodstatnější příčinou jejího raketového rozvoje v posledních třiceti letech, jdou 

změny v reprodukčních schopnostech lidí, přesněji jejich kvalitativní degradace. Fakt, 

že nedobrovolná bezdětnost je problémem, se zrcadlí i v jejím prohlášení za nemoc 

Světovou zdravotnickou organizací (World Health Organization - WHO). Neplodností, 

je chápána neschopnost páru otěhotnět po dvou letech27 pravidelného nechráněného 

pohlavního styku.        

 V posledních dekádách se dramaticky zvýšil počet párů, které nemohou mít 

                                                 
26 Zdroj : www.ct24.cz. 5.10.2010, dostupný na : http://www.ct24.cz/svet/103296-vatikan-odsoudil-
nobelovu-cenu-za-umele-oplodnovani/ . 
27 Řežábek, K. Asistovaná reprodukce. Praha : Jessenius Maxdorf, 2008. 
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z důvodu neplodnosti dítě. Podle různých zdrojů se počty těchto párů pohybují ve světě 

mezi 60 až 80 miliony28. Je zřejmé, že tato čísla nadále rostou.  

Je třeba ale uvést, že neexistuje pouze názor, který by tvrdil, že se problém 

lidské neplodnosti a snížené plodnosti opravdu zhoršuje. Někteří se domnívají, že se 

nezvyšuje výskyt neplodnosti a snížené plodnosti, ale spíše počet párů, které vyžadují 

léčbu neplodnosti. To by mohlo souviset s tím, že se úspěšné léčbě neplodnosti věnuje 

od jisté doby velká pozornost v masmédiích.  

Nicméně je třeba vzít na vědomí, že zhoršující se statistiky se týkají v první řadě 

průmyslově vyspělých zemí s moderním stylem života. Společnost upřednostňuje určité 

hodnoty, v jejichž důsledku je právě těhotenství a mateřství mnohdy odsunuto dočasně 

na „druhou kolej.“ Takovou hodnotou je především snaha žen o úspěch na trhu práce. 

Toto je právě názor nejpočetnější skupiny odborníků, kteří uvádějí, že hlavní příčina 

neplodnosti spočívá právě v tom, že se ženy v moderní společnosti vědomě rozhodnou 

mít děti v pozdějším věku29.   

Antikoncepce dává ženám v tzv. západní civilizaci možnost odložit těhotenství, 

protože snadná dostupnost antikoncepčních prostředků umožňuje oddělení sexuality a 

reprodukce - např. v zemích subsaharské Afriky i v těchto dnech věc absolutně 

neslýchaná. Tato skutečnost je důležitou důsledkem společenských změn, kdy děti 

nejsou pro všechny ženy něco samozřejmého. Nejdříve si vše dobře rozmyslí. Ale právě 

těmito odklady se snižuje pravděpodobnost úspěšnosti pozdějšího oplodnění. Vědecky 

bylo dokázáno, že počet "možností za měsíc", jak se tato pravděpodobnost označuje, se 

s přibývajícím věkem ženy snižuje. V 35 letech je tato šance zhruba poloviční než u 

třicetileté či mladší ženy30. V 38 letech je tato šance až čtvrtinová. Dalším faktorem je 

také stále se zhoršující zdravotní stav populace v souvislosti s civilizačními vlivy. Když 

tedy přijde rozhodnutí o početí dítěte až ve vyšším věku, je zřejmé, že kvalita 

pohlavních buněk bude, vlivem déle trvajícího vystavení se škodlivým vlivům prostředí, 

na daleko nižší úrovni kvality. 

Donedávna se mělo za to, že sterilita je vysloveně ženský problém, dnes už to 

ale neplatí. Za neplodnost páru je zodpovědná asi ve čtyřiceti procent případů žena a v 

                                                 
28 Frinta, O . Asistovaná reprodukce – právo a současná praxe. Právní fórum, 2005, Sv. 4. 
29 Tamtéž. 
30 Tamtéž. 
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dalších čtyřiceti muž. Neplodnost zbývajících párů je způsobena kombinací faktorů u 

obou partnerů nebo sterilitou idiopatickou – jejíž příčiny nejsou známy. V České 

republice se problémy s neplodností týkají přibližně každého šestého páru. 

 Jako příčina neplodnosti žen se uvádí poškození nebo ucpání vejcovodů, 

chromozomální problémy, hormonální problémy, endometrióza (přítomnost sliznice 

dělohy v sousedních reprodukčních tkáních), příliš hustý cervikální hlen, imunologická 

rejekce spermatu, problémy s uhnízděním oplodněného vajíčka nebo předčasná 

menopauza31. Léčení neplodnosti žen je v praxi poměrné úspěšně prováděno, a to i za 

použití konzervativních metod.     

Odlišná situace je léčba neplodnosti mužů. Problémem je téměř výhradně 

porucha tvorby spermií. Nejen, že je poměrně obtížně odstranitelná, někdy dokonce 

není možné ani odhalit její konkrétní příčinu. Tvrdí se, že je primárně, až z devadesáti 

procent vrozená, a tudíž prakticky neléčitelná32. Z ostatních, tzv. druhotných příčin se 

na problému podílejí záněty, prodělané infekce, intoxikace, virózy, dále nedostatečné 

prokrvení, poruchy výživy i dlouholeté požívání některých léků. Odhaduje se, že za 

posledních padesát let klesl průměrný počet zdravých spermií u mužů na polovinu. 

  

2.2.4 Metody asistované reprodukce33  

 Jak bylo výše řečeno, první dítě „ze zkumavky“ se narodilo už v roce 1978. Od té 

doby došlo k rychlému rozvoji způsobů umělého oplodňování, a tyto metody se dále 

s pokrokem v lékařství zdokonalují. Nepopiratelnou zásluhu na vzniku nových metod 

má také pokrok v technice, co se týče zejména rozvoje ultrazvukové diagnostiky, vývoji 

v mikrochirurgických operačních postupech (zejména při získávání spermií) a 

kryokonzervace embryí34. 

                                                 
31 Řežábek, K. Asistovaná reprodukce. Praha : Jessenius Maxdorf, 2008. 

32 viz. Zdravotnické noviny [online]. [cit.2011-03-14], dostupné na: http://www.zdn.cz/denni-

zpravy/profesni-aktuality/neplodnost-muzu-ve-svete-prilis-nezaostava-za-sterilitou-zen-149168 . 
33 K tomu více Kolařík, D. a kolektiv. Repetitorium gynekologie. Praha : Jessenius Maxdorf, 2008. 
34 Jedná se o metodu, při které dochází ke zmrazení gamet na teplotu kapalného dusíku, při které ustanou 
všechny životní pochody buňky, a je jí tak možno uchovávat velmi dlouho, téměř neomezeně. Více dále 
v textu. 
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Bylo by tedy vhodné ve stručnosti uvést alespoň několik standardních a v praxi 

nejvíce používaných technik umělého oplodňování, a současně se seznámit 

s názvoslovím, které je s nimi spojeno.      

 Asistovaná reprodukce měla svými postupy v původních intencích přemosťovat 

existující organické a funkční defekty nebo abnormality bránící přirozenému postupu 

procesu plození a dát tak šanci na vlastní potomky v případech jak sekundární, tak 

primární neplodnosti. 

K početí člověka je nutné, aby došlo ke splynutí ženské pohlavní buňky 

(vajíčka) a mužské pohlavní buňky (spermie). První problém nastává v případě, že 

taková buňka přímo chybí. V této situaci přichází na řadu darování chybějících 

zárodečných buněk.  

Příčinou dalšího problému je fakt, že muž pohlavní buňky, spermie, sice tvoří, 

ale nelze je získat přirozenou cestou a dopravit k vajíčku.  

Při opakovaně potvrzené, výše uvedené situaci, takzvané azoospermii (žádné 

živé spermie v ejakulátu) je někdy možné získat zárodečný materiál chirurgickým 

způsobem pomocí operačních metod MESA, event. TESE.  

V případě MESA (Micro Epididymal Sperm Aspiration) se jedná o 

mikrochirurgické odsátí spermií z nadvarlete. Tento zákrok, který se provádí v případě 

porušení transportu spermií mezi nadvarletem a močovou trubicí. Výkon se až na 

výjimky provádí v celkovém znecitlivění otevřenou cestou, tj. cca 3cm dlouhým řezem 

na šourku se získá přístup k nadvarleti a pipetou se z kanálků odsaje tekutina. Tato je v 

průběhu operace podrobně analyzována v embryologické laboratoři. Pokud obsahuje 

živé spermie, jsou použity k oplození vajíček metodou ICSI  (v textu dále). 

Pokud provedení metodou MESA nepřineslo žádné výsledky (tedy získání 

spermií), přistupuje se k použití metody TESE (Testicular Sperm Extraction).  

Je to zákrok, kterým lze získat spermie z kanálků zárodečného epitelu v případě, 

kdy nejsou schopny uvolnění, či transportu z varlete do nadvarlete. Z malých řezů v 

obalu varlete se získá malé množství tkáně. Získaná tkáň varlete je pak dále zpracována 

v laboratoři. Pokud jsou nalezeny živé spermie, požijí se následně k oplození vajíček. 
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Nejmladší metodou získání spermií je ICSI35 (intracytoplasmatická injekce 

spermií). Je to poměrně náročná mikromanipulační technika, kdy je jedna jediná 

spermie nasáta do velmi tenké a ostré skleněné kapiláry a tato je zavedena do vajíčka 

přes jeho obal. Následně je spermie z této kapiláry "injikována" do nitra vaječné buňky. 

Tento způsob, pomáhá k otěhotnění velkému množství párů, které ještě před lety byly 

nucené využít dárcovství spermií.   

Současný stav vědy je na takové úrovni, že k úspěšnému oplození vajíčka stačí 

výše zmíněnými metodami získat právě jednu zdravou spermii. V momentě, kdy máme 

použitelnou spermii, nastupuje další fáze – spojení zárodečných buněk.  

Nejjednodušší, a v dnešní době méně používanou metodou je intrauterinní 

inseminace, se kterou se můžeme setkat i pod zkratkou IUI . Spermie se zkoncentrují a 

pročistí. Poté se zavádějí speciálním katetrem do dutiny děložní v období ovulace. 

Jedná se o relativně jednoduchý a bezbolestný výkon, který se provádí ambulantně bez 

anestezie. Je určen v první řadě párům, kterým se ani po roční snaze nepodařilo počít 

dítě a u kterých zatím není zcela jasná příčina neplodnosti. Postupuje se tak, že lékař 

nejdříve provádí 3 cykly IUI , a když nedojde k otěhotnění, může doporučit jinou, 

účinnější metodu. Při této metodě je totiž zřejmé, že nutně nemusí dojít ke spojení 

spermie a vajíčka. Naopak výhodou je její relativní jednoduchost, protože se při ní 

nevyžaduje odběr vajíčka. 

Nejpoužívanější metodou v dnešní praxi je IVF , zkratka pochází z anglického 

spojení in vitro fertilisation. Je to způsob mimotělního umělého oplodnění, tzv. 

oplodnění ve skle, kdy jsou mužské i ženské zárodečné buňky vloženy do umělého 

prostředí, například Petriho misky, a v něm po určitý čas kultivovány, tak aby došlo 

k jejich splynutí. Prvním dítětem takto narozeným byla již výše zmíněná Louise 

Brownová, od té doby bylo použitím technologie IVF počato více než 2 miliony dětí.  

Po hormonální stimulaci, která je potřebná k získání většího počtu zralých, 

kvalitních vajíček se tato odsají z vaječníků a jsou přenesena do speciálního 

kultivačního média. Spermie se získávají přirozenou cestou v den odběru vajíček, 

popřípadě je možnost použít výše zmíněné metody MESA/TESE, pokud chybí spermie 

v ejakulátu.  

                                                 
35 Tamtéž. 
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Tímto způsobem se tedy získají obě potřebné zárodečné buňky, z jejichž spojení 

se při kultivaci v umělém prostředí vznikne embryo. To je ovšem nutné v určitém 

okamžiku přenést zpět do přirozeného prostředí – do dělohy budoucí matky. Je nasnadě, 

že se nemusí jednat o ženu totožnou s tou, která poskytla vajíčko. Tento postup se 

nazývá embryotransfer (ET). Ve většině případů se přenášejí do dělohy dvě embrya, 

důvodem je zvýšení pravděpodobnosti jeho uchycení. Výkon ET je většinou rychlý a 

bezbolestný. 

Možnost uchování a skladování embrya po dlouhou dobu umožňuje takzvaná 

kryokonzervace. Ta spočívá ve zmrazení embrya z několika důvodů. Jednak se pomocí 

ní zachovávají embrya v případě, že je jich větší počet, než je potřeba, jednak v situaci, 

kdy je nutné přenesení do dělohy odložit. Proces vložení embrya uchovaného metodou 

zmražení do dělohy se nazývá kryo embryotransfer36 (KTE ). Je třeba připomenout fakt, 

že narození takového jedince je možné i po smrti některého z dárců zárodečných buněk. 

 Z výše uvedených technik umělého oplodnění je zřejmé, že se jedná o 

dynamickou problematiku. To, co platilo jako vrchol poznání včera, nemusí platit dnes, 

a zároveň dnešní poznání lze velice rychle přenést k praktickému využití. Důsledkem 

toho je, že společenské vědy, zejména právo, jehož jednou z vlastností je v mnoha 

oblastech určitá strnulost, za rychlým vývojem vědy vždy zaostávají. Úprava asistované 

reprodukce je proto aktuální otázkou. Je to institut, který je člověkem v dnešní době 

hojně využíván, a proto je nutné, aby byl v právním řádu dostatečně komplexně 

upraven, a to tak, aby mohl pružně reagovat na nejrůznější změny. 

  

2.2.5 Právní úprava asistované reprodukce v ČR 

 Zásadním předpisem upravujícím problematiku asistované reprodukce je zákon 

č.227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a 

souvisejících činnostech a o změně některých zákonů.   

Z názvu tohoto zákona není vůbec zřetelné, že by úpravu asistované reprodukce 

obsahoval, ta je skryta pod obecnou formulací, týkající se změny některých zákonů. Je 

patrné, že kvůli urychlení přijetí úpravy se v tomto případě zákonodárce opět uchýlil 

k tzv. přílepku, kdy problematiku asistované reprodukce spojil s úpravou výzkumu na 

                                                 
36 K tomu např.  Citterbart, K a kolektiv . Gynekologie. První vydání. Praha : Galén, 2001. 
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lidských embryonálních kmenových buňkách37. Nutno poznamenat, že úprava 

asistované reprodukce, by si svojí důležitostí bezpochyby zasloužila větší míru 

veřejnosti, než jaká jí byla v zákonodárném procesu dopřána.  

 Sama právní úprava asistované reprodukce se tedy odehrála prostřednictvím 

novelizace jiných právních předpisů. Mezi zákony, které prošly změnou v souvislosti 

s přijetím zákona č.227/2006 Sb. patří : 

� zákon č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu 

� zákon č.94/1963 Sb., o rodině 

� zákon č.160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízení, 

jehož změna souvisela především jen s úpravou registrace zařízení, proto se jím 

dál zabývat nebudu. 

Změna zákona o péči o zdraví lidu spočívala v implementaci §27d až 27h. Jejich 

jednotlivá ustanovení jsou tedy těžištěm úpravy asistované reprodukce, a jejich součástí 

jsou v určitých případech i definice pojmů spadajících do oblasti daného předmětu. 

 Vymezení pojmu asistované reprodukce je uvedeno v odstavci 1 §27d. Podle 

zákona se jí myslí „postupy a metody, při kterých dochází k manipulaci se zárodečnými 

buňkami nebo s embryi, včetně jejich uchovávání, a to za účelem léčby neplodnosti 

ženy nebo muže“.  K tomu je taxativním výčtem uvedeno, které postupy to konkrétně 

jsou. Patří mezi ně odběr zárodečných buněk, umělé oplodnění ženy, a to  

� oplození vajíčka spermií mimo tělo ženy, 

� přenos embrya do pohlavních orgánů ženy, nebo 

� zavedení zárodečných buněk do pohlavních orgánů ženy.  

 Do budoucna se ale mohou takové taxativní výčty bez pružné možnosti změny 

ukázat jako nedostatečné. To platí obzvlášť v rychle se vyvíjející oblasti metod umělého 

oplodňování.  

Podle výše uvedené definice se tyto metody používají k jasně stanovenému 

účelu, kterým je léčba neplodnosti ženy nebo muže. Lze si totiž lehce představit, že se 

dají metody umělého oplodnění použít i k účelům jiným. Nemusejí být nutně chápány 

jako léčba, ale jako služba, to v případech, kdy je poptávka po mužských zárodečných 

buňkách. Tu si lze snadno dovodit například ze strany osamělých žen, nebo žen 

                                                 
37 Frinta, O . Asistovaná reprodukce – nová právní úprava. Právní fórum, 2007, Sv. 4. 
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z lesbického páru. Podle účelu zákonodárcem do zákona inkorporovaného je zřejmé, že 

žádným výše uvedeným potřebám sloužit nemá. 

 Jako určitou ochranu před genetickým manipulováním s embryem lze chápat 

§27d odst.2. Ten povoluje genetické vyšetření jen „ve vymezených indikacích za účelem 

vyloučení rizika vážných geneticky podmíněných nemocí a vad u embryí před jejich 

zavedením do děložní dutiny.“ Je tak zřejmé, že na otázku, zdali si budoucí rodiče budou 

moct vybrat například barvu očí dítěte je odpověď jasně záporná. I každou další 

genetickou manipulaci, jejíž účel nebude v souladu s výše uvedeným ustanovením, je 

nutno chápat jako nepřípustnou.  

 Kritickou otázkou je vymezení subjektů, které mohou metody asistované 

reprodukce využít. Její recipienti jsou vymezeni v odstavci třetím §27d. Umělé 

oplodnění ženy je možno provést jen na základě písemné žádosti ženy a muže, pokud 

tito dva spolu podle zákona tvoří „neplodný pár“, a za předpokladu, že je „ze 

zdravotních důvodů málo pravděpodobné nebo zcela vyloučené, aby žena otěhotněla 

přirozeným způsobem, nebo jestliže existuje prokazatelné riziko přenosu geneticky 

podmíněných nemocí nebo vad.“ Z ustanovení je patrné, že umělé oplodnění nemůže 

podstoupit žena bez partnera, přičemž dodejme, že „za neplodný pár nelze považovat 

ženu a muže, mezi nimiž je příbuzenský vztah vylučující uzavření manželství podle §12 

zákona o rodině.”  Mezi ženou a mužem takto žádajícími o umělé oplodnění nemusí být 

vztah manželský, ale nejen to, dokonce se nevyžaduje ani vztah jemu obdobný. Zákon 

nestanoví nikoho, kdo by měl pravomoc takový vztah posuzovat, ať už z hlediska jeho 

délky, nebo co do jeho kvality. Stát se tak může, že o oplodnění společně požádá 

neplodný pár, který se ad absurdum zrovna náhodně poznal38.  

 Z hlediska subjektů je také důležité jejich omezení přístupu k umělému 

oplodnění i z hlediska faktorů biologických. S tím se vypořádalo ustanovení §27e 

odst.1. Podle něj je možné vykonání umělého oplodnění jen „u ženy v plodném věku, 

jestliže provedení asistované reprodukce nebrání její zdravotní stav.“ Příjemkyně této 

léčby nejsou tímto ze zákona omezeny striktní věkovou hranicí, což lze jen kvitovat, 

protože ženská fertilita je ovlivněna mnoha faktory, proto by nebylo vhodné něčemu tak 

biologicky pestrému stavět zákonné bariéry. Posouzení plodnosti a zdravotního stavu je 

tedy tímto ustanovením přímo v gesci ošetřujícího lékaře.  

                                                 
38 Tamtéž. 
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 Institut asistované reprodukce je velmi významný co do závažnosti, s jakou jeho 

použití přetváří věci do budoucna. S ohledem na tento atribut je nutno právně upravit 

odpovědnost z využití tohoto institutu vycházející. Účelem je přeci vznik nového života, 

a to si zasluhuje nepochybně úpravu v jistých bodech kogentní, takovou, která se nedá 

jakkoli smluvně obejít, tak aby nebyl o jednotlivých krocích během postupu AR, co do 

jejich bezprostřední závaznosti, žádný pochyb. 

 Proto se zákon se značnou pozorností věnuje obsahu i formálním předpokladům 

výše zmíněného souhlasu. Taková žádost, obsahující souhlas, musí být ze zákona 

písemná. Nadto se nepřihlíží k žádosti, od jejíhož podepsání uběhla doba delší než 24 

měsíců. V případě, že tedy nedojde během dvou let k úspěšnému oplodnění, je 

předpokladem k pokračování léčby nová žádost. Navíc zákon podle §27d odst.3  

stanoví, že je nutno vyžadovat souhlas muže před každým jednotlivým pokusem o 

oplodnění ženy.          

  Už z toho je patrná snaha o co nejdůkladnější úpravu z hlediska závaznosti 

jednotlivých kroků. Takové pravidlo je inkorporováno do textu zákona z důvodů, které 

život často přináší. Je tak zabezpečeno, že nedojde k umělému oplodnění ženy proti vůli 

muže, který s ní podal společnou žádost. Proces umělého oplodňování je třeba chápat 

v jeho úplnosti. Nejedná se o jeden zákrok, nýbrž o celou sérii provázaných postupů. 

Proto by se mohlo stát, že se vztah žadatelů od doby podání žádosti může rozpadnout a 

muž by poté nebyl právem dostatečně chráněn. Zákon neuvádí, že by souhlas muže před 

každým pokusem měl být učiněn písemně, stejně jak to ukládá společné žádosti, tento 

souhlas má být jen vysloven. K tomu Frinta uvádí, že se ale „zdá být vhodné, aby 

z důvodu právní jistoty subjektů na umělém oplodnění participujících, byl souhlas před 

každým konkrétním pokusem o oplodnění učiněn také písemnou formou.“ 

 Otázkou, kterou se lze zabývat je i okamžik udělení souhlasu před každým 

pokusem o oplodnění. Je jasné, že při zavedení zárodečných buněk do pohlavních 

orgánu ženy, se souhlas poskytne právě před tímto krokem. Jak se ale bude postupovat 

v případě oplození vajíčka spermií in vitro a následným přenosem embrya do 

pohlavních orgánů ženy (metoda IVF+ET)? Je nutné poskytnout souhlas před každým 

s těchto kroků? Jde přeci o dva kroky, které jsou spolu chronologicky navzájem 

propojeny. Je třeba se přiklonit k závěru, že při přirozeném početí muž nemůže ovlivnit 

situaci od okamžiku spojení zárodečných buněk. Souhlas by se měl tedy vyžadovat jen 
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před oplozením vajíčka spermií, a neměl by se vyžadovat před transferem takto 

vytvořeného embrya39.   

 Současně  ustanovení §27e odst.5 že „výkony asistované reprodukce lze provést 

až po vyslovení souhlasu osobou, které mají být tyto výkony provedeny,“ chrání zájmy 

ženy, v případě že se situace po udělení předběžného souhlasu ve společné žádosti 

změnila.  

 V zásadě je možné souhlasy odvolat, ale to jenom v případě, pokud ještě nebyl 

úkon, k němuž byl souhlas dán, proveden.  

 Zákon upravuje i problematiku darování zárodečných buněk. V §27e odst.2 

stanoví, že „dárcem darujícím zárodečné buňky pro účely asistované reprodukce se 

rozumí osoba, která netvoří neplodný pár.“ Definice tohoto pojmu se zdála být 

potřebná, protože pojem dárce, v souvislosti s AR, nebyl jasný. Takto je vyloučeno, aby 

se za něj považovaly osoby tvořící neplodný pár.  Dalším předpokladem pro darování 

zárodečných buněk je věk. „Vajíčka pro účely asistované reprodukce může žena ve věku 

od 18 do 35 let. Darovat spermie může muž ve věku od 18 do 40 let.“ Nadto nesmí být 

osoba dárce nijak zkrácena na své způsobilosti k právním úkonům, a z logiky věci 

vyplývá, že „musí podstoupit vyšetření za účelem zjištění zdravotní způsobilosti.“  

 Zákon upravuje také nutnost poskytnutí souhlasu dárcem. Nejprve je potřeba 

poskytnout souhlas podle §27e odst.5 s „výkony asistované reprodukce, které mají byt 

provedeny.“ Takto je ošetřen krok, při kterém dojde fakticky k poskytnutí zárodečných 

buněk. Jejich následné použití ale podléhá ještě druhému souhlasu. Ten se vysloví 

zároveň s prvním, a jeho obsahem je svolení k „použití zárodečných buněk pro umělé 

oplodnění a se získáním embryonálních kmenových buněk z nadbytečného embrya, které 

vzniklo z jeho zárodečné buňky, k výzkumu podle zákona č.227/2006 Sb.”  Bez něj by 

bylo zbytečné podstupovat proceduru odběru zárodečných buněk. Odvolání souhlasu 

s výkonem asistované reprodukce je logicky možné před započetím úkonu, popř.do 

předání materiálu dárcem. V okamžiku předání se dostávají zárodečné buňky do rukou 

zdravotnického zařízení, a dárce už by tak neměl mít šanci v rámci zachování jistoty, 

vzít zpět svůj druhý souhlas, i z toho důvodu, že od počátku věděl, k jakému účelu 

                                                 
39 Frinta, O . Asistovaná reprodukce – nová právní úprava. Právní fórum, 2007, Sv. 4. 

 



32 

 

budou zárodečné buňky použity. A kdyby k jejich použití nedal souhlas, vyřčený také 

před jejich odběrem, vůbec by mu nebylo povoleno materiál poskytnout. 

 „P ři asistované reprodukci smí být u jedné příjemkyně oplozeno jen tolik vajíček 

a přeneseno do pohlavních orgánů příjemkyně jen tolik embryí, kolik je podle 

současného stavu lékařské vědy zapotřebí k pravděpodobně úspěšnému navození 

těhotenství.“ Tím se otevírá možnost, že některé zárodečné buňky a embrya se 

neupotřebí, a vzniká otázka, jak se s nimi naloží. Odpověď dává odstavec 7 §27e. Tato 

se mohou po souhlasu neplodného páru využít k jiným účelům. Buďto k výzkumu na 

embryonálních kmenových buňkách podle zákona č.227/2006 Sb., nebo k umělému 

oplodnění jiné ženy. 

 Darování zárodečných buněk je bezúplatné.  Nepřísluší za ně finanční ani jiná 

náhrada, účelně a hospodárně vynaložené náklady v souvislosti s odběrem však dárci 

mohou být uhrazeny.  

 Důležitým aspektem je ochrana anonymity. Zákon povinuje zdravotnické 

zařízení, ve kterém se umělé oplodňování provádí, zachováním anonymity páru, dárce i 

narozeného dítěte. Takto je povinný zachovat anonymitu výše uvedených každý 

pracovník zařízení, který o skutečnostech dozvěděl.  

 Je však možné podat žádost o poskytnutí informací o dárci, majících vliv na 

vývoj zdravotního stavu dítěte. Tato žádost se v praxi nejvíce bude využívat před 

oplodněním, ale možné je jí vyžádat i po narození dítěte. K takové jsou oprávněni jeho 

zákonní zástupci, popř. samo zletilé dítě. Je zřejmé, že se z režimu utajení poskytnou 

jen ty údaje, které se týkají zjištění, která mají přímý vliv na zdravotní stav, a informace 

o genetických vlohách a dispozicích. Povinností zdravotního zařízení je takovou 

informaci poskytnout. Bude se přitom jednat o to zařízení, ve kterém bylo provedeno 

vyšetření způsobilosti dárce. To předá tyto údaje i zařízení, ve kterém došlo k úkonům 

AR, a zde jsou po dobu 30 let archivovány.    

 V neposlední řadě je třeba zmínit, že zákon upravuje i povinnost lékařů 

provádějících úkony asistované reprodukce, náležitě poučit všechny na ní zúčastněné 

osoby. Obsahem takovýchto poučení není jenom povaha jednotlivých úkonů, s nimi 

spojená zdravotní rizika a poučení o právních otázkách s nimi spojených, mělo by jimi 
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být i poučení o právním postavení dítěte z umělého oplodnění narozeného, tak jak 

vychází z platné právní úpravy40.  

 

Novelizací zákonem č.227/2006 Sb. prošel zákon o rodině. Změna nebyla 

množstvím nových ustanovení nijak rozsáhlá, zato ale byla zásadní, co se týče obsahu. 

Nicméně bez provedení takové změny by byla úprava důsledků asistované 

reprodukce značně nedokonalá. Bylo třeba vzít na vědomí určitá specifika, která se váží 

k určování otcovství při narození „dítěte ze zkumavky.“ V souvislosti přímo s novou 

úpravou asistované reprodukce, bylo nutné věnovat také pozornost při řešení 

statusových otázek dítěte.  

Otázka otcovství manžela matky dítěte ze zkumavky byla vyřešena již dříve §58 

odst.2, podle kterého se otcovství nedá popřít, pokud „se dítě narodilo mezi 

stoosmdesátým dnem a třístým dnem od umělého oplodňování vykonaného se souhlasem 

manžela matky,“ ledaže by se prokázalo, že matka otěhotněla jinak. Manžel tak nemůže 

popřít, že je otcem, i když je jasné, že v případě dárcovství spermií biologickým otcem 

není. Upřednostňuje se zde vztah společenský. Toto ustanovení pochází z doby, kdy 

byla možnost asistované reprodukce poskytnuta jen manželským párům. Nově bylo 

třeba vytvořit stabilní právní rámec i pro případy, kdy podá žádost nesezdaný pár, tak 

jak to platná úprava asistované reprodukce zamýšlí. 

Je zřejmé, že první domněnka otcovství, která svědčí manželu matky, nemůže 

v takovém případě ze zákona nastoupit. Na řadu přichází podle §52 domněnka druhá, 

která stojí na souhlasném prohlášení rodičů o otcovství. Aby se fakt použití jiného 

spermatu při oplodnění nedal v takovém případě zneužít, použije se při popírání 

otcovství podle této domněnky odkaz nového znění §61 odst.3 na výše zmíněný §58 

odst.2. Tak tedy pokud se dítě narodí mezi stoosmdesátým a třístým dnem od umělého 

oplodňování, které bylo vykonané mužem, který tvoří s ženou neplodný pár, nelze 

takové otcovství popřít, ledaže by k otěhotnění došlo jinak. Touto novelou tedy bylo 

docíleno toho, aby jistota v otázce statusu „dítěte narozeného ze zkumavky“ byla 

totožná, ať už jsou jeho rodiče ve svazku manželském, či ne. 

                                                 
40 Kalvach,   M.   Asistovaná reprodukce ve světle současné legislativy. Zdravotnictví a právo, 2010, 
Sv.3. 
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Nicméně ani vyřešení statusu podle druhé domněnky není v realitě dnešní doby někdy 

dostatečné. Co se stane v případě, kdy se partnerství rozpadne už během těhotenství? Je 

zřejmé, že v tomto případě nemůže nastoupit žádná z triády domněnek otcovství. 

Důsledkem umělého oplodnění je ale přeci to samé jako důsledkem oplodnění 

přirozeného - narození dítěte. Proto je nutné, aby byla stejná i odpovědnost těch, kteří 

rozhodnutí o početí, ať tím, nebo oním z těchto dvou způsobů, činí. Krátce řečeno, aby 

takové rozhodnutí nebylo činěno lehkovážně. V takovém případě byla implementována 

do zákona o rodině zásada uvedená v §54 odst.3, která je určitou pojistkou a která zní : 

„Je-li dítě počato umělým oplodněním ženy z asistované reprodukce podle zákona 

č.227/2006 Sb., považuje se za otce muž, který dal k umělému oplodnění ženy podle 

tohoto zvláštního právního předpisu souhlas, pokud by se neprokázalo, že žena 

otěhotněla jinak.“  V případě, že kterýkoli partner odmítne učinit souhlasné prohlášení 

podle §52, je tedy možné, aby ho podle §54 odst.3 jako rodiče určil soud, a ustavil tím 

napevno statusové postavení dítěte. 

 Úpravu některých specifik zákon vysloveně neřeší. Například na základě jaké 

skutečnosti dochází k darování zárodečných buněk41, kolikrát je možno takové darování 

podstoupit, co by bylo důsledkem porušení anonymity dárce, nebo neuvádí ani nic 

bližšího k možnosti neplodného páru, vybrat si dárce na základě určitých charakteristik 

nebo vlastností42. 

 Základní otázky problematiky asistované reprodukce jsou ale tedy zákonem 

č.227/2006 Sb. upraveny dostatečně, a jeho přijetí tak lze hodnotit pozitivně. Vypořádal 

se vhodným způsobem jednak s institucionálním zakotvením asistované reprodukce, 

jejím procesem, úpravou subjektů, které ji mohou podstoupit, úpravou jejich 

předpokladů, tak i se statusovými otázkami dítěte narozeného jejím prostřednictvím tak, 

aby nebylo zkráceno na svých zaručených právech.      

     

                                                 
41 k tomu Frinta, O . Asistovaná reprodukce – právo a současná praxe. Právní fórum, 2005, Sv. 4. 
42 Kalvach,   M.   Asistovaná reprodukce ve světle současné legislativy. Zdravotnictví a právo, 2010, 

Sv.3. 
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2.2.6 Surogační (náhradní) mateřství 

 V souvislosti s problematikou asistované reprodukce je nutné zabývat se také 

postupem, který z ní přímo vychází co do metod provedení i účelu, jeho platná úprava 

však chybí. Řeč je o náhradním mateřství.  

 Jde o situaci, kdy se u neplodného páru objeví na straně ženy taková zdravotní 

překážka, kvůli které není možné, aby otěhotněla, přičemž nejde o ty případy, kdy je 

žena neplodná z důvodu chybějících, nebo jinak disfunkčních zárodečných buněk. 

V takovém případě pro neplodný pár však jedno možné řešení existuje, a spočívá v tom, 

že jim jiná žena poskytne součinnost, a dítě jim sama odnosí a porodí, a to s vědomím, 

že ho páru následně předá. Na první pohled je zřejmé, že se tímto před námi otevírá 

vějíř různých úskalí. Zejména je třeba uvést, že surogační mateřství se v českém řádu 

pohybuje v jakémsi právním vakuu, a to z toho důvodu, že neexistuje žádný zákon, 

který by tuto problematiku definoval, na druhou stranu není ani žádný takový, který by 

ji zakazoval43. 

 V praxi tedy k využívání náhradního mateřství dochází. Je na diskreci toho 

konkrétního centra pro asistovanou reprodukci, jestli se k tomuto scénáři uchýlí.  Není 

ale na místě tvrdit, se jedná o běžný úkaz, protože ho ročně využije na našem území 

přibližně jen desítka párů.  

 Zásadním bodem úvahy o využití náhradní matky je tedy zjištění, že žena 

nemůže odnosit a porodit dítě. Nejčastější anatomickou příčinou jsou problémy spojené 

s dysfunkcí dělohy. Ta může i chybět v důsledku vrozené vady, nebo byla chirurgicky 

odstraněna (zejména kvůli nádoru)44. Je patrné, že musí jít o vážný zdravotní důvod, 

který přímo znemožňuje ženě podstoupit těhotenství. V takovém okamžiku je na páru, 

pokud se tak rozhodne, aby sám našel ženu, kterou bude považovat za vhodnou ke 

splnění kýženého účelu. Pokud taková žena souhlasí s tím, že bude dítě nosit a porodí 

ho, vedou následující kroky do centra pro asistovanou reprodukci, které takové 

oplodnění provádí. 
                                                 
43 Kalvach,   M.   Zamyšlení nad problematikou náhradního mateřství. Zdravotnictví a právo, 2009, Sv.7-

8. 
44 Kolařík, D. a kolektiv. Repetitorium gynekologie. Praha : Jessenius Maxdorf, 2008. 
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 Otázka, kdo je v tomto případě biologická matka dítěte, je poměrně složitá, 

protože se může vyskytnout hned několik různých případů, ve kterých může figurovat 

více žen45. Nejjednodušší je situace, kdy jedna žena, která není schopna dítě odnosit a 

porodit, poskytne vajíčko (genetická matka) a druhá žena (surogační matka) dítě odnosí 

a porodí. Tři ženy se objevují v okamžiku, kdy jedna poskytne vajíčko, druhá dítě 

odnosí a porodí pro ženu třetí. Vajíčko dokonce nemusí nutně nést pouze jedinou 

genetickou informaci, ale v případě, že se mu lékařsky obmění cytoplazma, získaná od 

jiné, mladší ženy, je faktem, že taková pohlavní buňka obsahuje genetické informace od 

dvou žen. Dohromady tedy můžou na celém procesu participovat až čtyři ženy. Z úst 

lékařských odborníků ovšem vyplývá, že nezastávají pozitivní stanovisko k umělému 

oplodnění náhradní matky právě v případě, že vajíčko nepochází od ženy 

z „objednavatelského páru.“ Je tak nutné, aby ta měla funkční vaječníky a vajíčko bylo 

její.  

 Z hlediska právního je ovšem matka postavena najisto. Tou je podle §50a 

zákona o rodině ta žena, která dítě porodila, v tomto případě vlastně náhradní matka. 

Porod je událost, která seznatelně nastala, nebo ne. Není možné s ní disponovat. Stejně 

tak, to není možné s právním mateřstvím. Projev zřeknutí se mateřství je tedy 

irelevantní, a ani dítěte se nejde vzdát ve prospěch někoho jiného, nebo ho dokonce 

smluvně převést. V takovém případě by bylo zcela jistě evidentní, že by se s dítětem 

zacházelo jako s objektem práva. Žádné právní nároky porodem nevznikají genetické 

matce, která by se prostřednictvím náhradního mateřství jiné ženy, chtěla faktickou 

matkou stát. Všechna ujednání, mezi neplodným párem a jimi vybranou ženou, učiněná 

před započetím celého postupu jsou právem nevynutitelná. A tím vzniká prostor pro 

nejistotu a spekulace. Může se tak lehce stát, že ač se žena zavázala, že po porodu dítě 

předá, nemusí tomu tak být. Je možné, že si během těhotenství vytvoří k dítěti vztah, a 

nebude se ho chtít vzdát. Naopak, nikde není řečeno, že ač se „objednavatelský pár“ 

zavázal dítě po porodu převzít, nemusí tak z různých důvodů učinit. 

 Jedinou šancí, jak se může genetická matka stát i matkou zapsanou v matrice je 

prostřednictvím osvojení. Tento institut ale neslouží k jakýmkoli přesunům dětí46 

                                                 
45 k tomu viz. Frinta, O . Asistovaná reprodukce – právo a současná praxe. Právní fórum, 2005, Sv. 4. 

 
46 Tamtéž. 
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z jedné osoby na druhou. Jeho účelem je, aby dal rodiče dětem, které je nemají. Není 

zcela jisté, že by soud takové osvojení povolil, a určitě by při řízení musely být 

zkoumány všechny zákonné náležitosti, jako při kterémkoli jiném osvojení. Z toho je 

zřejmé, že proces změny statutu dítěte takto narozeného je krkolomný, a nadto i 

nedůstojný, zejména pro genetickou matku. Z těchto důvodů je třeba za současného 

právního stavu pokládat náhradní mateřství jako svým způsobem limitní záležitost, na 

kterou se váže značná míra nejistoty.  

  Surogační mateřství lze chápat z jistého úhlu pohledu jako velmi kontroverzní 

téma. Problémy, s celou problematikou spojené, ale mají z velké části svoji příčinu 

v tom, že chybí jasná zákonná úprava, která by uvedla na pravou míru otázky 

s náhradním mateřstvím související, a to zejména ty v oblasti statusových práv dítěte.  

 

2.3 Má dítě právo znát svůj původ? 

 

Tuto otázku lze poměřovat z různých úhlů pohledu. Je zřejmé, že její 

zodpovězení nemůže být univerzální. Nejedná se totiž jen o otázku právní, ale spíše 

etickou. Na jedné straně stojí faktor biologický, tedy opravdové pokrevní spojení mezi 

dvěma lidmi, na druhé zase faktor společenský. Manželství a rodina jsou bezpochyby 

právě útvarem společenským, a tak je zřejmé, že z různých důvodů nebudou vazby mezi 

rodičem a dítětem ve všech případech založeny na pokrevním spojení.  

 Je patrné, že právo vyzdvihuje při určování rodičovství, zejména pak otcovství, 

právě faktor společenský, který je ale postaven na pouhé pravděpodobnosti shody 

s faktorem biologickým. V první řadě je nutno uvést, že neomezené, v každém 

okamžiku nárokovatelné, právo znát svůj genetický původ, neexistuje47. Není uvedeno 

v žádném právním předpisu České republiky, ani na poli mezinárodního práva není 

takové právo výslovně stanoveno.    

Zákon o rodině umožňuje dítěti poznat svého otce podle trojice vyvratitelných 

domněnek. Pokud se dítě narodilo do manželství, je otcem manžel rodičky. Druhou 

domněnkou je možné se k otcovství přihlásit souhlasným prohlášením. Z toho je patrné, 

                                                 
47 Melicharová,  D. Právo znát svůj genetický původ. Zdravotnictví a právo. 2004, Sv.2. 
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že jde zejména o ustavení vztahu společenského, kdy je vždy pouze jenom 

předpokládáno, že dotyčná osoba je otcem. K exaktnímu potvrzení není třeba žádných 

genetických rozborů, stačí pouze učinit prohlášení o otcovství.  

Zákon o rodině v první domněnce vychází ze skutečnosti, že právě biologický 

otec má zájem na to, aby bylo jeho otcovství určeno48. Je ale jasné, že podle druhé 

domněnky se jím může stát vědomě, či nevědomě muž, který biologickým otcem vůbec 

není. Co do poznání svého genetického původu nemá takové ustavení otcovství tedy 

prakticky žádnou vypovídací hodnotu.  

 Ani dítě, jehož matka požádala o utajení totožnosti v souvislosti s porodem, 

nemá právo znát svůj původ. 

 Další otázka se před námi otevírá v případě nezrušitelného osvojení, kdy jsou 

adoptivní rodiče zapsání do matriky místo rodičů biologických.  V této situaci je znalost 

genetického původu dítěti také odepřena, a právo preferuje nechat dítě žít ve funkční 

rodině.  

 Nejzávažnější problematika s právem znát svůj genetický původ se ale objevila 

s instituty uvedenými v kapitolách výše. Rozvoj medicíny v oblasti asistované 

reprodukce, i faktická možnost nechat dítě nosit a porodit jinou ženou, než tou, kterou 

dítě od počátku vnímání svého okolí považuje za matku, vznášejí do diskuze mnoho 

otázek etických, sociálních i právních.  

 Jak se k takovému problému postavit je čistě záležitostí každého právního řádu. 

Na výběr jsou dvě varianty, které dále mohou různým způsobem upravovat dílčí otázky. 

Většina evropských právních úprav se kloní k názoru, že dárce zárodečných buněk 

v procesu asistované reprodukce, zůstane utajen. Nicméně v některých případech je 

možné získat o dárci určité informace. A to zejména údaje lékařského charakteru, 

kterými by se dalo předejít zdravotním problémům, popřípadě je díky nim následně 

pomoci vyřešit. 

 Naopak, právo na znalost genetického původu dítěte narozeného pomocí 

umělého oplodnění bylo zavedeno ve Švédsku49. Podobné tendence se vyskytly i 

                                                 
48 Hrušáková, M. a kolektiv. Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. 

Komentář. 4. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009. 
49 Melicharová,   D.   Právo znát svůj genetický původ. Zdravotnictví a právo. 2004, Sv.2. 
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v Německu a Rakousku. Ve svém důsledku se tato úprava ukázala jako nešťastná, 

protože se logicky snížil počet ochotných dárců spermatu, zvýšil se naopak trend 

ilegálních oplodnění v utajení a páry žádající o léčbu neplodnosti metodou asistované 

reprodukce ji začaly využívat v jiných zemích. 

 Jak bylo ale uvedeno, otázka poznání svého původu, je především i otázkou pro 

každého jednotlivce. Ale ono hledání vlastní identity nesouvisí přece jen s původem – 

tedy pouze s otázkami zaměřenými do minulosti. Člověk se snaží zařadit nějakým 

způsobem do společnosti, a je sporné, že by se každý chtěl o svém původu něco 

dozvědět. Je přeci zřejmé, že ne všechna taková zjištění by byla pozitivní. V důsledku 

by mohla mít na další vývoj jedince negativní vliv.      

 Děti, které vyrůstají ve fungující rodině, kdy je jim zajištěn bezproblémový 

osobní rozvoj, a mají pocit bezpečí, se většinou nebudou ani pokoušet zjistit, kdo je 

jejich opravdový biologický rodič. Daleko bližší citové spojení se přeci utváří na 

základě dlouhodobého společného soužití, pomocí a podporou jednoho druhému 

navzájem a pocitem jistoty a opětované lásky, než jen na základě holého biologického 

početí. 

 

2.3.1 Právo znát svůj původ v dokumentech mezinárodního práva 

Jak bylo výše řečeno, žádný přímý apel na neomezené právo znát svůj genetický 

původ neexistuje. Na poli mezinárodního práva ovšem můžeme najít dokumenty, které 

se v některém ze svých ustanovení právem dítěte znát své rodiče zabývají. Jedním 

z nich je již zmíněná Úmluva o právech dítěte, přijatá v roce 1989. V jejím článku 7 

stojí, že „každé dítě je registrováno ihned po narození a má od narození právo na 

jméno, právo na státní příslušnost, a pokud to je možné, právo znát své rodiče a právo 

na jejich péči.“  Úmluva je součástí právního řádu ČR podle čl.10 Ústavy. Z toho 

vyplývá, že její jednotlivá ustanovení jsou právně závazná. Je ale nutno připomenout, že 

ačkoli se jedná o ucelený soubor práv dětí, mnohé přijímající státy vznesly při její 

ratifikaci výhrady, které se zdají být s jejím obsahem a cíli uvedenými v preambuli 

neslučitelné. Tento fakt může nepochybně svým způsobem snižovat její 
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důvěryhodnost50 v určitých směrech. Druhým, stěžejním dokumentem v oblasti práva 

znát svůj genetický původ je, také výše zmíněná, Evropská úmluva o ochraně lidských 

práv a svobod.  

 

Tato úmluva byla přijata na půdě Rady Evropy, prvními signatáři byla 

podepsána v roce 1950, a v účinnost vstoupila v roce 1953. Českou republikou byla 

ratifikována 18.března 1992 a byla publikována ve sbírce zákonů jako Sdělení 

Federálního ministerstva zahraničních věcí č.209/1992 Sb., a závaznou se stala 1.ledna 

1993. Signatářské státy se jejím podpisem zavázaly, že budou garantovat svým 

občanům standardní západoevropskou úroveň lidských práv. Práva v ní obsažená 

vycházela v té době zejména z Všeobecné deklarace vyhlášené Valným shromáždění 

Organizace spojených národů z prosince 1948.       

 Evropská úmluva je výjimečná zejména tím, že jako jeden z mála podobných 

dokumentů ustanovila instituci, na kterou se mohou obracet občané signatářských států, 

jimž vnitrostátní orgány neposkytly ochranu jejich práv, obsažených v jednotlivých 

ustanoveních Úmluvy.  

 Tou je Evropský soud pro lidská práva (dále jen ESPL), mezinárodní instituce, 

sídlící ve Štrasburku. Na něj se za splnění podmínek může obrátit osoba, která se 

dovolává porušení práv zaručených Úmluvou ze strany státu, který je jejím signatářem. 

Soud tedy neřeší spory mající charakter soukromoprávní, ale řeší stížnosti, které směřují 

proti aktům vrchnostenské správy – soudům, správním orgánům apod. Podmínkou 

přípustnosti takové stížnosti je vyčerpání veškerých možných opravných prostředků 

ochrany umožněných vnitrostátním právem.  

 K paralele soudních praxí Černý uvádí: „tak jako má Ústavní soud bezpochyby 

vliv na právo v rámci České republiky, tak Evropský soud pro lidská práva modifikuje 

přístup Ústavního soudu k ústavním stížnostem a jeho náhled na chápání lidských práv 

a svobod. Vedle toho má Evropský soud i nepřímý vliv na změny v právních předpisech, 

a to ze zcela pragmatického důvodu. Pokud Česká republika prohraje u Evropského 

soudu spor, jehož meritum věci spočívá v jejích právních předpisech, vystavuje se při 

                                                 
50 Scheu, H.Ch. O smysluplnosti současné koncepce práv dítěte. Správní právo. 2003, Sv. 5-6. 
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ignorování judikatury Evropského soudu nebezpečí, že budou následovat další a další 

prohrané spory51.“        

       

   

2.3.2 Judikatura ESLP ve vztahu k porušení článku 8 Evropské úmluvy 

V souvislosti s problematikou s právem znát svůj původ je nosný zejména obsah 

ustanovení článku 8 Evropské úmluvy. V něm se zaručuje „respektování soukromého a 

rodinného života, obydlí a korespondence.“ S tím souvisí povinnost státního orgánu 

zdržet se zasahování do výkonu těchto práv. „Stát může pouze učinit opatření nezbytné 

v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, 

hospodářského blahobytu země, předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví 

nebo morálky nebo ochrany práv a svobod jiných.“ 

 Svým způsobem zajímavé rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva 

v problematice práva jedince znát svůj původ, se týká paní Pascale Odièvre, která ve 

Štrasburku podala stížnost52 proti Francii, kvůli porušení článku 8 Evropské úmluvy o 

lidských právech.  

 Stěžovatelka, Pascale Odièvre, je francouzská občanka, která se narodila v roce 

1965 v Paříži. Její matka jí po porodu opustila, a v souvislosti s ním požádala o utajení 

své totožnosti. Francouzská úprava určování rodičovství, je poměrně svébytná, ke 

vzniku právního vztahu mezi rodičem a dítětem dojde až v okamžiku uznání 

rodičovství, a tak je možnost anonymního porodu s následným „zavržením“ dítěte, už 

poměrně delší dobu uskutečnitelná. Její matka po porodu sepsala dopis,  ve kterém dala 

seznatelně najevo svoji vůli, a uvedla následující : „Odkládám svou dceru Berthe 

Pascale. Prohlašuji, že jsem byla informována, že po uplynutí jednoho měsíce se 

odložení mého dítěte stane nevratným a že úřady mají právo dát jí k adopci. Žádám, aby 

tento porod byl utajen.“  

                                                 
51 Černý, P. a Stavělík, P. Vliv Evropského soudu pro lidská práva na řízení před Ústavním soudem ČR 

[online]. [cit.2011-03-13]. Dostupný na : 

http://www.ipravnik.cz/cz/clanky/pravo-ustavni-a-spravni/art_4978/vliv-evropskeho-soudu-pro-lidska-
prava-na-rizeni-pred-ustavnim-soudem-cr.aspx 
52 Odièvre vs. France. 42326/98, Strasbourg: European Court of Human Rights, 2003. 
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Využila tak práva na anonymní porod a práva na utajení svých osobních údajů jak 

před svou dcerou, tak před celou společností. 

Nato se stěžovatelka dostala do péče úřadu sociální pomoci a byla zapsána do 

seznamu státních poručenců. Následně, ve věku čtyř let, byla nezrušitelně osvojena 

manžely Odièvre, jejichž příjmení začala používat. Již ve své dospělosti, ve věku 25 let, 

nahlédla do svého osobního spisu státního poručence, nicméně nebyla z něj schopna 

získat informace o své původní rodině, pouze mimo jiné důvody, které vedly její 

biologickou matku k jejímu odložení. Kusé informace o jejím původu, které jí byly 

poskytnuty, však její potřeby vůbec neuspokojily. Jejich důsledkem byla přirozeně ještě 

intenzivnější snaha paní Odièvre s cílem zjistit totožnost pokrevních příbuzných.  

Její další bádání však nevedlo k žádnému výsledku, a to z důvodu neexistence 

právní možnosti prolomit anonymitu matky, která v souladu se zákonem požádala o 

utajení své totožnosti. V roce 1998 stěžovatelka požádala pařížský Tribunal de grande 

instance53, aby jí bylo umožněno nahlédnout do všech osobních dokumentů a rodných 

listů Požádala tedy o odtajnění údajů souvisejících s jejím narozením - vyšlo totiž 

najevo, že nebyla jediným dítětem svých biologických rodičů. Soud však její žádost 

zamítl a v rozhodnutí uvedl, že příkaz k odtajnění identity matky nelze získat, protože 

bylo by to v rozporu s platným právem. 

V tom okamžiku si paní Odièvre uvědomila, že jí zákon, umožňující utajení 

totožnosti při porodu, znemožňuje získat jakékoli informace o její původní rodině. Proto 

se obrátila se svojí stížností k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. 

Namítala, mimo jiné, že jí bylo znemožněno obdržet informace o svém původu v 

rozporu s článkem 8 Úmluvy (právo respektovat soukromý a rodinný život). Dále 

prohlásila, že nemožnost takto učinit velmi narušila její osobnost a způsobila frustraci 

pocitem, že jí bylo odepřeno kompletně uspořádat mozaiku svého předchozího života.  

 Stěžovatelka dále prohlásila, že francouzský zákon umožňující anonymní porody 

přispěl k diskriminaci takto narozených dětí, a to v rozporu s článkem 14 Evropské 

úmluvy o lidských právech zaručující zákaz diskriminace.  

Stížnost směřovala tedy proti zásahu do života, který byl způsoben existencí 

systému, ve kterém existuje možnost utajení zásadních informací, týkajících se původu 

                                                 
53 Francouzský nejvyšší soud s univerzální jurisdikcí v civilních věcech. 
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člověka, ale také proti selhání francouzských orgánů, které tyto údaje neposkytly, ač k 

nim měly přístup. Podání paní Odièvre soud posoudil jako přijatelné. 

 Soud o stížnosti rozhodl dne 13. 2. 2003 tak, že práva paní Odièvre, zaručená 

Úmluvou, porušena nebyla. Toto rozhodnutí bylo postaveno na několika faktorech, a 

z určitého úhlu pohledu se může zdát jako překvapující.  

 Soudní dvůr potvrdil, že smyslem čl. 8 je chránit, mimo jiných zájmů, právo na 

osobní rozvoj. Mezi relevantní náležitosti pro osobní rozvoj byl zahrnut přístup 

jednotlivce k údajům o osobní identitě člověka jako lidské bytosti a další významné 

zájmy chráněné úmluvou při získávání informací potřebných k odhalení pravdy o 

důležitých aspektech života jedince, jako je například totožnost jeho rodičů. Narození, a 

zejména okolnosti, za nichž bylo dítě narozeno, nepochybně součástí soukromého 

života jak dítěte, tak rodiče podle článku 8 Úmluvy byly. Podle soudu jsou jednotlivci 

oprávněni znát jejich osobní historii, a nemožnost získat přístup k těmto informacím, se 

střetává textem Úmluvy.          

 Nicméně, v tomto případě k porušení článku 8 podle rozhodnutí nedošlo. Soud 

musel vzít v potaz, že se tu střetly dva zájmy. Na jedné stráně právo dítěte znát své 

kořeny a pravdu o svém biologickém původu, a na druhé straně právo ženy na 

anonymitu. Taková práva se ale těžko porovnávají v případě, kdy na obou stranách 

sporu jsou svobodnou vůlí nadaní, dospělí lidé, tak jak to bylo v otázce této konkrétní 

stížnosti. Soud namítal, že je nutno vzít v potaz také práva třetích osob – adoptivních 

rodičů, biologického otce a zbytku stěžovatelčiny původní rodiny. Zveřejnění jejich 

osobních informací by tak mohlo mít pro ně nepříznivé důsledky. 

 Ve hře byl také obecný zájem. Francouzská úprava anonymních porodů byla 

přijata s cílem zamezit potratům, tedy s cílem zachránit lidský život, který je na 

pomyslném vrcholu práv chráněných Úmluvou. K tomu soud poznamenal, že převážná 

většina smluvních států nemá legislativu podobnou francouzské, obzvlášť v oblasti, 

pokud jde o nutnost získat souhlas matky k odhalení její identity. V některých státech 

nicméně není stanovena povinnost uvést jméno matky v rodném listě dítěte, v jiných 

státech dochází k odkládání dětí a diskusím o tématu anonymních porodů.  

 Soud tak komparací dovodil, že v takové situaci, kdy existují různé právní 

systémy a tradice a rozdílné formy odložení dítěte, musí státy požívat určité míry 

uvážení k tomu, aby přijaly opatření, vhodná k zajištění práv zaručených Úmluvou. 
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 Stěžovatelce bylo, podle názoru soudu, umožněno získat takové údaje o matce a 

její původní rodině, které jí dalo příležitost sledovat některé z jejích kořenů, a současně 

jimi nebyl porušen zájem anonymity na straně druhé.  

 Nutno dodat, že už dříve se vedla ve Francii debata na téma možnosti odtajnění 

určitých informací, a v roce 2002 doznala tamní úprava určitých změn. Byl ustaven 

nový speciální, nezávislý orgán Národní rada pro přístup k informacím o osobním 

původu. Touto úpravou tedy bylo podle názoru Evropského soudu stěžovatelce 

umožněno dál pokračovat ve své snaze získat informace o svém původu.  

 Soud byl tak toho názoru, že francouzské právní předpisy usilovaly o dosažení 

rovnováhy a vyváženého poměru mezi protichůdnými zájmy, kterými bylo právo dítěte 

znát svůj původ, právo matky na zachování anonymity a také práva adoptivních rodičů. 

V důsledku toho, tak Francie podle rozhodnutí soudu nepřekročila prostor pro uvážení, 

který musel být poskytnut s ohledem na složitou a citlivou povahu problematiky 

přístupu k informacím původu jedince.  

 Paní Pascale Odièvre tak svojí stížností z těchto důvodů neuspěla. Rozsudek je 

zajímavý i z toho pohledu, že bylo rozhodováno francouzské téma na francouzské půdě 

ve Štrasburku. Model uznávání rodičovství ve Francii je s ohledem na ostatní země 

Evropy silně menšinový, nicméně je zakořeněn v tradici. Soud tímto rozhodnutím dal 

jasně najevo, že tuto otázku ponechává do určité míry uvážení pouze na vnitrostátní 

právní úpravě, je ale otázkou jestli v tomto rozsudku nenastavil tuto míru příliš 

rozsáhlou, jakoby šel na ruku tomu, co Francii vyhovuje. 

 

 I z výše popsaného případu vyplývá jak je právo znát svůj původ složitou 

záležitostí. Do popředí vystupují rozličné zájmy více subjektů, a odpovědět na otázku, 

které z nich preferovat není jednoduché. V této problematice bude odpověď vázána 

právě na nejrůznější rozličnosti právních úprav, tradici ve společnosti zakořeněnou, 

aspekty společenské, či náboženské. Z toho důvodu není možné obecně přikázat 

neomezené právo znát svůj původ, protože by se tím stalo to, k čemu právo určeno 

rozhodně není, na mnoha stranách by podněcovalo vznik nejistoty. Jsem také toho 

názoru, že by tedy toto právo nemělo být na mezinárodní úrovni žádným způsobem 

závazně zavedeno, a ponechal bych na uvážení toho, kterého státu, aby, majíc na zřeteli 
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svoji svébytnost, vývoj a tradici postupoval při úpravě této otázky tak, aby v praxi 

nezpůsobila v konkrétních případech víc škody, než užitku. 

 

  

 

2.4 Maternitní spory 

 

 Jak bylo už dříve řečeno, zákon o rodině se až do roku 1998 především 

soustředil na propracovanou úpravu systému určování otcovství. Při určování  mateřství 

se vycházelo z římskoprávní zásady, že „matka je vždy jistá.” Z toho důvodu zákon 

neobsahoval žádné ustanovení o určení mateřství. V souvislosti s vývojem lékařství 

v oblasti reprodukční medicíny a odvětvích s ní souvisejících se objevil problém, na 

který bylo nutné z hlediska právní úpravy zareagovat.  

 Proto bylo novelou s účinnosti od 1.8.1998 zavedeno do zákona o rodině 

ustanovení §50a. Podle něj je matkou dítěte vždy ta žena, která jej porodila. Ustanovení 

je kogentní, není možné se od něj žádným způsobem odchýlit a jasně stanoví, že určení 

mateřství ženy k  dítěti se váže na událost porodu. Pokud tedy dojde ke sporu o 

mateřství, bude se soud vždy snažit zodpovědět otázku, zda konkrétní žena porodila 

v určité době konkrétní dítě. 

 Je zřejmé, že určování mateřství je i přes prolomení zmíněné římské zásady 

podstatně jistější, než určování otcovství. I z tohoto důvodu nejsou spory o ně tak 

častým jevem. 

 V případě kdy budeme uvažovat o sporu mezi ženami v souvislosti s narozením 

dítěte metodou umělého oplodnění, tedy jednak při darování ženských zárodečných 

buněk obsahujících genetickou informaci dárkyně, a jednak v situaci transferu embrya 

do dělohy, bude určení mateřství jasné. Matkou bude ze zákona ta, která dítě porodila. 

 Spory o mateřství ale existovaly, a nadále existují i bez souvislosti s metodami 

umělého oplodňování. 

 Problém v určení mateřství přichází v úvahu tehdy, když mezi sebou vedou spor 

dvě ženy, kdy jedna z nich tvrdí, že dítě porodila, je jeho matkou, ale současně je 

zapsána v matrice jako matka dítěte žena jiná.  
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Druhým případem kdy bude nutné určit mateřství je situace, kdy v matrice není 

zapsána jako matka dítěte žádná žena, ale určitá žena se zápisu domáhá. S tím se 

můžeme setkat v případě, kdy je dítě nalezeno po porodu, aniž by se vědělo, kdo jej 

porodil, a jednak v případě, kdy zůstává v matriční knize nevyplněn údaj o matce tehdy, 

pokud ta požádala v souvislosti s porodem o utajení své totožnosti. Dá se předpokládat, 

že tato situace ale víceméně sporná nebude, protože v takovém případě neexistuje 

osoba, která by se vymazání z matriční knihy bránila.  

Maternitní spory, tedy spory o mateřství je možné, jak uvádí právní teorie 

rozdělit na dva druhy. V prvním případě se jedná o spory o určení mateřství, ty jsou 

charakteru pozitivního, spory o popření mateřství naopak negativního charakteru – jde 

přímo o popření mateřství jiné ženy.  

Nutno podotknout, že zákonná úprava nám v jistých ohledech může připadat 

jako nedostačující. Jde zejména nerovnováhu v důležitosti určování mateřství s ohledem 

na otcovství, u možnosti popřít mateřství chybí také popěrné lhůty a není jasné, jaký je 

okruh osob právně legitimovaných k podání žaloby54.  

V důsledku absence dostatečné hmotněprávní úpravy je nutné při sporech o 

mateřství využít předpisy práva procesního – a to zejména ustanovení §80 písm.a)  

občanského soudního řádu. V řízení o určení mateřství se jedná a statusových právech – 

tedy právech významného osobnostního vztahu – a tak je nutné použít per analogiam 

úpravu sporů o otcovství, tedy - musí být tyto žaloby projednány v samostatném řízení, 

a není možno o nich rozhodnout jako o předběžné otázce55.  

Návrh na zahájení řízení o určení mateřství je, jak již bylo řečeno, žaloba 

v oblasti práva osobního statusu. Jejím prostřednictvím se žena může domáhat o určení 

vztahu ke konkrétnímu dítěti. Tvrdila by tedy, že je matkou dítěte a byla by to 

především ona, kdo by musel soudu poskytnout takové důkazy, které by podložily její 

nároky. K tomu Haderka uvádí: „d ůkazní řízení při určování mateřství směřuje k tomu, 

aby bylo postaveno najisto, že označená matka v uvedený den porodila dítě, které je 

                                                 
54 Melicharová,   D.   Určení a popření mateřství,problematika surogačního mateřství. Zdravotnictví a 

právo. 2000, Sv.7-8. 
55 Hrušáková, M. a kolektiv. Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. 

Komentář. 4. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009. 
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totožné s dítětem, o které se v řízení jedná. Pokud jde o popření mateřství, jde o průkaz 

toho, že buď žena zapsaná v matrice jako matka dítěte v danou dobu vůbec nerodila, 

nebo že tehdy porodila jiné dítě, než o které se v řízení jedná56.“  

V situaci, kdy si své mateřství k dítěti nárokují ženy dvě, by musel soud 

rozhodnout, zda tu vztah je, nebo není. A to podle ustanovení §80 písm.c) OSŘ.  

Může nastat i případ, kdy dítě bude mít v matrice zapsáno rodiče, nebo bude 

v matrice uvedena alespoň matka. K zaměnění dětí dochází nezřídka, ovšem pouze na 

malý počet se doopravdy přijde, a tak by mohla žena, která tvrdí, že dítě porodila, je 

jeho matkou, ale bylo jí po porodu zaměněno, žalovat na určení mateřství tu ženu, která 

je jako matka zapsaná v matrice. Pokud je v matrice zapsána pouze matka, musí nejprve 

dojít k popření jejího mateřství a následně se určí mateřství této ženy. Obtížnější situace 

nastává v případě, že se určitá žena snaží určit své mateřství k dítěti, které má v matriční 

knize zapsány oba rodiče. Odborníci se přiklánějí v takové situaci k názoru57, že je 

nejprve nutné se vypořádat s popřením otcovství. Rodičovství je totiž nejenom vztahem 

rodičů k dítěti, ale také jednoho k druhému navzájem. Atributem takového spojení je 

souvztažnost, a z tohoto důvodu je nutné, aby bylo nejprve dosaženo popření  otcovství 

k dítěti. Až po něm by bylo možné popřít mateřství žalobou ženy, která tvrdí, že je 

matkou. Pokud ale navrhovatelka nepopírá, že muž zapsaný v matrice jako otec, otcem 

doopravdy je, není v takovém případě potřeba otcovství popírat58. 

 K podání žaloby na popření otcovství je nutné v alespoň v krátkosti poznamenat, 

že tu může podat pouze otec, nebo matka, kteří jsou zapsaní v matrice. To znamená, že 

tato domnělá matka, není aktivně legitimována k podání žaloby na popření otcovství 

k tomuto dítěti. Jedinou možností v této situaci je návrh na popření otcovství 

prostřednictvím nejvyššího státního zástupce podle §62 zákona o rodině, za splnění tam 

uvedených podmínek. V případě, že návrh bude nejvyšším státním zástupcem podán, 

soud se jí bude zabývat, a následně rozhodne, je možné po právní moci takového 

rozsudku přikročit k podání již zmíněné žaloby podle §80 písm.a), kterou se bude 

domnělá matka snažit popřít mateřství ženy, která je matriční matkou. Postavení dítěte 

                                                 
56 Haderka, J. K některým problémům určení (a popření) mateřství. Bulletin advokacie. 1986, Sv.1. 
57 Hrušáková, M. a kolektiv. Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. 

Komentář. 4. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009. 
58 Tamtéž. 
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v účasti na řízení, by bylo na straně žalované, společně s matrikovou matkou, 

analogicky s ustanovením §58 odst.1 zákona o rodině. 

 Sporným se muže stát určení mateřství také v situaci, kdy žena dítě porodila 

mimo zdravotnické zařízení. Je třeba se zabývat otázkou, kdo narození takového dítěte 

oznámí matričnímu úřadu. Tím ze zabývá v §15 zákon o matrikách. „Narození (dítěte) 

je povinno oznámit matričnímu úřadu zdravotnické zařízení, v němž byl porod ukončen; 

nebyl-li porod ukončen ve zdravotnickém zařízení, oznámí narození lékař, který jako 

první poskytl při porodu nebo po porodu zdravotní péči.“ Pokud dojde k porodu doma, 

bez přítomnosti lékaře, je povinen narození dítěte oznámit „matrice jeden z rodičů, 

popřípadě jeho zákonný zástupce, soudem ustanovený opatrovník, nebo fyzická osoba, 

která se o narození dozvěděla.“ 

 V takovém případě by se mohlo zdát sporné, zda žena dítě opravdu porodila, a 

proto je nutno se přiklonit k názoru, že porod dítěte konkrétní ženou by bylo třeba 

doložit matričnímu úřadu např. lékařským potvrzením.  

 Právní úprava maternitních sporů tedy není přímo upravena v zákoně o rodině, 

tak jako otázka určování a popírání otcovství. Při jejich řešeních je proto nutné vycházet 

z procesních předpisů občanského práva, a v určitých nejasnostech postupovat 

analogicky s úpravou, kterou se řídí právě spory o otcovství k dítěti. 
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3. Určování otcovství   

 

Právní úprava určování otcovství je součástí zákona o rodině od jeho vydání 

v roce 1963, tedy od samého počátku jeho účinnosti. Úprava určování rodičovství byla 

dlouho dobu postavena zejména na otázce určení otcovství k dítěti, protože se správné 

určení matky dítěte jevilo jako jisté59. Systém určení otcovství je založen na postupném 

vylučování tří zákonem stanovených domněnek, které jsou koncipovány jako 

vyvratitelné. 

Tyto se ukázaly v praxi jako velmi praktické, náhled na ně je převážně pozitivní, 

a proto jsou součástí většiny právních úprav. Jedním z důvodů, proč je systém tří 

vyvratitelných domněnek životaschopný, a to tím nejdůležitějším, je fakt, že se snaží 

v co možná nejvyšší míře reflektovat různé situace, ke kterým v životě dochází. Protože 

jsou domněnky koncipovány, jak bylo zmíněno výše, jako vyvratitelné, je zřejmé, že 

jejich materiální podstata není absolutní. Jsou jen jakousi nejvyšší pravděpodobností 

v konkrétním případě, která přestává platit v okamžiku jejího vyvrácení, tj. prokázání 

opaku. 

I když se to může zdát banální, je určení otcovství k dítěti, tedy vznik vztahu 

otce a dítěte podle práva relevantního, věcí v životě velmi praktickou60. A zájmem celé 

společnosti je, aby byl takový vztah vytvořen co možná nejdříve, a zároveň 

stabilizován, to vše v souvislosti s potřebou, aby v co největším počtu případů vztah 

právní splynul se vztahem biologickým. Netřeba připomínat, že je především v zájmu 

dítěte, aby nebyla poškozena jeho zaručená práva, zejména jeho právo znát své rodiče, 

pokud je to možné, a tím související právo na registraci dítěte ihned po narození, které 

jsou obsaženy v mezinárodních smlouvách, jimiž je Česká republika vázána.  

Vztah mezi rodičem a dítětem je základním vztahem osobní povahy, podle mého 

názoru tím nejdůležitějším, který ze své podstaty dokonce podmiňuje vznik vztahů 

ostatních. 

                                                 
59 Hrušáková, M. a kolektiv. Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. 

Komentář. 4. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009. 
60 Radvanová, S. a M., Zuklínová. Kurs občanského práva (Instituty rodinného 

práva). Praha : C. H. Beck, 1999. 
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Na druhou stranu není radno zapomínat, že se takový vztah nemůže sám omezit jen na 

základě pokrevního příbuzenství, ale má skrze něj spojitost se vtahy jinými – vztahy 

širšího charakteru - společenskými61. 

 

3.1 Systém tří právních domněnek otcovství 

 

 Určování otcovství je upraveno za pomoci systému tří právních domněnek. 

Úprava vychází z všeobecně ustálených a přijímaných zkušeností, kdo je za určitých 

podmínek nejpravděpodobněji otcem dítěte. Jsou koncipovány jako vyvratitelné, platí 

tedy do okamžiku, kdy je důkazem prokázán opak, a tím je materiální pravda domněnky 

popřena. Tyto podmínky jsou navzájem vůči sobě v poměru subsidiarity62, a musí se 

použít v zákonem stanoveném pořadí. To znamená, že pokud se otcovství určí první 

domněnkou, ostatní dvě zůstanou v konkrétním případě nevyužité. Pokud se ale první 

neuplatní, nebo bude úspěšně vyvrácena, otevírá se prostor pro určení prostřednictvím 

domněnky následující.         

    

3.2 Určení otcovství podle první domněnky 

 

 Zákon o rodině stanoví v §51 odst.1 že, „pokud se narodí dítě v době od 

uzavření manželství do uplynutí třístého dne po zániku manželství nebo po jeho 

prohlášení za neplatné, považuje se za otce manžel matky.“    

    

 První domněnka otcovství je založena na společenské zkušenosti, že pokud se 

dítě narodí za trvání manželství, bude s největší pravděpodobností otcem dítěte manžel 

matky. Vychází to i z určitých atributů manželství63, které byly inkorporovány 

zákonodárcem do zákona o rodině, a jejichž původ je založen zejména na křesťanské 

                                                 
61 Tamtéž. 
62 Hrušáková, M. a  Králíčková, S. České rodinné právo. 3.přepracované a doplněné vydání. Brno: 

Doplněk Brno, 2006. 

 
63 Tamtéž. 
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tradici. V §1 zákona o rodině stojí, že manželství „je trvalým společenstvím muže a 

ženy” a jeho účelem je „založení rodiny a řádná výchova dětí.” Jednou z manželských 

povinností je podle §18 zákona o rodině „povinnost věrnosti.“ Pokud tedy muž a žena 

vstoupí do svazku manželského mimo jiné i z účelu, který mu přiřazuje zákon, a dodrží 

povinnost věrnosti, je téměř jisté, že pokud dojde k početí přirozenou cestou, právní 

otcovství k tomuto dítěti splyne v takovém případě s biologickým.  

Co do počtu případů se první domněnka uplatňuje nejčastěji. Domněnka 

otcovství manžele matky působí automaticky, to znamená, že není třeba v každém 

konkrétním případě prověřovat, jestli je otcem opravdu manžel matky. Pokud v době 

porodu je rodička vdaná, tedy pokud existuje manželství, pokládá se za otce dítěte bez 

dalšího její manžel. Není zde uložena žádná povinnost. Nikdo v této situaci není 

zmocněn zkoumat, jestli manžel matky je doopravdy biologickým otcem, popřípadě 

prověřovat kvalitativní znaky jejich manželství.  

Co se časové působnosti první domněnky týče, je nerozhodné, v jaké době po 

uzavření manželství se dítě narodilo, a to platí i v případě, že manželství bylo pro vadu 

prohlášeno za neplatné64. Je zřejmé, že otcovství muže zůstává zachováno i po zániku 

manželství. Podle legální definice první domněnky je dokonce možné, aby bylo dítě 

počato i v poslední den trvání manželství, tak bude určeno otcovství i k dítěti, které se 

narodí nejpozději 300.dnem po zániku manželství. První den této lhůty se začíná počítat 

dnem právní moci rozsudku o rozvodu manželství, nebo rozsudku o jeho neplatnosti.  

V případě, že manželství zanikne smrtí manžela, bude se uvedená lhůta počítat 

od data smrti uvedeného v úmrtním listu. Jiná bude situace v případě prohlášení 

manžela za mrtvého. §51 odst.3 ZOR stanoví, „že manželství toho, jenž byl prohlášen za 

mrtvého, zaniklo dnem, který byl v rozhodnutí o prohlášení za mrtvého určen jako den 

smrti.“ I v tomto případě tedy platí, že pokud se dítě narodí ve výše zmíněné lhůtě, bude 

svědčit otcovství, nyní bývalému manželovi.  

Lhůta tří set dnů od zániku manželství ale neplatí ve všech případech. Pokud 

žena porodí dítě ve výše zmíněné lhůtě, ale v okamžiku porodu je již znovu provdaná za 

jiného muže, je otcovství k takovému dítěti ex lege podle ustanovení §51 odst.2 ZOR 

přisouzeno právě tomuto, pozdějšímu manželovi. V tomto ustanovení se projevuje 

                                                 
64 Radvanová, S. a M., Zuklínová. Kurs občanského práva (Instituty rodinného 

práva). Praha : C. H. Beck, 1999. 
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snaha zákonodárce65, aby za otce dítěte byl považován vždy manžel matky. Z tohoto 

důvodu došlo k legislativnímu skloubení lhůty, která zde plní faktor biologický a 

manželství, jako faktoru sociologického a právního. Otcovství bývalého manžela se 

podle první domněnky uplatní až v okamžiku, kdy pozdější (nynější) manžel své 

otcovství k dítěti úspěšně popře.  

Je možné, že se dítě narodí ve lhůtě tří set dnů od zániku manželství, ale žena se 

znovu neprovdá například z důvodu, že otec dítěte je ženatý. Otcovství podle první 

domněnky pořád svědčí bývalému manželovi. Až po pravomocném popření jeho 

otcovství podle §58 odst.1 se otevírá možnost pro určení otce podle druhé domněnky. 

Situaci výrazně ulehčila novela zákona z roku 1998. Ta do §58 odst.1 vložila tuto větu : 

„Narodí-li se dítě do 300 dnů po rozvodu manželství a jiný muž o sobě tvrdí, že je otcem 

dítěte, lze otcovství manžela považovat za vyloučené též na základě souhlasného 

prohlášení matky, manžela a tohoto muže. Toto prohlášení musí být učiněno v řízení o 

popření otcovství.“ Důvody, které vedly k takové úpravě, byly zejména vedeny snahou 

o zlepšení hospodárnosti řízení. Pokud se dítě narodilo po zániku manželství a všichni 

tři zúčastnění učiní před soudem zmíněné prohlášení, je v tom případě zbytečné 

provádět nákladné znalecké dokazování66. 

První zákonná domněnka otcovství tak hraje stále ještě ústřední roli v otázce 

určení otcovství k dítěti, je ale pravdou, že v důsledku stále se snižujícího počtu 

uzavřených manželství, a zvyšujícího se počtu rozvodů je namístě zdůraznit, že na 

důležitosti nabývá použití domněnky druhé.  

 

 

3.3 Úprava určení otcovství podle druhé právní domněnky  

 

 Úprava takzvané druhé právní domněnky – souhlasným prohlášením rodičů -  

umožnila určení otcovství k dítěti, které se nenarodilo do svazku manželského. 

Postavení dětí narozených v manželství a mimo ně bylo po dlouho dobu lidských dějin 

                                                 
65 Tamtéž.  
66 Hrušáková, M. a kolektiv. Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství.                     

Komentář. 4. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009. 
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odlišné. Římské právo vztah mezi nemanželským dítětem a tím, kdo ho zplodil 

nezakládalo, a určení otcovství k takto narozenému dítěti nemělo smysl. Zákonná 

úprava obecného občanského zákoníku z roku 1811 už umožňovala uznat otcovství před 

soudem, nebo před matrikou, a úprava tohoto institutu v zákoně č.265/1949 Sb., o právu 

rodinném, z roku 1949, byla už téměř totožná s tou v současnosti platnou. Jedinou 

odlišností je změněná terminologie. „Uznání otcovství“ se změnilo na „souhlasné 

prohlášení rodičů67.“  

 Není nutno připomínat, že stejné postavení dětí narozených v manželství i mimo 

ně je zaručeno Listinou základních práv a svobod a řadou dalších závazných 

mezinárodních úmluv.  

 

 Druhá domněnka otcovství je upravena v §52 zákona o rodině. Za otce se podle 

ní považuje muž, „jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů 

učiněným před matričním úřadem nebo soudem.“      

 Její použití je možné teprve v případě, že nedošlo k určení otcovství podle 

domněnky první, nebo její aplikace byla fakticky vyloučena. Od první domněnky se liší 

v tom, že není aplikována ze zákona. Souhlasné prohlášení rodičů otcovství k dítěti se 

totiž sestává ze dvou jednostranných právních úkonů, které jsou učiněny ze strany muže 

a ženy. Tyto nemusí být učiněny současně, zákon ale ukládá, aby byly provedeny před 

matrikou, nebo soudem. Jejich obsah je přitom shodný a je pro ně předepsána ústní 

forma. 

 V odst.3 §52 je stanoveno, že souhlasné prohlášení matky není potřeba 

v případě, kdy „nemůže pro duševní poruchu posoudit význam svého jednání, nebo je-li 

opatření jejího prohlášení spojeno s těžko překonatelnou překážkou.“ V takovém 

případě dojde k určení otcovství pouze na základě prohlášení muže, ten musí být 

způsobilý k právním úkonům, případně může být omezen, ovšem ne v oblasti, které se 

projev týká. Návrh nového občanského zákoníku68 v takovém případě ukládá v §726, že 

tento projev může být učiněn pouze před soudem, nikoli před matrikou.  

                                                 
67 K tomu: Hrušáková, M. a kolektiv. Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. 

Komentář. 4. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009. 
68 Návrh nového občanského zákoníku, stav z ledna 2011. Dostupný na: 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-
storage/files/Navrh%20obcanskeho%20zakoniku_ver_2010.pdf  
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 Pokud muž není způsobilý a nedošlo k použití první domněnky, lze otcovství 

určit jen soudem. Za těžko překonatelnou překážku, která brání v souhlasu matky, se 

uvádí především situace, kdy je nezvěstná.       

 Návrh nového občanského zákoníků naproti tomu v §727 uvádí, že takové 

souhlasné prohlášení nebude možné v případě duševní poruchy matky, nebo existence 

těžko překonatelné překážky, učinit vůbec. Nadto je nutno poznamenat, že pokud 

neexistuje vůle ze strany matky, nelze k použití druhé domněnky k určení otce dítěte 

přistoupit.  

 Souhlasné prohlášení o otcovství může učinit také nezletilý. Oporou je dikce §52 

odst.2 ZOR, podle kterého k tomuto prohlášení může dojít, ale pouze před soudem. Je 

nutno vycházet z §9 občanského zákoníku, který upravuje způsobilost k právním 

úkonům nezletilců tak, že ti jsou způsobilí jen k takovým úkonům, které jsou svojí 

povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající obecně jejich věku. 

V návrhu nového občanského zákoníku je takové prohlášení limitováno ještě dosažením 

věku šestnácti let. Otcovství nezletilého, mladšího tohoto věku, se tak bude moci určit 

jen na základě tzv. třetí domněnky otcovství. 

 Pokud je žena těhotná, je již možné k počatému dítěti určit rodičovství 

prostřednictvím souhlasného prohlášení. Účinek takového prohlášení nastává 

v okamžiku porodu živého dítěte. Pokud se ovšem zjistí, že v momentu prohlášení žena 

těhotná nebyla, bylo takové prohlášení předčasné, bez jakéhokoli právního účinku, a 

otcovství jím určeno nebylo69.       

 Z legální definice druhé domněnky otcovství nevyplývá žádné oprávnění 

jakéhokoli soudu, nebo úřadu, aby zkoumaly, zdali muž, který činí souhlasné prohlášení 

je doopravdy biologickým otcem dítěte. Prohlášení tak může učinit kterýkoli muž, a 

k těmto případům v praxi i často dochází. Pokud je ale zjevně vyloučeno, aby muž, 

který prohlášení činí, byl biologickým otcem, vyvstává na mysli otázka, zdali v takové 

situaci není obcházen zákon, a jestli tak není cílem to samé, co zákon svěřuje institutu 

osvojení, a to pouze nepoměrně jednodušší cestou70. Za předpokladu, že souhlasné 

prohlášení o otcovství je právním úkonem, který musí splnit předpoklady právního 

                                                 
69 Hrušáková, M. a kolektiv. Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. 

Komentář. 4. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009. 
70 Tamtéž. 
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úkonu stanovené občanským zákoníkem, je možné uvažovat, že by takový úkon, který 

zákon obchází, byl podle §39 OZ považován za neplatný. 

 V praxi ale převážná většina takto uznaných otcovství nebude z důvodu jejich 

neplatnosti napadána, a to zejména kvůli výše uvedenému, tedy že se na takové případy 

přijde jen zřídka, protože oprávnění k posuzování souladu biologického otcovství 

s prohlašovaným, v platné úpravě chybí.  

 Faktické důvody nemá orgán, před kterým se prohlášení činí právo zkoumat. Je 

ale zřejmé, že nepřijme prohlášení v případě, pokud k určení rodičovství došlo na 

základě jiné právní domněnky otcovství, nebo v případě existence pravomocného 

soudního rozhodnutí, které jasně vyloučilo možnost, že by muž byl otcem dítěte – 

v takovém případě by právě docházelo k pokusu obejít zákon71. 

 

Sám právní úkon prohlášení rodičů o otcovství dítěte je specifický i v otázce, 

která ustanovení se použijí, co se týče jeho předpokladů. Je to projev vůle, která směřuje 

ke vzniku určitých práv a povinností. Odborná veřejnost se ale rozchází v otázce 

interpretace tohoto právního úkonu. Objevují se názory, že se jedná o specifický právní 

úkon čistě rázu rodinněprávního. Na takový by se nevztahovala základní ustanovení o 

právních úkonech obsažená v občanském zákoníku. Zákon o rodině však vlastní 

speciální ustanovení o právních úkonech nemá, a tak by vznikly těžkosti zejména 

v případě, kdy by bylo prohlášení vadné. V závěrečných ustanoveních zákona o rodině 

ale stojí, „že pokud tento zákon nestanoví jinak, použijí se ustanovení §37 a násl. 

občanského zákoníku.“ Lze tak mít za to, že právní úkon souhlasného prohlášení musí 

mít náležitosti stanovené pro právní úkony obecně. 

Jak bude nakládáno s projevem souhlasu, který byl ale učiněn v omylu, nebo byl 

učiněn na základě donucení?  Podle zákona o rodině lze vady takového projevu uplatnit 

pouze v řízení o popření otcovství podle §61, který uvádí, že „muž, jehož otcovství bylo 

určeno souhlasným prohlášením rodičů, může je před soudem popřít, jen je-li 

vyloučeno, že by mohl být otcem dítěte a dokud neuplyne šest měsíců ode dne, kdy bylo 

                                                 
71 Hrušáková, M. a kolektiv. Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. 

Komentář. 4. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009. 
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takto otcovství určeno; tato lhůta neskončí před uplynutím šesti měsíců od narození 

dítěte.“ 

 Zákon o rodině dává aktivní legitimaci k žalobě podle §61 jednak muži, ale 

v následujícím odstavci i ženě. Žaloba může být podána v propadné lhůtě šesti měsíců 

od určení, což se jeví jako dostatečná doba k napravení nesouladu právního stavu se 

stavem faktickým, tedy v případě, kdy byl souhlasným prohlášením určen otcem dítěte 

ten muž, který jím biologicky není.  

Vady úkonu prohlášení o otcovství se tak uplatní zejména touto cestou, i když se 

objevoval názor, že by se jich muž mohl dovolávat nejen v řízení podle §61, ale také 

v souvislosti s nedostatkem takového úkonu stanoveného přímo v občanském zákoníku 

– tedy prostřednictvím nulitní žaloby na neplatnost právního úkonu72. Je tak otázkou, 

jestli použití popěrné žaloby podle §61 je speciálním institutem nápravy právních vad 

prohlášení v souvislosti s obecnou úpravou v občanském zákoníku, které by použití 

pozdějšího vyloučilo. 

Takový výklad by byl ale extenzivní, protože speciální úprava se co do obsahu 

vůbec nezmiňuje o právních úkonech. Na tuto problematiku tak existují různé názory. 

Nulitní žaloba, na druhé straně zase není časově vázána žádnou propadnou lhůtou 

k jejímu podání, na rozdíl od popěrné žaloby podle §61, kterou lze podat v lhůtě šesti 

měsíců od úkonu prohlášení. Nulitní žalobou by tak mohlo dojít k zákonodárcem 

nezamýšlené, defektní situaci, kdy bude úkon prohlášení otcovství ex tunc zneplatněn 

zákonnou cestou až po mnoha letech. Není třeba dodávat, že takový počin by měl 

dalekosáhlé následky na statusové postavení dítěte.  

I těchto nejasností si je zákonodárce vědom, a proto lze očekávat, že ustanovení 

nového občanského zákoníku se s nimi vypořádají. V §728 jeho návrhu totiž stojí, „že 

na prohlášení otcovství jako zvláštní projev vůle se použijí obecná ustanovení o 

právním jednání, není-li stanoveno jinak. Neplatnosti se však lze dovolat jen ve lhůtě 

pro popření otcovství.“ Toto ustanovení by tak mělo pochyby o povaze projevu 

prohlášení odstranit.     

   

  

      

                                                 
72 Tamtéž. 
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3.4 Tzv. třetí domněnka – určení otcovství soudem 

  

 Třetí právní domněnka určení otcovství se uplatní až v okamžiku, kdy nedošlo 

k určení otcovství podle domněnky první – která svědčí manželovi matky, domněnky 

druhé – souhlasného prohlášení rodičů, nebo v případě, že otcovství jednou z nich 

určeno bylo, ale následně došlo k jeho úspěšnému popření.  

 Třetí domněnka se tradičně uplatňuje v případech, kdy je otcovství sporné73. 

Otec se jejím prostřednictvím určí závazným soudním rozhodnutím v řízení, které musí 

být zahájeno návrhem. 

 Na rozdíl od první domněnky, která se aplikuje automaticky ze zákona v případě 

určitého osobního stavu, domněnky druhé, která vzniká na základě dvou autonomních 

úkonů soukromoprávního charakteru, je určení otcovství podle třetí právní domněnky 

v každém případě bezpodmínečně spojeno se soudním řízením.     

  

3.4.1 Legální definice třetí domněnky a řízení u soudu s ní spojené 

Právní úprava třetí domněnky otcovství je obsažena v §54 až §56 zákona o 

rodině. Jak bylo již řečeno, je určení otcovství podle ní svěřeno soudu. Podle §54 odst.1 

náležela aktivní legitimace k podání žaloby na určení otcovství dítěti a matce už od 

samotné účinnosti zákona o rodině. Právo muže, který o sobě tvrdí že je otcem dítěte, 

podat takovou žalobu bylo implementováno do zákona až novelou zákona s účinností 

od 1.8.199874.  

 Žaloba na určení otcovství není omezena žádnou lhůtou, ale z ustanovení §54 

odst.2 vyplývá, že není možné takovou žalobu podat ještě před narozením dítěte. 

 Nejčastějším případem bude situace, kdy je v řízení pasivně legitimován muž, 

kterému svědčí domněnka otcovství a bude proti němu vznesena žaloba na jeho určení 

k dítěti, a to buď ze strany matky, nebo ze strany dítěte. 

                                                 
73 Radvanová, S. a M., Zuklínová. Kurs občanského práva (Instituty rodinného 

práva). Praha : C. H. Beck, 1999. 
74 K tomu: Hrušáková, M. a kolektiv. Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. 

Komentář. 4. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009. 



58 

 

 Pokud žaluje dítě, musí být v řízení zastoupeno tzv. kolizním opatrovníkem, 

který byl ustanoven soudem. Matka nemůže dítě v tomto řízení zastupovat z důvodu, že 

by mohlo dojít ke střetu zájmů. Dítěti je zaručeno takovou žalobu podat v případě, že 

tak jeho matka neučiní. V případě, že žalobu podá matka dítěte, není možné, aby dítě 

podalo samostatnou žalobu proti témuž muži, brání tomu překážka věci zahájené. Dítě 

by se mohlo domáhat určení otcovství, v prvně zahájeném řízení, a to jako vedlejší 

účastník. 

 Podle procesních předpisů je také možné, aby podala návrh na určení otcovství 

matka s dítětem společně. V takovém případě by šlo na žalující straně o nerozlučné 

společenství. Žalovanou stranou bude muž, o jehož otcovství se bude v řízení jednat. 

 Novela zákona č.90/1998 Sb. dala možnost podat návrh na učení otcovství také 

muži, který o sobě tvrdí, že je otcem dítěte. V tomto případě bude k žalobě pasivně 

legitimována matka s dítětem. Dítě musí být i v tomto případě zastoupeno v řízení 

opatrovníkem. 

 Pokud dojde k situaci, kdy budou podány žaloby na určení otcovství z obou 

stran, jejichž postavení by bylo při řízení o jedné žalobě protikladné, je na místě, aby 

soud vzal v potaz možnost, zdali nebude jednodušším řešením určit otcovství 

prostřednictvím druhé domněnky – souhlasným prohlášením rodičů
75. Je zřejmé, obě 

takto podané žaloby mají stejný předmět, a tak, pokud by nedošlo souhlasnému 

prohlášení, bylo by nutno řízení o později podané žalobě zastavit. 

 Je možné, že si matka nebude jistá, kdo je otcem dítěte a tak může do hry 

vstoupit více mužů, přičemž každý z nich by mohl být s určitou pravděpodobností 

otcem dítěte. Nabízí se otázka, jestli v tomto případě lze podat více žalob na určení 

otcovství. Projednání těchto žalob nebrání podle názoru odborné veřejnosti žádná 

překážka, protože jejich předmět je odlišný76. Každá z těchto žalob by se lišila 

žalovanými subjekty, z toho důvodu je jejich zamítnutí nepravděpodobné a bylo by o 

nich v řízení jednáno. Soudní řízení o takových žalobách by však mohlo být vedeno 

různými způsoby. Buďto se může každý takový případ projednat zvlášť, ale 

z praktického hlediska by bylo vhodnější řízení o těchto žalobách spojit. Popřípadě 

může soud využít postup podle §109 odst.2 písm.c) OSŘ – přerušit řízení, než bude 
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pravomocně ukončeno jiné, „v němž byla řešena otázka, která by mohla mít pro postup 

soudu význam.“ V okamžiku, kdy by byla otázka určení otcovství pravomocně 

rozhodnuta rozsudkem soudu, znamenalo by to, že by tato otázka byla definitivně 

vyřešena i pro další spory. Působila by proti nim v tom okamžiku zásada věci 

rozhodnuté. 

 Zákon o rodině upravuje i situaci, kdy muž, který je ze strany matky a dítěte 

považován za otce, je už před začátkem řízení po smrti. V takovém případě se vede 

řízení proti opatrovníkovi, kterého ustanovil soud ještě před řízením. Podle judikatury je 

v tomto řízení žalován přímo opatrovník zemřelého, a ne zemřelý, zastoupený 

opatrovníkem. Je zřejmé, že aspekt statusového postavení jedince z hlediska jeho 

identity v tomto případě ustupuje do pozadí, a většího významu nabývají důsledky 

jiného charakteru – zejména majetkového z hlediska dědického práva, popřípadě 

v oblasti sociálního zabezpečení. 

 Pokud zemře navrhovatel v průběhu řízení, může v něm být pokračováno 

druhým navrhovatelem, který do něj vstoupí jako procesní nástupce. Ve lhůtě šesti 

měsíců po smrti dítěte, mohou podat návrh na určení otcovství také potomci 

navrhovatele, v případě, že na určení prokážou právní zájem. Tím zde zřejmě opět bude 

potenciální vznik majetkových práv. 

 Zvláštní může na první pohled vypadat situace, kdy domnělý otec, který je 

v postavení žalobce, během řízení zemře. Zákon totiž umožňuje, aby se v řízení 

pokračovalo, pokud k tomu žalovaní – tedy matka, nebo dítě – projeví svou vůli. 

Žalobce tak chybí, ale je možné, aby žalovaní dosáhli vydání rozhodnutí ve věci samé. 

 

3.4.2 Samotné řízení o určení otcovství 

Meritem současné právní úpravy je v řízení o určení otcovství stále v první řadě 

prokázání, že žalovanému svědčí domněnka otcovství, tj. že souložil s matkou dítěte 

v tzv. kritické dob ě, tou je podle §54 odst.2 doba, od „které neprošlo od narození dítěte 

méně než 180 dnů a více než 300 dnů77.“ Pokud dojde k potvrzení této domněnky, je 

nutné, aby bylo prokázáno, že „jeho otcovství nevylučují závažné okolnosti.“  

                                                 
77 K tomu nutno dodat, že návrh nového občanského zákoníku počítá se zkrácením lhůty ze 180 na 160 
dnů, tak aby bylo dosaženo souladu s nynějším stavem medicíny. 
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 Rozhodnou skutečností, kterou je nutno potvrdit je tedy i v dnešní době 

zkoumání, jestli proběhla soulož v kritické době. Taková formulace se objevila už 

v obecném zákoníku občanském z roku 1811, a je zřejmé, že i když je nadále platná, 

nekoresponduje již s faktem, že ve dnešní době existují metody určení otcovství, které 

nejsou postaveny pouze na přibližné pravděpodobnosti, ale dokážou s přesností určit, 

zdali je muž otcem dítěte, či nikoli.  

 I ve světle existence nových metod, které by umožnily s určitostí odhalit otce 

dítěte, musí být v první řadě prokázána soulož, a dále, že k ní došlo v kritické době. 

Důkazní břemeno o tom, že k souloži došlo, leží na žalující straně. Důkazem o existenci 

soulože bývá nejčastěji jen shodné prohlášení matky a žalovaného muže. Procesním 

stanoviskem odpůrce bude ale logicky ve většině případů opak tvrzení žalující strany.  

 V okamžiku, kdy je založena existence domněnky otcovství, přenáší se důkazní 

břemeno na stranu žalovaného, a ten musí prokázat, že některá závažná skutečnost 

vylučuje jeho otcovství. Tyto skutečnosti se v praxi prokazují znaleckými posudky, ale 

protože mohou být velmi nákladné, přistoupí se k nim až v okamžiku, kdy je potvrzena 

existence soulože. Vývoj znaleckých posudků jde díky rozvoji lékařské vědy neustále 

dopředu, v souvislosti s určením otcovství přicházejí v úvahu znalecké expertizy 

z následujících oborů78 :  

� Hematologie – krevní zkouška prováděná jednak vyšetřením skupinových 

systémů červených krvinek, případně vyšetřením HLA skupinových typů 

bílých krvinek.  

� Gynekologie – se používá jen výjimečně, podle něj je usuzováno, 

v kterém týdnu bylo dítě porozeno 

� Sexuologie – použití přichází v úvahu v případě, kdy potencionální otec 

tvrdí, že není vůbec schopen zplodit dítě 

� Antropologie – se může použít teprve ve třech letech dítěte, a to teprve 

až po krevní zkoušce, spočívá ve srovnávání tělesných znaků účastníků 

                                                 
78 Hrušáková, M. a  Králíčková, S. České rodinné právo. 3.přepracované a doplněné vydání. Brno: 

Doplněk Brno, 2006. 
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� Genetika – metoda profilování DNA, je nejvýznamnější a nejpřesnější 

metodou určení otcovství. DNA je nukleová kyselina, která je nositelkou 

genetické informace všech organismů s výjimkou některých 

nebuněčných. DNA je tedy pro život nezbytnou látkou, která ve své 

struktuře kóduje a buňkám zadává jejich program a tím předurčuje vývoj 

a vlastnosti celého organismu79. 

„Vychází se přitom ze skutečnosti, že vzhledem ke struktuře DNA, 

je každý člověk originál. Podíl svojí unikátní DNA pak předává podle 

zákonů mendelistické dědičnosti na své potomky, takže DNA profil dítěte 

obsahuje charakteristické črty DNA profilů obou rodičů. Všechny 

způsoby určování biologické individuality člověka a příbuznosti osob 

jsou v podstatě založeny na zkoumání lidské variability, která se 

projevuje výskytem polymorfizmů, t.j. takových geneticky 

determinovaných znaků člověka, které jsou v dané populaci zastoupeny 

ve více dobře definovatelných formách. Není překvapující, že 

nejbohatším zdrojem pro zkoumání variability člověka je právě DNA. 

Všechny způsoby paternitních expertíz, založené na genetických 

markerech mají společnou podstatu - analýzu genetické příbuznosti 

vyšetřovaných osob, liší se pouze typem a množstvím vyšetřovaných 

znaků. Rozšířením a zdokonalením metodik DNA analýzy, jakožto i 

vytvořením účinného systému kontroly kvality znalecké práce, se i u nás 

vytvářejí předpoklady pro postupné nahrazování klasických metod těmito 

nejefektivnějšími postupy určování sporného otcovství. Jednoznačné 

vyloučení každého neotce, či praktické prokázání otcovství s 

pravděpodobností blížící se 100 % (99.999 % i více) skutečnému otci, je 

standardním závěrem znaleckých expertíz provedených DNA 

profilováním80.“ 

                                                 
79 Machalová, K. a  Pečinka, P. Obecná biologie. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 

Přírodovědecká fakulta, 2007. 
80 Sieglova, Z a Loudová, M. Sporné otcovství – Jasnou odpověď ukrývá nekódující DNA. Nová éra 

řešení. Sanquis. 1999. Dostupné také na: http://www.otcovstvi.com/literatura7.htm .  
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Je patrné, že metody zjišťování otcovství doznaly významného pokroku. Systém 

určování se stával dokonalejším v souladu s vývojem odborné úrovně příslušných 

vědeckých disciplin - zejména genetiky člověka, antropologie, sérologie, imunologie a v 

posledních dvou dekádách zejména molekulární genetiky. Cesta k jednoznačným 

závěrům expertíz v případech sporného otcovství sice ještě není v cíli, ale nynější 

úroveň přesnosti lze označit jako významné přiblížení se úspěšnému zdolání 

problematiky. 

Opět musíme konstatovat, že legislativní úprava za těmito možnostmi 

pokulhává. Za otázku etické problematiky můžeme dle mého názoru považovat i situaci, 

kdy nespočet firem v České republice nabízí anonymní vyšetření otcovství každému 

potenciálnímu zájemci, a to i přes nevědomí matky, popřípadě i ve vyšším věku dítěte. 

S rozvojem analýzy DNA se tak otevřela možnost pro definitivní určení 

biologického otcovství, ale v zrcadle tohoto moderního postupu se zdá být ustanovení 

§54 odst.2 zákona o rodině dobou překonané. To samé konstatoval ve svém judikátu i 

Ústavní soud. 

 

3.4.3 Zjišťování soulože v rozhodné době očima Ústavního soudu 

Ústavní soud se vyjádřil mimo jiné k procesní problematice třetí domněnky 

otcovství v nálezu I.ÚS 987/07. 

Podtrhnul především ihned na začátku fakt, „že předním hlediskem při jakékoliv 

činnosti týkající se dětí, včetně výkonu soudnictví, musí být zájem dítěte. Pokud je to 

možné, má každé dítě právo znát své rodiče a má právo na jejich péči.“ Tato práva 

uvedl zejména v souvislosti s jejich závazností prostřednictvím Úmluvy. 

V souvislosti s určením otcovství podle třetí domněnky Ústavní soud dovodil, že 

i když jde o „sporné řízení, je povinností soudu náležitě vyšetřit skutkový stav a zjistit, 

zda žalovaný muž je otcem, či nikoliv. K tomu je beze vší pochybnosti zapotřebí provést 

též vyšetření DNA u tohoto muže; povinnost soudu objasnit skutkový stav jej proto 

opravňuje i k tomu, aby mj. tomuto muži uložil povinnost dostavit se ke znalci a strpět 

odběr vzorků nezbytných pro DNA analýzu. Jedině tímto postupem mohou být 

respektovány převažující zájmy dítěte, jakož i jeho právo znát své rodiče.“ 
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Soud se ztotožnil s názorem, že je v dnešní době, za stavu lékařského vědění 

v oboru lidské genetiky, koncepce tzv.třetí domněnky překonaná. V nálezu uvedl, že 

„konstrukce skutkové báze domněnky pochází z dob, kdy nebylo možno jednoznačně 

znalecky určit, zda žalovaný muž skutečně je otcem; proto bylo nutno vázat působení 

domněnky na skutečnost jinou, a sice na soulož matky a žalovaného muže.“ 

Jednoznačné určení otcovství žalovaného muže umožnil až rozvoj analýzy DNA. Je-li 

tedy na jejím základě možno definitivně určit, že žalovaný muž je otcem dítěte či 

nikoliv, není už potřeba třetí domněnku otcovství vázat na skutečnost soulože. Ta o 

otcovství žalovaného muže totiž vypovídá pouze nepřímo. Názor soudu je takový, že „v 

tomto směru tedy text § 54 odst. 2 zákona o rodině zaostává za vývojem moderní 

medicíny a neodpovídá současné společenské realitě.“ 

Nadto se soud zabýval také přímo řízením o určení otcovství. Podle něj je toto 

řízení „ovládáno zásadou arbitrárního pořádku. Nelze proto považovat za jedině 

správný ten postup, že soud se bude napřed zabývat tím, zda došlo k souloži, a teprve v 

případě prokázání soulože nařídí znalecký posudek, aby zjistil, zda závažné okolnosti 

mužovo otcovství nevylučují.“ Podle soudu tak není v rozporu s procesním předpisem, 

pokud se přistoupí přímo k dokazování metodami DNA diagnostiky. Mimo soulad se 

zásadou arbitrárního pořádku je tento postup také v souladu se zásadou procesní 

ekonomie.  

Ústavní soud v nálezu také vyslovil názor, že by ze strany zákonodárce měla 

přijít reakce na změny v možnostech určování otcovství. V této souvislosti bylo 

myšleno zejména upřednostnění DNA analýzy jako jediného důkazu. Tato úprava by 

ale měla být promyšlená do všech důsledků81. Nemusela by totiž obstát v případě, 

pokud by nerozlišovala dítě narozené přirozeným početím od dítěte, které bylo počato 

metodami asistované reprodukce. Je zřejmé, že by v situaci dárcovství gamet analýza 

DNA ukázala na jiného muže, než na toho, kdo dal s oplodněním souhlas – podle 

zákona otce dítěte. 

 

                                                 
81 K tomu více: Melicharová, D.Třetí domněnka otcovství – přežitý relikt? (úvaha). [autor knihy] A. 

Winterová a J. Dvořák. Pocta Sentě Radvanové k 80. narozeninám. 

Praha: Nakladatelství ASPI, a. s.,2009. 
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3.4.4 Soudní rozhodnutí o otcovství – konstitutivní, nebo deklaratorní? 

V této otázce se objevují napříč odbornou veřejností oba názory. Problémem je 

zejména různé chápání otcovství – v jednom případě je chápáno jako biologické, ve 

druhém jako právní. Systém stanovení tří domněnek je ale systémem právním – 

zákonodárce se snažil s co největší přesností reflektovat situace, z nichž lze na základě 

dlouhodobé lidské zkušenosti vyvodit otcovství určitého muže. Je zřejmé, že rozpor 

mezi biologickým a právním otcovstvím vzniká od nepaměti. Platná úprava se tedy 

zejména soustředí na určení otce, toho, kdo bude nést rodičovskou odpovědnost.  

Deklaratorním by toto rozhodnutí mohlo být v případě, kdyby se od počátku jednalo o 

vztah biologický. Takový muž by měl rodičovská práva a povinnosti bez ohledu na 

výsledek soudního řízení, ale tak tomu není. Biologické otcovství, pokud nebylo určeno 

jinak, nelze prosadit bez soudního rozhodnutí. Deklaratornost rozsudku, se kterou by 

bylo spojeno působení ex tunc, by vnesla do právních vztahů především nejistotu, jejich 

existenci by nebylo možné dostatečně ustálit. Lze se tak přiklonit k tomu názoru, že 

rozhodnutí soudu o určení/popření otcovství je konstitutivním82, a působí ex nunc. 

   

 

3.5 Popírání otcovství  

 

 Ingerenci do osobních poměrů výrazným způsobem umožňuje institut popření 

otcovství. Zájmem společnosti je, jak bylo výše řečeno, aby vztah rodiče (zejména otce) 

a dítěte, byl v co nejkratší době stabilizován. Lze mít opět za to, že především zájem 

dítěte na stabilitě tohoto vztahu se těší velké důležitosti.  Je třeba připomenout i 

existenci požadavku souladu otcovství de iure a de facto. V souvislosti se současným 

poznáním se takového stavu dá bezpochyby docílit.  

Právě tomuto účelu slouží tradiční institut popření otcovství, jehož legální 

definice obsahuje zákon o rodině. Jeho prostřednictvím je tedy možné výše zmíněný 

nesoulad odstranit a otevřít tak možnost vzniku nového právního vztahu, s nímž není 

                                                 
82 Hrušáková, M. a kolektiv. Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. 

Komentář. 4. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009. 
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vztah biologický v rozepři. Zásah do soukromé sféry jedince je tímto značný, proto se 

postup řídí přísnými pravidly a lze ho využít pouze v soudním řízení. Účinky takového 

rozhodnutí nastávají dnem jeho právní moci.  

 

3.5.1 Aktivní legitimace pro podání žaloby 

 Ustanovení zákona o rodině omezuje právo na podání žaloby na popření 

otcovství zejména na dva subjekty – na otce a matku. Dítěti právo na popření otcovství 

není zákonem umožněno. Ani jiné osoby právo na popření otcovství nemají – ty by se 

mohly pouze obrátit s podnětem na podání žaloby na nejvyššího státního zástupce. 

 Ten je třetím subjektem, kterému podle zákona právo na podání žaloby na 

popření otcovství náleží. Toto právo je součástí českého právního pořádku už od 

padesátých let, a výjimečnost takového zásahu je zřejmá. Účelem jejího zavedení bylo, 

jak jinak, zvýšení právní ochrany dítěte v případech nesouladného faktického a 

matrikového otcovství83. 

 

3.5.2 Popření otcovství manžela matky 

Manžel matky má ze zákona dáno právo popřít své otcovství k dítěti. Podle §59 

odst.2 zákona o rodině může otcovství popírat i sama matka. Pasivně legitimován je 

vždy druhý rodič a dítě. Účastníci na žalované straně tvoří vždy, podle procesního 

předpisu, nerozlučné společenství. Podle §59 odst.1 může být taková žaloba podána 

proti oběma účastníků, pokud jeden z nich nežije, tak proti druhému. Pokud nežije ani 

jeden, není přípustné se takového práva domáhat, protože to ze zákona nepřísluší. 

 Právo na popření ovšem není, v zájmu stability vztahu rodičovství, časově 

neomezené. Je vázáno na lhůtu.  Její délka je pro otce i matku stejná, a to šestiměsíční. 

V tomto okamžiku je nutné poznamenat, že lhůta pro otce dozná v nejbližší době 

změnu. Není tomu ani rok, co do aplikace popírání otcovství zasáhl Ústavní soud, a 

                                                 
83 Hrušáková, M. a kolektiv. Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. 

Komentář. 4. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009. 
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nálezem zrušil k 31.12.2011 ustanovení §57 odst.1 zákona o rodině84. Aktuálně je ale 

ustanovení stále v platnosti. 

Co se však týče počátku běhu popěrné lhůty, ten je rozdílný pro oba aktivně 

legitimované. Pro matku tato lhůta počíná běžet podle §59 odst.2 ZOR dnem porodu 

dítěte. Oproti tomu otci až ode dne, kdy se dozvěděl, že se jeho manželce narodilo dítě. 

V jednom případě je tedy lhůta vázána na objektivní fakt porodu, v druhém na 

subjektivní vědomí, že se dítě narodilo. Tyto dva okamžiky od sebe může dělit i velká 

časová prodleva.       

 Může se stát, že manžel pozbyl způsobilosti k právním úkonům před uplynutím 

lhůty. Předpokládá se, že stejný důsledek bude i u vzniku duševní poruchy, na což 

nebylo zákonodárcem pamatováno. V takovém případě umožňuje zákon popřít 

otcovství jeho opatrovníkovi.  

 V případě, že by otcovství svědčilo podle ustanovení §51 odst.2 pozdějšímu 

manželovi, který by ho pravomocně popřel, začíná šestiměsíční popěrná lhůta 

předchozímu manželovi běžet v okamžiku, kdy se o rozhodnutí, kterým bylo otcovství 

nynějšího manžela jeho bývalé ženy úspěšně popřeno, dozvěděl.    

 Novela zákona o rodině z roku 1998 připustila, aby došlo k zjednodušenému 

popření otcovství k dítěti, které se narodilo po rozvodu manželství, ale v ochranné 

zákonné lhůtě tří set dnů. V takovém případě nemusí být podle §58 odst.1 věty druhé 

otcovství vyloučeno způsobem nevzbuzujícím pochybnost, ale postačí, „když bude 

vyloučeno na základě souhlasného prohlášení matky, manžela a muže, který o sobě 

tvrdí, že je otcem dítěte.“ Ale pokud bude soud i tak pochybovat o pravdivosti takového 

souhlasu, nic mu nebrání v nařízení znaleckého posudku.  

 

 Zákon o rodině stanoví v §58 náležitosti popření otcovství podle doby, kdy se 

dítě narodilo. V prvním odstavci je uvedeno nejpřísnější pravidlo. Praví, že „pokud se 

dítě narodí v době mezi stoosmdesátým dnem od uzavření manželství a třístým dnem po 

tom, kdy manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné, lze otcovství popřít jen 

tehdy, je-li vyloučeno, že by manžel matky mohl být otcem dítěte.” Pokud má být 

                                                 
84 K tomuto nálezu více v podkapitole 3.5.4 této práce. 
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popření úspěšné, musí žalobce přednést důkaz, který vylučuje, že by žalovaný byl 

otcem dítěte. V dnešní době by proto nemělo činit problémy takový důkaz dodat85. 

 Ve třetím odstavci je uvedena situace, kdy se dítě narodí v době, od které 

neuběhlo od vzniku manželství 180 dnů. V takové situaci je postavení žalobce 

zvýhodněno. Stačí, aby se za otce nepovažoval, popře-li u soudu své otcovství. Žalobce 

nemá důkazní povinnost, leda by žalovaná strana prokázala, že „věděl při uzavření 

manželství o tom, že je žena těhotná, nebo by s ní souložil v rozhodné době.“ V tom 

okamžiku by musel opět dokázat, že je jeho otcovství vyloučeno.   

 Výše zmíněné se týká případů přirozeného početí dítěte. V ustanovení §58 odst.2 

je vzpomenuto i na popření otcovství k dítěti narozenému metodami umělého 

oplodňování86. Otcovství k dítěti tak nelze popřít, pokud se narodí mezi 180. a 300 od 

umělého oplodňování vykonaného se souhlasem manžela. Pokud se prokáže, že žena 

otěhotněla jinak, popření je možné. Musíme rozlišovat dvě situace. Pokud bude při 

oplodňování použito semeno manžela, je situace při popírání stejná, jako v jiných 

případech, pouze se nebude zjišťovat, jestli došlo k souloži. Pokud ale bylo při použito 

semeno dárce, je bezvýznamné, že manžel dítě nezplodil. Musel by prokázat, že žena 

otěhotněla jinak, než při umělém oplodňování. Přičemž pravděpodobnost prokázání 

tohoto tvrzení je nízká. 

  

3.5.3 Popření otcovství založeného druhou domněnkou 

Z podstaty věci se zdá být zřejmé, že k podávání žaloby na popření otcovství, 

které bylo založeno na základě souhlasného prohlášení rodičů, bude docházet častěji, 

než v případě narození dítěte do manželství. Podle druhé domněnky otcovství se také 

nejčastěji stává, že se otcem dítěte stane muž, který ho nezplodil. Spornou je skutečnost, 

jestli jde žalobou uplatnit vady úkonu souhlasného prohlášení. Tato skutečnost se podle 

odborné veřejnosti zdá být bezvýznamná87. Zkoumat se bude jen to, jestli je vyloučeno 

otcovství muže, jako otce zapsaného v matriční knize.  

                                                 
85 Jedná se samozřejmě o znalecký posudek prostřednictvím analýzy DNA. O této metodě více 
v podkapitole 3.4.2 této práce. 
86 Metodami umělého oplodňování jsem se podrobněji zabýval v podkapitole 2.2.4 této práce.  
87 Hrušáková, M. a kolektiv. Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. 

Komentář. 4. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009. 
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 „Řízení probíhá podle stejných pravidel jako při popírání otcovství manželem 

matky88.“ Právo podat žalobu je svěřeno opět jen otci a matce. I v této situaci působí 

propadná lhůta v trvání šesti měsíců. Počátek jejího běhu je okamžik, ve kterém bylo 

souhlasné prohlášení učiněno. Podle §53 zákona o rodině je možné určit otcovství 

souhlasným prohlášením i k nenarozenému dítěti (nasciturovi), v takovém případě 

neskončí lhůta dříve než po uplynutí šesti měsíců od narození dítěte.  

 

 

3.5.4 Zrušení §57 odst.1 zákona o rodině nálezem Ústavního soudu ze dne 

8.7.2010 

V červenci 2010 se Ústavní soud zabýval stížností muže, který pojal podezření, 

že není otcem dítěte89. K tomu bylo jeho otcovství založeno první domněnkou svědčící 

manželovi matky. Dítě se narodilo v únoru, ale ke konci roku ho manželka přinutila, 

aby se odstěhoval z domácnosti. Tomu stěžovatel nerozuměl. Poté, co našel negativ 

filmu, který obsahoval mimo jiné manželčino dobrodružství s milencem, si nechal u 

soukromé společnosti Generi Biotech s.r.o vypracovat znalecký posudek, který jeho 

otcovství vyloučil. Tento byl vyhotoven soukromě, bez ohledu na soudní řízení, a tak 

měl povahu pouze soukromé listiny, a ne znaleckého posudku. Stěžovatel se obrátil 

z důvodu uplynutí prekluzivní popěrné lhůty na Nejvyšší státní zastupitelství s žádostí o 

popření. Nebylo mu však vyhověno. Z důvodu, že mu nárok podat návrh podle českého 

hmotného práva kvůli uplynutí lhůty nesvědčil, zamítnul okresní soud jeho žalobu. Ani 

odvolání ke krajskému soudu a dovolání k nejvyššímu soudu na věci nic nezměnilo, a 

tak se po vyčerpání všech prostředků ochrany obrátil se stížností na Ústavní soud. 

 V postupu soudů, jež aplikovaly ustanovení §57 odst.1 viděl stěžovatel porušení 

zejména základního práva na ochranu rodinného a soukromého života a práva domáhat 

se stanoveným způsobem svého práva u nestranného soudu. 

 Ústavní soud se zabýval otázkou vlivu rozporu biologického a právního 

otcovství na zaručená práva ochrany rodiny a soukromého života na jedné straně a 

                                                 
88 Tamtéž. 
89 Viz nález ÚS ze dne 8.7.2010,sp.zn.Pl.ÚS 15/09. 
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práva dítěte znát své rodiče na straně druhé. Došel k závěru, že požadavek shody 

faktického a právního otcovství nelze požadovat za absolutní. 

 K existenci samotné lhůty se vyjádřil pozitivně, ta má v rodinněprávních 

vztazích nesmírný význam. Ale nemožnost popření otcovství po jejím marném uplynutí 

v situaci, kdy se otec bez své viny nemohl dozvědět o skutečnostech popírajících jeho 

otcovství, je podle názoru soudu vůči otci nepřiměřeně nespravedlivá, porušující jeho 

základní práva a svobody. Soud se tak o lhůtě vyjádřil jako o nepřiměřeně krátké a 

nakonec uvedl, „že ve vztahu k § 57 odst. 1 zákona o rodině to tedy znamená, že v 

případě, že se právní otec, jehož otcovství vzniklo na základě první domněnky otcovství, 

dozví skutečnosti zpochybňující jeho biologické otcovství během nebo po uplynutí lhůty 

pro podání popěrné žaloby, obecné soudy jsou povinny neaplikovat uvedenou lhůtu a 

věcně posoudit předmětnou žalobu, i když bude podána po jejím uplynutí. Neaplikace 

této lhůty ale neznamená časovou neomezenost podání žaloby. Ústavní soud totiž 

neshledal protiústavnost v samotné existenci lhůty, nýbrž ve vyloučení možnosti právně 

relevantním způsobem zpochybnit právní otcovství.“  

 Soudy takto mají postupovat až do doby, kdy zákonodárce rozhodne o novém 

vymezení lhůty pro popření otcovství. Odborné kruhy90 se k této otázce staví tak, že by 

nová úprava měla vycházet jak z lhůty subjektivní povahy, počínající běžet až 

okamžikem, kdy se matrikový otec dozvěděl o důvodu, kvůli kterému vznikly 

pochybnosti o jeho otcovství, tak z lhůty objektivní, běžící od narození dítěte. Přičemž 

její délka by měla být náležitě zvážena.  

 Zákonodárce byl nucen vzít výtku Ústavního soudu v potaz, a návrh nového 

občanského zákoníku opravdu upravuje lhůtu pro popření otcovství jiným způsobem 

než doposud. Přičemž podle důvodové zprávy se při jejím stanovení zákonodárce řídil i 

rozsudky Evropského soudu pro lidská práva. Manžel matky dítěte tak bude moci popřít 

své otcovství „do šesti měsíců ode dne, kdy pojal důvodnou pochybnost, že se jeho 

manželce narodilo dítě, nejpozději do 6 let od narození dítěte.“ 

 

  

                                                 
90 Zejména v  Šínová, R a kolektiv. Řízení ve věcech rodinněprávních. Praha: Leges, 2010. 
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3.5.5 Nejvyšší státní zástupce – jeho úloha a pravomoci u popírání otcovství 

Nejvyšší státní zástupce je třetím subjektem, který je podle platného práva 

legitimován k podání návrhu na popření otcovství. Jeho pravomoc plyne z ustanovení 

§62 a §62a zákona o rodině. Tato úprava má svůj původ  už v občanském soudním řádu 

z roku 1950, který v §280 odst.2 ustanovil pravomoc generálního prokurátora podat 

žalobu na popření otcovství, v případě kdy to vyžadoval obecný zájem91. Úprava byla 

převzata právě do zákona o rodině s tím, že platné popěrné právo nejvyššího státního 

zástupce je nazýváno jako návrh, a ne jako žaloba. A ten jí může podat, „vyžaduje-li to 

zájem společnosti92.“ Velká novela zákona o rodině tento pojem změnila na 

konkrétnější a více přiléhající „zájem dítěte.“ 

 

 Pravomoc nejvyššího státního zástupce podat návrh na popření otcovství má 

hmotněprávní základ v ustanovení §62 a §62a zákona o rodině.  

 Generální oprávnění je vtěleno do prvního odstavce §62. Podle něj může podat 

návrh proti otci, matce a dítěti v případě, „že uplynula lhůta stanovená pro popření 

otcovství k tomu oprávněným subjektů a zároveň, vyžaduje-li to zájem dítěte.“ 

 Ve druhém odstavci je řešena situace, kdy otec, matka nebo dítě nejsou naživu. 

V této situaci míří návrh proti ostatním z nich. Věta za středníkem dokonce uvažuje o 

situaci, kdy není naživu ani jeden z výše řečených. Návrh v daném případě směřuje 

proti soudem ustanovenému opatrovníkovi. Nutno poznamenat, že je složité uvažovat o 

zájmu dítěte v situaci, kdy ono samo je po smrti. V takovém případě nebudou splněny 

podmínky pro podání návrhu. Ustanovení §62 odst.2 věta za středníkem v tom případě 

pozbývá smysl93. 

 Návrh státního zástupce přichází v úvahu pouze v případě, že domněnka 

otcovství svědčí manželu matky, anebo bylo otcovství založeno prostřednictvím druhé 

domněnky – souhlasným prohlášením rodičů. Nejvyšší státní zástupce nemůže návrhem 

na popření otcovství zasahovat do rozhodnutí soudu, kterým bylo otcovství určeno 

                                                 
91 K tomu více Hrušáková, M. a kolektiv. Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. 

Komentář. 4. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009. 
92 Touto formulací tak byl nahrazen termín “obecný zájem” ve starší úpravě. 
93 Hrušáková, M. a kolektiv. Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. 

Komentář. 4. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009. 
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podle §54 odst.1. V takovém případě je možné rozhodnutí zvrátit pouze pomocí 

mimořádných opravných prostředků94. 

 Návrh je možné podat za splnění dvou zákonných podmínek. První z nich je 

uplynutí lhůty stanovené pro popření otcovství jednomu z rodičů. Možnost prolomení 

této podmínky dala novela zákona o rodině z roku 1998, která do textu zákona vtělila 

nový §62. Z něj vychází právo nejvyššího státního zástupce podat návrh na popření 

otcovství ještě před uplynutím této lhůty. „Podmínkou je, že toto otcovství bylo určeno 

podle druhé domněnky, ale zároveň takový otec nemůže být otcem biologickým a je-li to 

ve zřejmém zájmu dítěte a v souladu s ustanoveními zaručujícími lidská práva.” 

 Účelem tohoto ustanovení bylo zamezit obcházení zákona se záměrem dítě 

osvojit a zamezit „prodeji“ dětí do zahraničí. 

 Druhou podmínkou podání návrhu je, že popření musí být v „zájmu dítěte.“ 

Tento není ale možné restriktivně omezovat na zájem majetkový, je nutné brát v úvahu 

především zájmy dítěte, tak jak vyplývají z Úmluvy o právech dítěte. Pro připomenutí 

se jedná zejména o právo dítěte znát své rodiče, pokud je to možné a právo na jejich 

péči. Podle §62 odst.1 ZOR je tak především zájmem dítěte, aby právní vztahy 

odpovídaly vztahům biologickým95. Rozhodování o podání návrhu by mělo být vedeno 

i požadavkem dobrých mravů. Zájem dítěte je jednou z podmínek podání návrhu, a tak 

je zřejmé, že soud má povinnost, zabývat se jeho splněním.     

 Nejvyšší státní zástupce proto musí u soudu dostát tvrzení, že zájem dítěte pro 

popření otcovství existuje. Je ale třeba poznamenat, že v souvislosti s preferováním 

zájmu dítěte je minimálně podivné, že zákonodárce nedává přímo dítěti žádnou 

možnost, aby prostřednictvím platného práva samo mohlo otcovství popřít96. Změnu 

snad přinese nový občanský zákoník, který ve svém legislativním návrhu v §740 

umožňuje, aby otcovství popřelo i dítě. Podmínkou je plná svéprávnost dítěte, a popření 

je „možné nejpozději do jednoho roku od dosažení zletilosti, popřípadě do jednoho roku 

ode dne, kdy se dozvědělo o skutečnosti, která otcovství k němu zpochybňuje, pokud se o 

ní dozvědělo až po dosažení zletilosti.“ 

                                                 
94 Tamtéž. 
95 Radvanová, S. a M., Zuklínová. Kurs občanského práva (Instituty rodinného 

práva). Praha : C. H. Beck, 1999. 
96 Tento názor se objevuje u značné části odborné veřejnosti. 
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 Právem podat návrh není nejvyšší státní zástupce, na rozdíl od dalších 

legitimovaných subjektů, nijak časově omezen. Je tak možné, že k němu za splnění 

hmotněprávních podmínek může dojít i po delší době. V praxi se objevuje celá řada 

případů, kdy přichází v úvahu intervence nejvyššího státního zastupitelství do 

statusových práv. Častým případem je zejména situace, kdy muž, který je zaspán 

v matrice jako otec dítěte, byl matkou úmyslně uveden v omyl, že dítě zplodil. Zároveň 

ale byl ubezpečen, že jiný muž otcem být nemohl, a proto mu marně uběhla 

šestiměsíční lhůta, protože pochybnosti o jeho otcovství se vyskytly až později 97.  

 V případě, že takový muž své právo sice využije v popěrné lhůtě a žalobu podá, 

ale během řízení zemře, nedá se předpokládat, že by byl zájem ze strany matky dítěte, 

aby v něm pokračovala. Hlavním důvodem jsou bezesporu dědické nároky dítěte. 

Předmětem dědění mohou být velké majetkové hodnoty, nikdo jiný by v tomto případě 

již nebyl oprávněn podat žalobu. Proto by návrh nejvyššího státního zástupce měl být 

veden požadavkem spravedlivého uspořádání poměrů, přičemž je zřejmé, že zájem 

dítěte by zde nebyl reprezentován primárně majetkovou hodnotou dědictví, které by 

mohlo bez zásahu zastupitelství získat, ale požadavkem souladu faktického a právního 

otcovství, s přihlédnutím k dobrým mravům. 

 Oprávnění podat návrh je právem nejvyššího státního zastupitele, a není na něj 

právní nárok. Řízení u soudu může být zahájeno jak z vlastního, tak z cizího podnětu. 

 K návrhu na popření otcovství v praxi dochází nejčastěji na základě podnětu 

matrikových rodičů, prarodičů dítěte, popř. jiných osob z jeho okolí nebo správních 

úřadů, zejména orgánů péče o děti. „Nejvyšší státní zástupce podá návrh ze své 

iniciativy nejčastěji v případě, kdy se s potřebou zahájení soudního řízení o popření 

otcovství setká při své činnosti, zejména při šetření v trestním řízení98.“ 

 Podnět může být i neformální a míří k Nejvyššímu státnímu zastupitelství 

v Brně. To může požádat o provedení prošetření podnětu krajské státní zastupitelství, v 

jehož obvodě má trvalé bydliště dítě, k němuž je otcovství popíráno. Na základě 
                                                 
97 Hrušáková, M. a kolektiv. Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. 

Komentář. 4. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009. 
98 Jíšová, A. Návrh nejvyššího státního zástupce na popření otcovství v praxi. [online]. [cit.2011-03-20]. 

Dostupné na: http://www.epravo.cz/top/clanky/navrh-nejvyssiho-statniho-zastupce-na-popreni-otcovstvi-

v-praxi-47152.html.  
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výsledku šetření, do kterého spadá mimo jiné i nutnost opatření řady dokladů, se může 

dojít k závěru, že není důvod, aby byl návrh podán. V takovém případě bude podnět 

odložen. Pokud ale po ukončení šetření zjistí, že není možné, aby matrikový otec dítě 

zplodil, a současně zde je relevantní zájem dítěte přichází na řadu možnost nejvyššího 

státního zástupce podat návrh na popření takového otcovství.  

 Nutno poznamenat, že návrh nového občanského zákoníku obsahuje ustanovení, 

které umožňuje přímo soudu zahájit řízení o popření otcovství, a to bez návrhu. 

Podmínkou je, že takové otcovství bylo určeno podle druhé domněnky, ale otec takto 

určený nemůže být biologickým otcem. V první řadě je ovšem nutné potvrdit zřejmý 

zájem dítěte. 

 

  

Role nejvyššího státního zástupce v popírání otcovství má stále určitým 

způsobem výsadní postavení. Jeho podstatou je zásah veřejné moci do osobní sféry 

jedince se zcela zásadním dopadem. Dochází při něm ke změně statusových práv, a to i 

v pozdějším věku dítěte. Proto je potřebné, aby v každém konkrétním případě, bylo 

dobře uváženo, zdali takový zásah, i když veden zájmem dítěte, nemůže v budoucnosti 

způsobit nezamýšlené důsledky, které by se mohly negativně odrazit například na jeho 

psychice. Do rodinných vztahů, by se tak prostřednictvím tohoto institutu neměla vnášet 

nejistota. Naopak má v každém případě svého použití sloužit k jejich upevňování.  

Určitou změnu by mohl do této problematiky přinést nový občanský zákoník, 

pokud bude zákonodárcem přijat v podobě současného návrhu. Ten v ustanovení §738 

odst.2 myslí i na situace, kdy jsou sice dány všechny zákonné předpoklady pro podání 

návrhu na popření otcovství nejvyšším státním zástupcem, ale současně se v objeví 

takový zájem dítěte, že k podání návrhu nakonec nedojde. Z důvodové zprávy vyplývá, 

že se bude jednat právě o situace, kdy se zájem dítěte pojí především se sociálním 

otcem. 
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4. Závěr 

 

Účelem mojí práce bylo podrobit zkoumání právní předpoklady rodičovství. 

Jádrem této problematiky je především institut určování mateřství a otcovství. 

Nezanedbatelnou součástí tématu je také nahlížení na něj z pohledu práv dítěte.  Těm 

byl věnován v posledních desetiletích zvýšený zájem na mezinárodní scéně, jehož 

výsledkem se stalo přijetí významných mezinárodních dokumentů, které Česká 

republika ratifikovala, a vyjádřila tak svoji vůli upravovat nadále svoje právo v jejich 

souladu. Jsou to tak především práva dítěte, která vytvářejí určitý soubor prerekvizit, ze 

kterého je nutno vycházet, a který vytváří rámec pro obsah úpravy právních 

předpokladů rodičovství.  

Platná úprava statusového postavení jedince je obsažena v především v zákoně o 

rodině. Právě ten obsahuje ustanovení o určování rodičovství, která jsou na našem 

území, co se jejich obsahu týče, platná už po dlouhou dobu. V různých právních 

předpisech doznala pouze drobných formálních změn. Z tohoto pohledu je možné jádro 

úpravy předpokladů rodičovství označit jako rigidní. To je nepochybně pravda, je nutné 

si ale uvědomit, že tento přívlastek je míněn v oblasti statusových práv jako pozitivní. 

Je to zejména z důvodu zájmu společnosti na jistém a pevném právním postavení dítěte 

už od okamžiku jeho narození. 

 Na druhé straně je nutné poznamenat, že toto pevné jádro právní úpravy musí 

být „chráněno“ pružnou membránou. I takto metaforicky lze nahlížet na neustále se 

rozvíjející možnosti v lékařské vědě, které mají zásadní vliv na právní úpravu v oblasti 

související s předpoklady rodičovství. Už výše bylo řečeno, že právo bude vždy 

zaostávat za poznatky z vědy, kdy teoretické postuláty lze ve stále se zkracujícím čase 

přenést do každodenního života. Je zřejmé, že v takovém případě může lehce dojít 

k chaosu, protože nebude existovat norma, pod kterou by novou situaci bylo možné 

subsumovat, a v tom okamžiku přestává právo sloužit lidem. Proto je nutné, aby 

k úpravě nových institutů, které přinese život, docházelo pružněji.   

 Daleko vážnější problém je ale podle mého názoru nepromyšlená, zbrklá úprava, 

nebo ta, která je ve skutečnosti vedena daleko pochybnějším účelem, než je veřejně 

proklamováno. Problémem, který bývá často odbornou veřejností diskutován, jsou 

právě neutěšené postupy při přijímání nových předpisů. Ať už jde o tzv.legislativní 
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smršť, kdy je přijímáno velké množství předpisů, o jejichž formální a obsahové úpravě 

je možno polemizovat, nebo o lobbistické praktiky, v jejichž důsledku dochází k 

přijetí úpravy pro člověka mající jen omezený význam. V takovém případě se může stát, 

že úprava určitého institutu doopravdy spatří světlo světa, ale nakonec není v praxi 

téměř vůbec využívána z toho důvodu, že zákonodárcem bylo zapomenuto na změnu 

další právní úpravy s ní zásadně spojené.  

To je právě příklad zákonné úpravy institutu tzv. utajených porodů, který se stal 

v našem právním řádu účinný v legislativně zcela zpackané podobě. Je upraven kuse a 

nedostatečně. V takovém případě je mnohem prospěšnější úprava, která přišla s určitým 

zpožděním, ale je hodnocena i v praktickém životě pozitivně, což je z určitého pohledu 

jedním ze základních laických pohledů na právo – jak mi zákony pomáhají v životě. 

Takto pozitivně je možné hodnotit právní úpravu v oblasti asistované reprodukce.   

Nicméně je nutné říci, že úprava právních předpokladů rodičovství je zejména 

v určování mateřství a otcovství pojímána pozitivně – totiž, že slouží dobře svému 

účelu, a to zejména problematika určování otcovství, která je postavena na 

konstruktivním systému tří vyvratitelných domněnek. Ty mají dlouhou tradici 

používání, a v jejich důsledku se ve většině případů podaří založit rodičovskou 

odpovědnost tomu muži, který je opravdu biologickým otcem dítěte, s ohlédnutím od 

případů umělého oplodňování. Nicméně je třeba říci, že ne každý jedinec pokládá 

dodržování zákonů za přirozené, a proto se setkáváme i při určování otcovství s 

obcházením zákonné úpravy.  

Bude zajímavé sledovat, jestli se opravdu podaří přijmout nový kodex 

občanského práva. Jeho návrh totiž počítá s opětovnou celkovou inkorporací matérie 

rodinněprávní, což lze jen kvitovat.  Její jednotlivá ustanovení by se tak v novém 

občanském zákoníku mohla vypořádat s nešvary, kterými trpí nynější platná úprava 

v zákoně o rodině, a na které je odbornou veřejností delší dobu poukazováno. 

Je zřejmé, že celá právní úprava předpokladů rodičovství je, jak bylo výše 

řečeno silně ovlivněna zájmy dítěte. Na konec své práce bych chtěl vyslovit požadavek, 

aby bylo na tato práva nahlíženo vždy, ovšem ne slepě a dogmaticky. Tedy aby byly 

podrobeny pečlivému a rozvážnému zhodnocení v každé konkrétní situaci, ve které se o 

dítěti rozhoduje.  
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Abstract 

 

 The purpose of this thesis is to analyze the legal pre-conditions for parenthood. 

These are objectively understood as a set of provisions, which give us the answer, who 

are the legal parents of a child. These provisions are motivated by an effort to 

harmonize legal parenthood with biological. They are a source of important statutory 

rights of an individual, which to some extent determine his/her legal status from the 

very birth. With statutory rights are subsequently firmly bound public legal 

consequences. These are mainly a relationship between the individual and the state, in 

particular the obligation to register a child in the state-led civil registration, and also the 

acquisition of the citizenship. 

 The relationship of parent and child can be considered as basic and most 

important personal relationship ever. As a result, various rights and duties arise of this 

relationship, and therefore the need to regulate such relations by the law has appeared 

with the evolution of human society, so they were build on a solid basis without being 

disputed. Every state should thus have the obligation to implement such provisions into 

its legal order. 

 This thesis is drafted in accordance with the division of the legal pre-conditions 

for parenthood to motherhood and fatherhood. A short introductory part deals with the 

meaning and purpose of the entire legal regulation of the pre-conditions for parenthood.  

 Subsequently the attention is focused on the legal regulation of motherhood in 

the Czech legal order. In connection with the regulation of motherhood are then in two 

subchapters described topics, which have been recently considered as current. The first 

one is the implementation of the possibility to keep identity of mother in secret after the 

birth into the Czech legal order, and the second subchapter further focuses on legal 

regulation of the assisted reproduction, its evolution and methods which are commonly 

in use.            

  Furthermore is also given an attention to the right of the individual to know its 

origin and the connection of this right with the international law. On this subject, I 

chose one of the decisions of the European Court of Human Rights in Strasbourg, which 

is more or less in accordance with my opinion on this issue. The last subchapter deals 

with the maternity disputes, the procedural aspect of the matter. 
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 The third part concerns with the determination of fatherhood. In each subchapter 

I describe gradually three refutable presumptions, which create the legal basis of the 

determination of fatherhood in the Czech legal order. A closer look is then also given to 

the determination of fatherhood with the help of the methods of expert assessment, 

especially the DNA analysis, which use in practice causes, that the part of a valid 

legislation dealing with the determination of paternity may now seem as obsolete. 

Finally, I would point out the subchapter, which deals with the denial of paternity to a 

child. This subject matter relates also with the role of the supreme public prosecutor in 

it.           

 In the conclusion is primarily stated the inadequacy of some aspects related to 

determination of maternity that is presently valid in our legal order. In the context with 

it, are also outlined the steps of the legislator, which are frequently considered as very 

questionable. On the other hand, the regulation of determining a paternity is highlighted, 

and it usually meets a positive response also in practice. Finally is noted, that many of 

the imperfections of the current regulation may be eliminated with the re-incorporation 

of the subject matter of family law into the new civil codex that is now being prepared 

by the government. 
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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 
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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. 
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