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1. Úvod 

 

Rodina je základní společenskou jednotkou. Její jádro tvoří příbuzenské, 

psychosociální, emoční, ekonomické a jiné vazby mezi rodiči a dětmi, které mají dopad 

nejen v soukromoprávním životě každého jedince, ale také ve veřejnoprávních vztazích. 

Je tedy zcela nezbytné, aby rodičovství byla zajištěna právní ochrana a jeho určení bylo 

postaveno najisto.  

Rodičovství je pojmem, který je v naší společnosti obecně chápán ve spojitosti 

s manželstvím. Sociální realita rodiny ovšem prochází postupnými změnami, pod 

jejichž vlivem se tradiční evropské pojetí rodiny uvolňuje, a roste tak podíl dětí 

narozených mimo manželství. Především v posledních desetiletích oblast rodinného 

práva ovlivňuje rozvoj moderních lékařských věd, biologie a genetiky, které přináší 

nové pojmy, jako jsou náhradní mateřství, asistovaná reprodukce, babyboxy a další. 

Na všechny tyto změny musí právní úprava rodiny a rodinného života, za současného 

zachování subjektivního práva dítěte znát svůj původ, reagovat. Téma rodiny, 

rodičovství a určování rodičovství je tak z hlediska práva stále více aktuální. 

Cílem diplomové práce je rozbor české platné právní úpravy určování 

rodičovství, její zařazení do širších souvislostí v oblasti soukromého i veřejného práva a 

porovnání s evropskou, popř. světovou právní úpravou.  

Analýzou platné právní úpravy jsou odhalována problematická místa, která 

mohou činit interpretační potíže, nebo která mohou narazit na různé obtíže při 

uplatňování v praxi. Práce je doplněna o relevantní judikaturu Ústavního soudu České 

republiky a Nejvyššího soudu České republiky.  

V úvodní kapitole představím historicko-právní vývoj právní úpravy vztahů 

rodičů a dětí s důrazem na právní normy platné na našem území v období od vzniku 

Československé republiky až po současnou platnou právní úpravu.  

Třetí kapitolu budu věnovat problematice určování mateřství. Ač je právní 

úprava určení mateřství velmi stručná, neboť jednou větou za matku dítěte označuje 

ženu, která jej porodila; praxe ukazuje, že otázka určení toho, kdo je matkou dítěte, 

nemusí být vždy jednoznačná a především moderní metody asistované reprodukce 

otevírají vášnivé diskuze odborné i laické veřejnosti. Ve své práci se zaměřím na otázky 
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spojené s problematikou utajených a anonymních porodů, porodů mimo zdravotnické 

zařízení a náhradního mateřství.  

V následující kapitole se budu zabývat českou i evropskou právní úpravou 

určování otcovství. Vzhledem ke zvolenému tématu diplomové práce budu klást důraz 

na systém právních domněnek určení otcovství. Problematiku popření otcovství zmíním 

v rozsahu nutném pro objasnění širších souvislostí tématu určení otcovství. 

Vzhledem ke skutečnosti, že byl na počátku roku 2012 schválen nový občanský 

zákoník, který bude nově právní úpravu rodinného práva upravovat a který vstoupí 

v účinnost dne 1. 1. 2014, budu věnovat pátou kapitolu právní úpravě určování 

rodičovství obsažené v této normě. Nově platnou právní úpravu ovšem zmíním i 

na souvisejících místech v ostatních kapitolách.   

V šesté kapitole rozeberu vybraná rozhodnutí Ústavního soud a Nejvyššího 

soudu České republiky v oblasti rodinného práva s důrazem na přiblížení skutkových 

okolností jednotlivých případů, které vedly soudy k přijetí konkrétních závěrů.  

V posledních kapitolách budu věnovat pozornost Mezinárodním úmluvám a 

judikatuře Evropského soudu pro lidská práva pro představení trendů v rodinné politice 

a problematice určování rodičovství na mezinárodní úrovni.  

Diplomová práce je zpracována podle platných právních předpisů ke dni 

1. 5. 2012. 
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2. Historicko-právní vývoj 
 

2.1 Římské právo  

Římské právo vychází z rozlišování příbuzenství dvojího druhu, a to pokrevního, 

neboli kognátského, a právního, neboli agnátského. Zatímco první jmenované je 

příbuzenstvím přirozeným, a tím také nezrušitelným, druhé jmenované je příbuzenstvím 

umělým, které mohlo být za splnění určitých podmínek zakládáno a rušeno. 

Kognátské příbuzenství je krevním příbuzenství, kdy jedna osoba pochází přímo 

od druhé, anebo kdy osoby mají společného předka. Řadíme sem mimo jiné i vztahy 

mezi rodiči a dětmi. V případě sporu o to, kdo je matkou dítěte, se uplatňovala zásada 

„mater semper certa est“, tedy zásada, že matka je vždy jistá. V případě sporu o určení 

otcovství se uplatňovala dodnes známá domněnka otcovství manžela matky dítěte. Šlo 

o vyvratitelnou právní domněnku, podle které byl za otce považován manžel matky 

dítěte, pokud se dítě narodilo po 181. dnu od uzavření sňatku a do 10 měsíců poté, co 

manželství skončilo. 

Agnátské příbuzenství má svůj základ v moci otcovské
1
 nebo manželské, které 

byly osoby podřízeny. Pro římské právo mělo rozhodující význam. „Je patrno, že 

východiskem agnátského příbuzenství byla patriarchální rodina římská, v agnátských 

vztazích tedy stály typicky: otec rodiny, matka, podřízená otcově moci manželské, dále 

synové a dcery, také manželky synů, byly-li v manželově moci, vnuci, z takových 

manželství narození; z titulu bývalé podřízenosti potom bratři a sestry po smrti patris 

familias, dále ostatní poboční příbuzní, pocházející z téhož mužského ascendenta a 

příbuzní výhradně prostřednictvím muže.“
2
 

Římské právo stojí na principu důsledného odlišování dětí manželských a 

nemanželských. Na dítě zplozené mimo manželský svazek, v tzv. konkubinátu
3
, bylo 

pohlíženo, jako by nemělo otce. Dítě nebylo považováno za kognáta ani agnáta svého 

zploditele; muž tedy ani neměl nad dítětem otcovskou moc. Pokrevní příbuzenství bylo 

uznáváno mezi dítětem a jeho matkou, agnátské vztahy ovšem nevznikaly vůbec. 

                                                 
1
 Patria potestas je označována neomezená moc otce rodiny nad členy a majetkem římské rodiny. 

2
 KINCL, J.; URFUS, V.; SKŘEJPEK, M. Římské právo. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 1997, s. 73. 

3
 Trvalé pohlavní soužití osob svobodných, kdy úmyslem muže není mít manželku, ale jen souložnici.  
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 U manželských dětí docházelo k dalšímu rozlišování na základě druhu 

manželského svazku, ve kterém byly děti zplozeny, neboť římské právo rozlišovalo tzv. 

matrimonium cum in manum conventione (manželství s manželskou mocí nad ženou, 

tzv. manželství přísné) a matrimonium sine in manum conventione (manželství bez 

manželské moci nad ženou, tzv. manželství volné). Matka dětí ve volném manželství 

nebyla považována za agnáta svých dětí, ty byly podrobeny otcovské moci a staly se tak 

agnáty v otcově rodině. Na roveň manželských dětí se mohly děti narozené mimo 

manželství dostat na základě různých forem legitimace. 

 V římském právu se dále také setkáváme s instituty odložení a prodeje dítěte. 

Tzv. ius expondendi je právem otce rodiny nepřijmout dítě do rodiny a odložit jej. 

Prvorozená dcera nebo prvorozený syn mohli být odloženi pouze pro svou tělesnou 

vadu, v pořadí druhé a následující dítě pak mohlo být odloženo neomezeně. Prodej 

dítěte nebyl zprvu nijak regulován, teprve od 4. stol. n. l. byl omezen na děti 

prvorozené. 

 

2.2 Základní evropské právní systémy  

Evropské právo bylo zprvu ovlivňováno římským právem, později i právem 

kanonickým. Současné právní úpravy určování rodičovství vychází ze dvou základních 

právních systémů: systému francouzského Code Civil z roku 1804 a systému 

rakouského obecného zákoníku občanského z roku 1811, neboli ABGB (Allgemeines 

bürgerliches Gesetzbuch). 

 

2.2.1 Systém Code Civil 

Konzervativní systém Code Civil, stejně jako kanonické právo, důsledně 

rozlišoval mezi dětmi narozenými v manželství a mimo něj. Právní ochrana 

manželských dětí byla zajištěna mimo jiné prostřednictvím ustanovení čl. 340 Code 

Civil, které zakázalo pátrání po otci. Code Civil kladl důraz na tzv. uznávací princip, 

jenž představoval právo otce uznat své otcovství. Uznání otcovství vůči dítěti 

nemanželskému znamenalo pro dítě omezené dědické právo. Paternitní žaloba byla 

připuštěna až na počátku 20. století. 
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2.2.2. Systém ABGB 

Obecný zákoník občanský, jehož základem byla přirozenoprávní teorie, 

vycházel ze staré římské zásady, že matka je vždy jistá, a zároveň přiznával každému 

dítěti právní nárok na určení svého zploditele.  

V ustanovení § 155 ABGB bylo výslovně uvedeno, že nemanželské děti 

nepožívají stejných práv s manželskými. O dítěti, které manželka porodila po uplynutí 

180 dní po uzavření manželství a před uplynutím třístého dne buď po mužově smrti, 

nebo po úplném zrušení manželského svazku, platila dle ustanovení § 138 ABGB 

domněnka manželského zrození. Pro určení otcovství k nemanželskému dítěti se 

uplatňovala právní domněnka vyjádřena v ustanovení § 163 ABGB, která stanovila, že 

o tom, o kom bude prokázáno způsobem předepsaným v soudním řádu, že s matkou 

dítěte obcoval v době, od které neprošlo až do jejího slehnutí méně než 180 dní a více 

než 300 dní; nebo kdo to i jen mimo soud dozná, platí domněnka, že dítě zplodil. 

K popření otcovství měl muž zákonnou lhůtu 3 měsíce po obdržení zprávy 

o narození dítěte. Proti soudem ustanovenému opatrovníkovi dítěte musel v soudním 

řízení dokázat, že jím nemohlo být dítě zplozeno, přičemž ani cizoložství matky ani 

matčino tvrzení, že dítě je nemanželské, nemohlo samo o sobě zbavit dítě práv 

manželského zrození. Zemřel-li muž před uplynutím popěrné lhůty, mohli jeho 

otcovství k dítěti popřít dědicové do 3 měsíců od jeho smrti. Svůj manželský původ 

však mohlo popírat i samo dítě se souhlasem matky, a to do uplynutí roku po dosažení 

zletilosti.   

Nemanželské děti mohly být dále legitimovány, a to zánikem překážky 

manželství nebo nezaviněnou nevědomostí manželů, dodatečným sňatkem anebo 

milostí zeměpánovou.  

 

2.3. Právní vývoj české právní úpravy 

Právní úprava platná na území bývalé rakousko-uherské monarchie byla 

převzata do československého právního řádu na základě zákona č. 11/1918b Sb., 

o zřízení samostatného státu československého, a až do roku 1948 nezaznamenala 

v oblasti rodinného práva významnější změny.  
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2.3.1. Ústava z roku 1948 

Přijetím zákona č. 150/1948 Sb., Ústava Československé republiky, došlo 

k zrovnoprávnění všech dětí na základě jeho ustanovení čl. 11 odst. 2, které stanovilo, 

že původ dítěte nesmí být jeho právům na újmu. Především v právu dědickém a 

v oblasti vyživovací povinnosti měly manželské a nemanželské děti zaručena stejná 

práva. „Ostatně i v mnohých tradičně demokratických státech je postupně opouštěno 

rozlišování právních nároků dětí zrozených z manželství a mimo ně a dochází k jejich 

zrovnoprávnění jak v právu soukromém, tak v právu veřejném.“
4
 Výsledkem tohoto 

právního vývoje bylo přijetí Evropské úmluvy o právním postavení dětí narozených 

mimo manželství na půdě Rady Evropy v roce 1975
5
.  

2.3.2. Zákon o právu rodinném  

S účinností od 1. 1. 1950 byl přijat zákon č. 265/1949 Sb., o právu rodinném a 

v souvislosti s ním také zákon č. 266/1949 Sb., o zatímních změnách v některých 

občanských věcech právních, který byl v účinnosti pouze do 31. 12. 1950
6
. „Oddělení 

právní úpravy rodinněprávních vztahů od vztahů občanskoprávních bylo v tomto období 

především legislativně-technickým opatřením ovlivněným sovětskou právní úpravou. 

Svůj význam zde měla snaha nově upravit rodinné vztahy jako vztahy typicky osobního 

charakteru, odděleně od majetkových občanskoprávních vztahů, a zvýraznit tak jejich 

socialistický charakter oproštěný od majetkových aspektů.“
7
   

V oblasti vztahů mezi rodiči a dětmi bylo významné zrušení institutu moci 

otcovské, která byla nahrazena mocí rodičovskou. Právní úprava části druhé nazvané 

„Zjišťování otcovství“ je v podstatě shodná se současně platnou právní úpravou. Jeho 

ustanovení § 42 odst. 1 upravovalo právní domněnku otcovství manžela matky, § 42 a 

§ 43 souhlasné prohlášení rodičů, § 45 uznání otcovství k dítěti ještě nenarozenému, 

§ 47 odst. 1 a 2 určení otcovství soudem a v odst. 3 určení otcovství zemřelého muže 

soudem. Popěrná lhůta byla nově stanovena na 6 měsíců ode dne uznání otcovství 

(§ 46), popř. ode dne, kdy se manžel matky dozví o narození dítěte (§ 48 odst. 1).  

                                                 
4
 RADVANOVÁ, S.; ZUKLÍNOVÁ, M. Kurs občanského práva, Instituty rodinného práva. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 1999, s. 74. 
5
 V České republice vstoupila v platnost dne 8. 6. 2001. Podrobněji v 7. kapitole. 

6
 Dne 1. 1. 1951 nabyl účinnosti zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník a zákon č. 142/1950 Sb., 

občanský soudní řád. 
7
 HRUŠÁKOVÁ, M. et al. Zákon o rodině, Zákon o registrovaném partnerství, Komentář. 4. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2009, s. XXIII. 
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Zákon č. 266/1949 Sb., o zatímních změnách v některých občanských věcech 

právních, navazoval na zákon o právu rodinném v oblasti zjištění a popření otcovství 

především v otázkách procesněprávních. Na rozdíl od současně platné právní úpravy 

bylo v ustanovení § 20 odst. 3 tohoto zákona výslovně stanoveno, že dítě, o jehož původ 

šlo, jeho matka a muž, jehož otcovství se zjišťovalo, nebo který otcovství popíral, nebo i 

osoby jiné, mají povinnost se podrobit krevní nebo dědičně biologické zkoušce
8
.   

2.3.3. Platná právní úprava  

Dne 4. 12. 1963 byl přijat zákon č. 94/1963 Sb., zákon o rodině (dále jen „zákon 

o rodině“), který byl na základě ústavního zákona č. 4/1993 Sb., o opatřeních 

souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky, převzat do právního 

řádu České republiky.  

Mezi zásadní novely zákona o rodině pro oblast určování rodičovství bezesporu 

patří zákon č. 91/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963, o rodině, ve 

znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů. Tato novela historicky 

poprvé přinesla na naše území zákonné ustanovení o určení mateřství, jež za matku 

dítěte označilo ženu, která dítě porodila. Nově formulované ustanovení § 54 odst. 1 

přiznalo muži, který o osobě tvrdí, že je otcem dítěte, právo domáhat se určení 

otcovství. Na základě této novely byly do zákona o rodině také zařazeny odstavce 2 a 3 

ustanovení § 56, upravující otázky procesně právní v případě úmrtí muže, proti kterému 

návrh na určení otcovství směřuje, nebo který o sobě tvrdil, že je otcem.  

Ke dni 1. 7. 2001 nabyl účinnosti zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a 

příjmení a o změně některých souvisejících zákonů. Pro oblast určování rodičovství 

znamenala průlom jeho novela, zákon č. 422/2004 Sb., která zavedla institut utajeného 

porodu.   

S účinností od 1. 1. 2014 bude ZOR zrušen a nahrazen právní úpravou rodinného 

práva obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „nový občanský 

zákoník“). Právní úpravě určování rodičovství v novém občanském zákoníku se věnuji 

v kapitole 5.  

                                                 
8
 Povinnost podrobit se lékařskému vyšetření nebo zkoušce krve jev platné právní úpravě 

upravena ustanovením § 127 odst. 3 OSŘ. 



 

 

8 

 

Právní úpravu dotýkající se určování rodičovství lze také nalézt v mezinárodních 

smlouvách, jimiž je Česká republika vázána. Jejich výčet a charakteristiku uvádím 

v kapitole 7.  

 

3. Určování mateřství 

 

 Vzhledem k pokrokům moderní medicíny v oblasti asistované reprodukce bylo 

třeba na problematiku určení mateřství zareagovat přijetím vhodné právní úpravy. Tento 

požadavek byl zčásti naplněn přijetím zákona č. 91/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje 

zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění 

dalších zákonů (dále jen „velká novela ZOR“). Tento zákon v oblasti určení rodičovství 

znamenal prolomení staré římské zásady mater semper certa est, pater incertus, ze které 

dosud vycházela většina právních úprav. 

 Na základě této novely, která s sebou přinesla převážně změny terminologické, 

spíše než změny zásadnějšího koncepčního charakteru, došlo ke změně názvu části 

druhé hlavy třetí zákona o rodině z původního „Určení otcovství“ na nové „Určení 

rodičovství“ v důsledku zařazení nového ustanovení § 50a, které stanoví, že matkou 

dítěte je žena, která dítě porodila.  

 Ustanovení § 50a ZOR přineslo řešení pro spornou otázku mateřství v případě 

asistované reprodukce. Jak je ale řešena situace, kdy dítě nemá v matrice zapsány 

rodiče, a jedná se o dítě nalezené? Zda a jak je řešen případ tzv. utajeného porodu? 

 V této kapitole se snažím charakterizovat situace utajeného a anonymního 

porodu, porodu mimo zdravotnické zařízení a surogačního mateřství, a upozornit 

na některá úskalí a otázky, které platná právní úprava nebo její absence vyvolávají. 

  

3.1. Utajený porod 

 Utajeným porodem je myšlen porod se zachováním anonymity matky dítěte. 

Umožněn byl poprvé na základě zákona č. 422/2004 Sb., kterým se mění zákon 

č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a 



 

 

9 

 

příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném 

zdravotním pojištění. 

 Důvodová zpráva k zákonu č. 422/2004 Sb. jako účel návrhu zákona uvedla 

snížení počtu umělých potratů, vražd novorozeného dítěte matkou nebo snížení případů 

opuštění dítěte matkou, která se z různých důvodů nemůže o dítě starat
9
. Už v průběhu 

legislativního procesu však bylo upozorňováno na skutečnost, že právní úprava může 

být v rozporu nejen s ústavním pořádkem České republiky, ale také s čl. 7 odst. 1 

Úmluvy o právech dítěte, zakotvující právo znát své rodiče jako jedno ze základních 

práv dítěte a čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte, zavazující smluvní státy k tomu, aby 

zájem dítěte byl předním hlediskem při jakékoliv činnosti týkající se dětí.  

 Domnívám se, že právní úprava utajeného porodu je s výše uvedenými články 

Úmluvy o právech dítěte v rozporu, neboť dítěti právo znát své rodiče upírá. Navíc 

platná právní úprava nepřináší zcela jednoznačné a bezproblémové řešení.   

 Výše uvedeným zákonem č. 422/2004 Sb. byl do ustanovení § 67b ZdravZ 

doplněn nový odstavec 20
10

, kterým bylo založeno právo ženy, která porodila dítě a 

písemně požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem, na zvláštní ochranu 

svých osobních údajů. S účinností od 1. 4. 2012 je utajený porod nově upraven v zákoně 

č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen 

„zákon o zdravotních službách“), konkrétně v ustanovení § 37 a § 56 ZdrS. 

 Z ustanovení § 37 odst. 1 ZdrS vyplývá, že žena s trvalým pobytem na území 

České republiky má právo na utajení své osoby v souvislosti s porodem. To však jen 

tehdy, pokud není žena vdaná nebo pokud od zániku manželství uplynulo více než 300 

dnů, neboť v opačném případě svědčí jejímu manželi domněnka otcovství podle 

ustanovení § 51 ZOR a utajený porod pak právní úprava nedovoluje. 

                                                 
9 
Důvodová zpráva k zákonu č. 422/2004 Sb. [cit. 3. 1. 2012]. Dostupný z WWW: 

<http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=4&ct=414&ct1=0>.  
10

 § 67b odst. 20 ZdravZ zní: „(20) Žena s trvalým pobytem na území České republiky, která porodila dítě 

a písemně požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem, nejedná-li se o ženu, jejímuž manželu 

svědčí domněnka otcovství (§ 51 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině), má právo na zvláštní ochranu svých 

osobních údajů. Zdravotnické zařízení je v takovém případě povinno vést zdravotnickou dokumentaci 

v rozsahu péče související s těhotenstvím a porodem, jejíž součástí jsou osobní údaje této ženy nezbytné 

ke zjištění anamnézy a údaje uvedené v § 67b odst. 2 písm. b). Jméno a příjmení ženy je vedeno odděleně 

od zdravotnické dokumentace spolu s písemnou žádostí podle věty první, datem narození a datem porodu. 

Po skončení hospitalizace se zdravotnická dokumentace o tyto údaje doplní a zapečetí. Otevření takto 

zapečetěné zdravotnické dokumentace je možné jedině na základě rozhodnutí soudu. 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.“ 
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 Žena, která uplatňuje právo na utajení své osoby v souvislosti s porodem, musí 

dle ustanovení § 37 odst. 2 předložit poskytovateli poskytujícímu příslušné zdravotní 

služby písemnou žádost o utajení své totožnosti, jejíž součástí je její prohlášení, že 

nehodlá o dítě pečovat. Zde vyvstává otázka, zda takové prohlášení může učinit i 

žena nezletilá nebo žena nemající plnou způsobilost k právním úkonům. Osobně se 

domnívám, že žádost o utajení totožnosti je právním úkonem ve smyslu ustanovení § 34 

ObčZ a násl., k jehož platnosti je třeba, aby ho učinila osoba, která má plnou 

způsobilost k právním úkonům. Nepovažuji za vhodné řešení, aby za nezletilou matku 

dítěte žádost podepsali její zákonní zástupci nebo opatrovník. Rozhodnutí o utajení 

totožnosti matky dítěte je právním úkonem osobní povahy, které má dalekosáhlé právní 

následky. Dle mého názoru, není nezletilá matka přiměřeně rozumově a volně vyspělá 

pro takové rozhodnutí.   

 Podstatou utajeného porodu je způsob vedení zdravotnické dokumentace. 

V souladu s ustanovením § 56 odst. 1 ZdrS je odděleně od zdravotnické dokumentace 

vedeno jméno, příjmení ženy, které jsou v souvislosti s těhotenstvím a utajeným 

porodem poskytovány zdravotní služby, písemná žádost o utajení porodu, datum 

narození ženy a datum porodu. Tyto údaje jsou do zdravotnické dokumentace doplněny 

až po skončení hospitalizace ženy. Zdravotnická dokumentace je poté vložena do 

vhodného obalu, zapečetěna a označena bezpečnostním kódem, který je předán i ženě, 

která dítě utajeně porodila.  

 Otevření zapečetěné zdravotnické dokumentace je možné pouze na základě 

žádosti ženy, která tajně porodila
11

, nebo na základě rozhodnutí soudu. Jako hrubý 

nedostatek platné právní úpravy vnímám skutečnost, že ze zákona není možné určit 

nejen, který soud by byl věcně a místně příslušný k vydání takového rozhodnutí, ale ani 

kdo je aktivně legitimován k podání návrhu k soudu a za jakých okolností. 

  Co se týče příslušnosti soudu, nabízí se řešení, aby soudem příslušným 

k otevření zapečetěné zdravotnické dokumentace byl ten, v jehož obvodu se 

zdravotnické zařízení nachází
12

. Osobou oprávněnou k podání návrhu by zcela určitě 

mohlo být nezletilé dítě zastoupené zákonným zástupcem nebo opatrovníkem, popř. dítě 

zletilé. Otázkou však zůstává, jaký právní důsledek takové otevření zapečetěné 

                                                 
11

 Pro srovnání, ustanovení § 67b odst. 20 ZdravZ tuto možnost výslovně neupravovalo. 
12

 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z. Anonymní a utajené mateřství v České republice – utopie 

nebo realita? Právní rozhledy, 2005, č. 2, s. 54. 
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zdravotnické dokumentace bude mít, především v případě, kdy dítě bylo osvojeno a 

v rodném listu jsou zapsáni jeho osvojitelé. Odhalení totožnosti matky zřejmě právní 

důsledky mít nebude, může však významně pomoci například při diagnóze dědičné 

nemoci dítěte.   

 Dalším problémem právní úpravy utajeného porodu je skutečnost, že vzhledem 

k ustanovení § 50a ZOR je žena, která dítě porodila, matkou dítěte, a to i přes to, že její 

totožnost byla utajena. Žena, která dítě porodila, nabývá dnem narození dítěte veškerá 

práva a povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti a je tak i zákonnou 

zástupkyní dítěte. Vztah mezi matkou a dítětem zaniká až v okamžiku nezrušitelného 

osvojení. Ovšem nelze předpokládat, že každé dítě narozené při porodu s utajením 

totožnosti matky, bude nezrušitelně osvojeno, když toto navíc ustanovení § 75 ZOR 

umožňuje jen u dětí starších jednoho roku. Nehledě na skutečnost, že děti se rodí 

s různými vrozenými vadami, jež jejich osvojení ztěžují. V případě osvojení I. stupně, 

které z důležitých důvodů může být zrušeno, možnost obnovení jejího právního 

mateřství stále existuje. V úvahu by přicházelo ustavení poručníka. Ustanovení § 78 

ZOR ovšem upravuje důvody pro ustanovení poručníka taxativně. Jedná se o případy, 

kdy dítě nemá zákonného zástupce. „V případě porodu s utajenou totožností dítě právně 

matku má, je i jeho zákonnou zástupkyní, jenom neznáme její totožnost. Ustanovení 

poručníka takovému dítěti by bylo výkladem praetor legem.“
13

 V úvahu tak přichází 

jedině ustavení opatrovníka podle § 83 ZOR. 

 Závěrem bych ještě ráda upozornila na jeden problém související se zápisem do 

knihy narození. Dle ustanovení § 14 odst. 1 MatrZ se do knihy narození zapisuje: 

a) jméno, popřípadě jména a příjmení dítěte, b) den, měsíc a rok narození dítěte, 

c) rodné číslo, místo narození a pohlaví dítěte, d) jméno, popřípadě jména, příjmení, 

popřípadě rodná příjmení, data a místa narození, rodná čísla, státní občanství a místo 

trvalého pobytu rodičů a e) datum zápisu a podpis matrikáře. V případě, že matka dítěte 

požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem, údaje uvedené v odstavci 

1 písm. d) MatrZ se v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 MatrZ do knihy narození 

nezapisují. To ovšem znamená, že i když údaje o rodičích zapsány nebudou, bude dítě 

zapsáno pod příjmením matky, což je zjevně v rozporu s celkovou koncepcí utajeného 

porodu.    

                                                 
13

 HRUŠÁKOVÁ, M. et al. Zákon o rodině, Zákon o registrovaném partnerství, Komentář. 4. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2009, s. 241. 
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 Bohužel ani nově přijatý občanský zákoník a ani nově přijatý zákon 

o zdravotních službách nenašly odpověď na otázky, které vyvstaly již s prvotní právní 

úpravou utajeného porodu v zákoně č. 422/2004 Sb., které jsem se snažila nastínit. 

Osobně se domnívám, že by bylo třeba zamyslet se nad potřebností právní úpravy 

utajeného porodu, obzvláště pro jeho rozpor s ústavním pořádkem České republiky 

a s mezinárodními úmluvami, neboť i po více než 7 letech, kdy je zákonná úprava 

utajeného porodu v účinnosti, je tento institut ženami téměř nevyužívaný
14

.  

 

3.2. Anonymní porod 

 V praxi dochází často k záměně pojmů anonymní a utajený porod, či dokonce 

k nerespektování jakéhokoli rozdílu mezi nimi. Tyto pojmy je však nutno od sebe 

důsledně odlišovat. U utajeného porodu, jak jsem již uvedla výše, je totožnost matky 

dítěte známa, ale je utajena. V případě anonymního porodu jde o situaci, kdy totožnost 

matky dítěte není vůbec známa a dítě má statut nalezence. 

 Platná právní úprava České republiky nezná institut anonymního porodu ani 

institut vzdání se rodičovství; na druhou stranu upravuje institut popření rodičovství 

u soudu nebo institut osvojení a dále nabízí možnost utajeného porodu. V praxi však 

nelze zabránit případům, kdy není ani jeden z uvedených institutů rodiči využit a kdy 

je dítě odloženo, v horším případě zavražděno.   

 Opuštění dítěte, kdy je vystaveno nebezpečí smrti nebo ublížení na zdraví, 

zakládá skutkovou podstatu trestného činu podle ustanovení § 195 TrZ. Matka, která 

v rozrušení způsobeném porodem úmyslně usmrtí při porodu nebo bezprostředně po 

něm své novorozené dítě, naplní skutkovou podstatu trestného činu vraždy 

novorozeného dítěte matkou ve smyslu ustanovení § 142 TrZ.  

 Mimo právní řád tak začaly od počátku 21. století vznikat novodobé schránky 

pro odložené děti, které si kladou za cíl odvrátit život ohrožující důsledky po porodu 

odkládaných dětí, a které dávají matkám možnost, jak dítě anonymně odložit 

bez hrozby trestního postihu.  

                                                 
14

 Podle údajů České statistického úřadu, které jsou výsledkem zpracování statistických hlášení 

o jednotlivých demografických událostech za rok 2010, se v roce 2010 narodilo 117,2 tisíce dětí. 

Z utajeného porodu nebo babyboxu bylo matričními úřady zaregistrováno 20 novorozenců. Více 

informací dostupných také z WWW: < http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/coby031411.doc>. 
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3.2.1. Historie 

 Již v hluboké historii se setkáváme s případy, kdy se matky z různých důvodů 

nechtějí nebo nemohou o dítě postarat, a jejich úlohu přebírá kmen, později církev, obce 

nebo města. Ženám je umožněno odložit dítě anonymně a beztrestně na veřejném místě, 

v klášteře, či jiném obdobném zařízení. 

 Historicky první nalezenec, o kterém se písemné prameny zmiňují, Mojžíš, byl 

ve 14. stol. př. n. l. svými rodiči položen v ošatce na řeku Nil, kde byl nalezen dcerou 

faraóna a uchráněn tak před zlým osudem. V antickém Římě byly děti odkládány 

na veřejných tržištích, ve Francii v 5 stol. u kostelů do mramorové mísy. 

 Roku 787 n. l. vznikají v italském městě Miláně první domy pro odložené děti 

zvané Xenodochium, které jsou později rozšířeny do Říma a dalších italských měst. 

Z rozhodnutí papeže Inocence III. na konci 12. stol. jsou v klášterech 

zřizována speciální zařízení na odkládání novorozenců, aby bylo zabráněno jejich 

vhazování do římské řeky Tibery. Tato zařízení mají podobu otočného zařízení 

umístěného do bran nebo zdí domu pro nalezence, nemocnic a klášterů, kam matka dítě 

odloží, otočením zařízení jej přemístí do interiéru domu a za použití zvonku upozorní 

personál na přítomnost nalezence v zařízení.  

 Ve 14 stol. jsou zřízena první zařízení pro odkládání dětí ve městech Ulm a 

Köln. V polovině 15 stol. zahájil provoz Špitál Neviňátek ve Florencii. Za vlády císaře 

Napoleona Bonaparte na konci 18. stol. ve Francii je vydáno nařízení, aby každá 

nemocnice byla vybavena zařízením, které umožní bezpečné odložení nechtěných dětí.  

Obdobné nařízení vydává také královna Marie I. Portugalská r. 1783. Ve Velké Británii 

a Irsku byla otočná zařízení poprvé instalována v roce 1730 na brány sirotčinců, avšak 

již r. 1826 byla například v Dublinu zrušena pro velkou úmrtnost dětí v tamní 

nemocnici.  

3.2.2. Moderní doba 

 Etapa zřizování moderních schránek pro odložené děti se datuje od r. 2000, kdy 

byla první z nich zřízena v německém Hamburku. Jedná se o schránku podobnou 

trezoru umístěnou ve zdi nemocnice nebo jiné veřejné instituce, vytápěnou asi 

na 30 stupňů Celsia a vybavenou signalizací přivolávající lékaře. Nejnovější model má 
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dvoudílná nerezová dvířka, která se otvírají po stisknutí jediného zeleně svítícího 

tlačítka a která se po vložení dítěte automaticky zavírají.  

 V České republice zřizování babyboxů iniciuje Občanské sdružení Babybox pro 

odložení děti – Statim a k tomu zřízený nadační fond pro odložené děti STATIM, 

jejichž předsedou je autor myšlenky babyboxů v České republice Ludvík Hess. První 

babybox u nás byl otevřen dne 1. 6. 2005 v sídle soukromé kliniky GynCentrum 

v pražském Hloubětíně. Ke dni 1. 4. 2012 jich bylo po celé České republice otevřeno 49 

a bylo do nich odloženo celkem 69 dětí.   

Na Slovensku bylo v roce 2004 založeno občanské sdružení Šanca pre 

nechcených v čele s Mgr. Annou Ghannamovou, které mj. zajišťuje zřizování veřejně 

přístupných inkubátorů – Hniezd záchrany – kam mohou matky anonymně odložit 

nechtěného novorozence do 6 týdnů věku. Po celém Slovensku bylo zatím vybudováno 

celkem 16 Hniezd záchrany a celkem 34 dětí v nich bylo odloženo. 

Odložení dítěte, o které má osoba povinnost se starat a které si nemůže obstarat 

pomoc, na místě, kde mu nehrozí nebezpečí ohrožení života anebo zdraví, je podle 

ustanovení § 205 zákona č. 300/2005 Z. z., trestný zákon (dále jen „trestný zákon“), 

trestným činem. Pokud osoba opustí dítě, a tím ho vystaví nebezpečí smrti anebo 

ublížení na zdraví, naplní svým jednáním skutkovou podstatu trestného činu opuštění 

dítěte podle ustanovení § 206 trestného zákona. Slovenská právní úprava tedy na rozdíl 

od české právní úpravy trestně postihuje i odložení dítěte na místě, kde mu nebezpečí 

ohrožení života nebo zdraví nehrozí.  

Pro zajištění beztrestnosti odložení dítěte do Hniezda záchrany byl přijat zákon 

č. 538/2005 Z. z., kterým bylo do zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, 

službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, vložen nový odstavec 

č. 11
15

, který výslovně zakotvil možnost odložení novorozence do veřejně přístupného 

inkubátoru, který byl za účelem záchrany novorozenců zřízen novorozeneckým 

oddělením zdravotnického zařízení.  

 V Německu zajišťuje zřizování schránek, tzv. „Babyklappen“, více neziskových 

organizací, například SterniPark nebo Babykörbchen. V současné době existuje 

                                                 
15

 Ustanovení § 11 zákona č. 576/2004 Z. z., o zdravotnej starostlivosti, službách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonoch v znení zákona č. 82/2005 Z. z. a zákona č. 350/2005 Z. z. zní takto: 

 „Ak zdravotnícke zariadenie ústavnej starostlivosti, ktoré prevádzkuje novorodenecké oddelenie, zriadi 

na účely záchrany novorodencov verejne prístupný inkubátor, možno novorodenca do neho odložiť.“ 

 



 

 

15 

 

v Německu 98 babyboxů, kam může být dítě anonymně odloženo bez jakéhokoli 

trestního postihu.  

 Do projektu „Babyklappe“ je od roku 2001 zapojeno také Rakousko. V Polsku 

bylo první „Okno życia“ (Okno života) otevřeno v Krakově 19. 3. 2006 jako jeden 

z projektů tamní dobročinné organizace Caritas Polska a od té doby jich bylo zřízeno 

dalších 44. Schránky pro odložené děti jsou od roku 2005 zřizovány také v Maďarsku, 

od roku 2006 v Itálii pod názvem „Culla per la Vita“ (Kolébka pro život) a z iniciativy 

sdružení Matky pro matky od r. 2000 také v Belgii. Ve Švýcarsku doposud existuje 

pouze jediná schránka ve městě Einsiedeln, kde bylo odloženo celkem 6 dětí.  

Žádný podobný projekt nebyl zahájen ani ve Francii či ve Švédsku. Ve Velké 

Británii jsou velmi příznivé podmínky pro adopci dětí, na druhou stranu ale zde 

neexistují žádná zařízení pro odložení dětí, neboť opuštění dítěte do dvou let věku dítěte 

je trestným činem. Také v Holandsku je odložení nechtěného dítěte trestné.   

Ve Spojených státech amerických má od roku 2008 již každý stát svůj program 

na záchranu odložených dětí, který zastřešuje National Safe Heaven Aliance. V roce 

1999 jako první přijal zákon „safe-heaven law“ stát Texas, v roce 2008 jako poslední 

státy Nebraska a Aljaška. Každý stát samostatně upravuje, kde je možné dítě bezpečně 

odložit, ať už v nemocnici, na hasičských stanicích či policejních odděleních. Odlišnosti 

mezi jednotlivými státy lze také vypozorovat v tom, jak staré dítě je možno odložit; od 

72 hodin starého novorozence ve státech Arizona, Maryland či Utah až do 1 roku věku 

dítěte ve státě North Dacota
16

. 

První a doposud jediný „baby hatch“ v Malajsii byl otevřen v roce 2010, kde 

bylo zatím odloženo 14 dětí. „Storks cradle“ (Čapí kolébka) jsou od roku 2007 

otevírány v Japonsku, kde ovšem počet odložených dětí není nijak vysoký vzhledem 

k velké míře potratovosti. Dlouhou tradici mají záchranné schránky a centra pro dítě a 

matku v Pákistánu; ročně zde bývá odloženo v průměru 450 dětí.  

3.2.3. Právní a sociálně-právní otázky 

 Babyboxy mají v České republice již více než šestiletou tradici, přesto se stále 

vedou ostré diskuze mezi jejich příznivci a odpůrci a v legislativní oblasti nebylo 

doposud dosaženo žádného výsledku. Určitá pravidla v rámci své kompetence nastolilo 

                                                 
16

 Přehledná mapa se základními údaji dostupná z WWW: 

<http://www.nationalsafehavenalliance.org/states/>. 
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ministerstvo práce a sociálních věcí vydáním metodického pokynu. Jeho cílem je 

„především zajistit, aby se odložené děti co nejrychleji vrátily do vlastní rodiny nebo 

aby pro ně příslušné orgány našly v co nejkratší době rodinu náhradní“
17

.  

  Dle metodického pokynu musí být miminko odložené do babyboxu neprodleně 

převezeno do zdravotnického zařízení
18

, které je povinno dítěti poskytnou odpovídající 

zdravotní péči, založit jeho zdravotní dokumentaci a informovat místně příslušný 

OSPOD
19

. 

 OSPOD po zvážení zdravotního stavu a věku dítěte podá podnět nebo návrh 

soudu na předběžné opatření, kterým se dítě svěřuje do péče fyzické osoby nebo 

zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc či kojeneckého ústavu. Soud také 

ustanoví dítěti poručníka. 

 V případě, že totožnost rodičů bude známa, příslušný OSPOD je zkontaktuje a 

nabídne spolupráci, popř. se pokusí získat souhlas obou rodičů s osvojením. Pokud se 

souhlas nepodaří získat a rodiče neprojeví po dobu dvou měsíců o dítě zájem ve smyslu 

ustanovení § 68 odst. 1 písm. b) ZOR, podnikne OSPOD takové kroky, aby se dítě v co 

nejkratším čase ocitlo ve vhodné náhradní rodině
20

.   

 Opuštění dítěte, jak jsem již uvedla výše, může za určitých okolností naplnit 

skutkovou podstatu trestního činu podle ustanovení § 195 TrZ. K posouzení trestnosti 

odložení dítěte do babyboxu se mimo jiné vyjádřilo i Policejní prezidium České 

republiky
21

, které uvedlo, že Policie ČR pátrá po rodičích odložených dětí do babyboxu 

jen v případě, kdy se dozví, že na těle odloženého dítěte jsou známky násilí, a vznikne 

podezření, že se dítě mohlo stát obětí trestného činu. Lze dovodit, že osoba, která by 

dítě do schránky předala, se nedopustí uvedeného trestného činu, neboť by jejím 

                                                 
17

 Ministerstvo práce a sociálních věcí. MPSV vydalo metodiku pro případy dětí odložených do babyboxů 

[online]. Praha, 16. 3. 2006 [cit. 4. 3. 2012]. Dostupné z WWW: 

<http://www.mpsv.cz/files/clanky/2583/160306b.pdf>. 
18

 Ne všechny babyboxy jsou umístěny ve zdravotnickém zařízení. Příkladem je babybox v budově Úřadu 

městské části Prahy 2 a Prahy 6. 
19

 Vzhledem ke skutečnosti, že totožnost odloženého dítěte není zpravidla známa, bude případ spadat do 

kompetence místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností a obecního úřadu, v jehož 

obvodu je babybox, do kterého bylo dítě odloženo; jinak se příslušnost určí podle trvalého pobytu dítěte.  
20

 Ministerstvo práce a sociálních věcí. MPSV vydalo metodiku pro případy dětí odložených do babyboxů 

[online]. Praha, 16. 3. 2006 [cit. 4. 3. 2012]. Dostupné z WWW: 

<http://www.mpsv.cz/files/clanky/2583/160306b.pdf>. 
21

 Policejní prezidium České republiky. Upřesnění informací týkajících se tzv. Baby-boxů [online]. Praha, 

30. 3. 2006 [cit. 4. 3. 2012]. Dostupné z WWW: <http://www.babybox.cz/?p=aktuality-archiv#a >. 
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jednáním nebyla naplněna ani objektivní, ani subjektivní stránka tohoto trestného 

činu.
22

 

 Odpůrci babyboxů namítají, že jejich zřizování je v rozporu s Úmluvou 

o právech dítěte a Evropskou úmluvou o výkonu práv dětí. Podle ustanovení čl. 7 

Úmluvy o právech dítěte, má každé dítě od narození právo na jméno, právo na státní 

příslušnost, a pokud to je možné, právo znát své rodiče a právo na jejich péči. S tímto 

argumentem by bylo možné souhlasit, neboť odložené dítě skutečně nemá možnost 

získat informace o svém původu, nicméně se domnívám, že vedle práva dítěte znát své 

rodiče a práva na jejich péči je zde jiné, převažující, a to právo dítěte na život. A pokud 

by možnost odložení dítěte do babyboxu znamenalo záchranu i jediného novorozence, 

pak má jejich zřízení smysl.  

 Další oblastí, ve které je namítán rozpor s právními předpisy, je oblast sociálně-

právní. Nadační fond pro odložené děti STATIM zřízením a provozováním schránek, 

převážně zajišťováním technických a finančních záležitostí, nevykonává činnost 

na úseku sociálně-právní ochrany dětí, jak ji vymezuje zák. č. 359/1999 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, ani sociálně-právní činnost v jiném směru. Činnost fondu má být 

zaměřena pouze na vytvoření prostoru a jeho vybavení pro umístění odloženého dítěte, 

v němž budou zajištěny hygienické podmínky, bezpečnost dítěte proti zásahům třetích 

osob a návaznost na rychlá další opatření.
23

 

3.2.4. Právní postavení nalezeného dítěte 

 Co se týče právního postavení nalezeného dítěte, je právní úprava velmi 

skromná. Dle ustanovení § 5 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního 

občanství České republiky (dále jen „zákon o státním občanství“), je fyzická osoba 

nalezená na území České republiky státním občanem České republiky, pokud se 

neprokáže, že nabyla narozením státní občanství jiného státu. Dítě se tak nestane 

státním občanem České republiky jen v případě, že bude zjištěno, že oba jeho rodiče 

jsou cizími státními občany.  

                                                 
22

 Akademie věd České republiky. Stanovisko Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky 

[online]. Praha, 27. 1. 2005 [cit. 4. 3. 2012]. Dostupné z WWW: <http://www.babybox.cz/?p=dulezita-

akta#a >. 
23

 Akademie věd České republiky. Stanovisko Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky 

[online]. Praha, 27. 1. 2005 [cit. 5. 3. 2012]. Dostupné z WWW: <http://www.babybox.cz/?p=dulezita-

akta#a >. 
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 Ustanovení § 5 zákona o občanství se původně vztahovalo pouze na fyzické 

osoby mladší 15 let. Toto věkové omezení bylo vypuštěno na základě zákona 

č. 357/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního 

občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem bylo přistoupení 

České republiky k Úmluvě o omezení případů bezdomovectví
24

, jejíž čl. 2 stanoví, že 

nalezenec nalezený na území smluvního státu bude považován, nebude-li dokázán opak, 

za narozeného na tomto území rodičům, majícím občanství tohoto státu; a kategorii 

nalezence tak nijak věkově neomezuje.  

Podle ustanovení § 17 MatrZ se zápis dítěte nezjištěné totožnosti do knihy 

narození provede podle výsledků šetření orgánů policie a zprávy lékaře obsahující 

sdělení o pohlaví a pravděpodobném datu narození dítěte. Výsledek šetření i zprávu 

lékaře předává matričnímu úřadu orgán policie, který šetření prováděl. V případě, že se 

totožnost matky dítěte nepodaří zjistit, má dítě statut nalezence; v opačném případě je 

mateřství postaveno najisto.  

 Zápis narození nalezeného dítěte nezjištěné totožnosti upravuje ustanovení § 20 

vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách. 

Nejprve je ověřeno, že dítě nebylo dosud v matriční knize zapsáno. Následně se do 

matriční knihy zapíše čas, místo a okolnost, za kterých bylo dítě nalezeno, popis jeho 

zvláštních tělesných znaků, oděvu a označení jiných předmětů majících vztah ke zjištění 

jeho totožnosti. Uvede se také údaj o pravděpodobném věku dítěte.   

 Místně příslušným matričním úřadem k provedení zápisu o narození do matriční 

knihy bude ten, v jehož obvodu byla narozená osoba nalezena ve smyslu ustanovení 

§ 10 MatrZ.  

 

3.3. Porod mimo zdravotnické zařízení 

 V 18. století nebyl porod v domácnostech ničím mimořádným. Jen malé 

procento žen rodilo v tehdejších tzv. špitálech, kde byla zdravotní péče minimální a 

riziko úmrtí rodičky při vážnějších komplikacích vysoké. První porodnické kliniky 

začaly vznikat v polovině 19. stol. Profese porodních asistentek byla zrušena po druhé 

                                                 
24

 Úmluva byla přijata dne 30.8.1961, pro Českou republiku vstoupila v platnost dne 19.3.2002. Dostupné 

také z WWW: <http://www.unhcr-centraleurope.org>. 
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světové válce a všechny porody tak jsou nadále prováděny převážně v lůžkových 

zdravotnických zařízeních.  

3.3.1 Porod mimo zdravotnické zařízení v České republice 

 V České republice, ale i obecně ve světě, v posledních letech opět vzrůstá počet 

žen, které chtějí rodit doma, a sílí tlak porodních asistentek požadujících odstranění 

právních a administrativních překážek pro vedení domácích porodů.  

Porod v domácím prostředí láká ženy, které mají obavy před jistou porodnickou 

rutinou nezohledňující jejich individuální potřeby. Jejich přáním oponují odborníci z řad 

gynekologů, porodníků i neonatologů a svůj negativní postoj k porodům mimo 

zdravotnické zařízení vyjádřila i Vědecká rada České lékařské komory. VR ČLK 

považuje plánovaný porod mimo zdravotnické zařízení za postup „non lege artis“, a to 

z důvodu nemožnosti stoprocentní předvídatelnosti zvýšených rizik pro matku i její dítě. 

VR ČLK zároveň plně podporuje přirozené porody v řádně personálně i technicky 

vybavených porodnicích, které rodičkám zajišťují příjemné prostředí.
25

    

 Právo ženy zvolit si místo porodu potvrdil Evropský soud pro lidská práva 

ve věci Ternovszká proti Maďarsku
26

. V odůvodnění rozsudku mimo jiné uvedl, že 

garance čl. 8 Úmluvy
27

, musí být vykládány ve světle principu osobní autonomie. Proto 

právo rozhodnout se, zda se člověk stane rodičem či nikoli, v sobě dle názoru ESLP 

zahrnuje právo zvolit si, za jakých okolností k tomu dojde. V oblasti domácího porodu, 

jehož volba je právem matky, to znamená, že matka má právo na to, aby existovaly 

právní a institucionální podmínky, které její volbu umožní, s výjimkou případů, kdy je 

ho možno omezit s ohledem na jiná práva.  

Jak ESLP ze svobody rodit doma dovodil pozitivní závazek státu přijmout 

předvídatelnou právní úpravu, vysvětluje konkurující stanovisko soudců Sajó a Tulkens. 

Dle jejich názoru již neplatí klasické liberální dělení na práva a svobody a ve světě, kde 
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 Česká lékařská komora. Odborné stanovisko Vědecké rady ČLK k porodům v domácnosti [online]. 

Praha, 8. 3. 2012 [cit. 11. 3. 2012]. Dostupné z WWW: < http://www.lkcr.cz/aktuality-

322.html?do[loadData]=1&itemKey=cz_99307>. 
26

 Evropský soud pro lidská práva, Rozsudek  Ternovszká v. Maďarsko [ze dne 14. 12. 2010], stížnost č. 

67545/09. 
27

 Čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod zní: „(1) Každý má právo na respektování 

svého soukromého a rodinného života, obydlí a korespondence. (2) Státní orgán nemůže do výkonu 

tohoto práva zasahovat kromě případů, kdy je to v souladu se zákonem a nezbytné v demokratické 

společnosti v zájmu národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, hospodářského blahobytu země, ochrany 

pořádku a předcházení zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod jiných. 
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je vše regulované, je považováno za bezpečné a přijatelné právě jen to, co je 

regulované. Požadavek na vytvoření odpovídající právní jistoty nelze zaměnit s pouhou 

liberalizací domácích porodů, ale je třeba najít rovnováhu mezi dostupnými lékařskými 

znalostmi, zdravím matky a dítěte, strukturou zdravotních služeb atd. Právo volby, které 

matka požívá, by v tomto případě mělo být omezováno jen přiměřeně.  

S odkazem na výše uvedené rozhodnutí ESLP, Městský soud v Praze 

v odůvodnění svého usnesení ze dne 18. 1. 2012
28

 potvrdil právo na volbu porodu doma 

jako součást práva na ochranu soukromého a rodinného života, a dále za legitimní 

označil požadavek stěžovatelky - rodičky - na zajištění péče během porodu státním 

zdravotnickým zařízením vzhledem k neexistenci porodních asistentek.  

Lze zatím jen těžko předpovídat, jaký dopad na problematiku domácích porodů 

a jejich právní úpravu bude toto usnesení mít.  

3.3.2. Porod mimo zdravotnické zařízení ve vybraných evropských státech 

Ve Velké Británii se počet domácích porodů pohybuje v průměru kolem 2 % a 

neustále vzrůstá. Nejvyšší procento vykazuje Wales - kolem 8 %, neboť tamní vláda je 

domácím porodům příznivě nakloněna.  

V Irsku je nízké procento domácích porodů (kolem 1 %) zapříčiněno poměrně 

konzervativním prostředím a přístupem porodních asistentek pracujících pro národní 

zdravotní systém.  

Obdobná situace panuje v paternalistické Francii. Ačkoliv zde nejsou kladeny 

takové administrativní, technické či právní překážky jako v jiných zemí, procento 

domácích porodů se zde pohybuje kolem 1- 2 %.  

Porodní asistentky v Německu mají významné postavení a představují rovné 

partnery pro lékaře – porodníky a gynekology. K porodům v nemocnicích (97 %) jsou 

v Německu nabízeny alternativy jako porod v porodním domě, porod doma nebo tzv. 

ambulantní porod, kdy žena sice rodí v nemocnici, ale již po několika hodinách po 

porodu může odejít domů.   

Obdobné postavení německých porodních asistentek lze vypozorovat také 

v Rakousku. Ani zde však procento domácích porodů nepřekračuje hranici 3 %.  
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 Městský soud v Praze. Usnesení 1 Nc 1/2012-11 [ze dne 18. 1. 2012]. Více informací také na WWW: 

<http://llp.cz/2012/01/soud-rozhodl-nemocnice-musi-zenam-zajistit-porodni-asistentku-i-u-porodu-
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Výrazně odlišná situace panuje v Nizozemí, jehož systém porodní péče je dáván 

za příklad po celém světě. Porod doma zde volí více než čtvrtina rodiček.  

3.3.3. Právní otázky  

 Pojem porodu mimo zdravotnické zařízení v sobě zahrnuje nejen plánovaný 

porod v domácnosti, ale i případy, kdy se dítě narodí např. na cestě do nemocnice. 

Všechny porody, které se uskutečňují mimo zdravotnické zařízení, vyvolávají řadu 

otázek, a to především v souvislosti s matričním zápisem. 

 Pokud je porod ukončen ve zdravotnickém zařízení, oznamuje narození dítěte 

v souladu s ustanovení § 15 odst. 1 MatrZ poskytovatel zdravotních služeb. V případě, 

že byl porod ukončen mimo zdravotnické zařízení, má oznamovací povinnost v daném 

pořadí: lékař, který jako první poskytl při porodu zdravotní služby (§ 15 odst. 1 MatrZ), 

rodič, popř. jeho zákonný zástupce, nebo soudem ustanovení opatrovník (§ 15 odst. 2 

MatrZ) a fyzická osoba, která se o narození dozvěděla (§ 15 odst. 3 MatrZ).  

 Lze namítat, že by mohly vzniknout pochybnosti o totožnosti matky dítěte 

v případech, kdy nebyl porod ukončen ve zdravotnickém zařízení a kdy zdravotní péči 

poskytla porodní asistentka, která není na základě registrace nestátního zdravotnického 

zařízení oprávněna k vedení fyziologických porodů bez odborného lékařského dohledu. 

Ta totiž v takovém případě má oznamovací povinnost dle ustanovení § 15 odst. 3 MatrZ 

až v případě, že svou oznamovací povinnost nesplní rodič narozeného dítěte. 

V případě oznámení narození dítěte mimo zdravotnické zařízení rodičem dítěte 

zákon výslovně stanoví, které doklady mají být předloženy, v ustanovení § 16 MatrZ, 

nestanoví však žádné takové, které by bez pochyb osvědčily skutečnost, že žena dítě 

porodila a je tak jeho matkou ve smyslu ustanovení § 50a ZOR. Praxe matričních úřadů 

je různá.   

Matriky zpravidla vyžadují doložení dokladů potřebných ke zjištění nebo 

ověření správností údajů ve smyslu ustanovení § 16 MatrZ, jako je těhotenský průkaz 

nebo potvrzení gynekologa, že žena porodila a také potvrzení pediatra o prohlídce 

novorozence. Naopak odmítají uznávat tiskopisy vyplněné porodními asistentkami 

s odůvodněním, že na základě své registrace nebyly oprávněné poskytovat zdravotní 

péči během porodu. Lze však pochybovat o relevantnosti takových dokladů v případě, 
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kdy ani gynekolog ani pediatr nejsou porodu přítomni a nemohou tak místo a datum 

narození dítěte potvrdit.  

Obrat v této problematice přineslo závěrečné stanovisko zástupkyně 

ombudsmana
29

, ve kterém byl vyjádřen názor, že porodní asistentka je poskytovatelkou 

zdravotní péče a stejně jako lékař či porodnice je oprávněna a zároveň i povinna vyplnit 

Hlášení o narození dítěte pro účely zápisu do matričních knih, a to i tehdy, pokud má 

oprávnění k poskytování péče pouze po porodu.  

Dle čl. 7 Úmluvy o právech dítěte má stát povinnost registrovat každé dítě ihned 

po narození. Narození dítěte musí být oznámeno matričnímu úřadu v zákonem 

stanovené lhůtě. Ustanovení § 15 odst. 4 MatrZ stanoví lhůtu 3 pracovních dnů 

od narození dítěte, v případě matky od okamžiku, kdy je schopna takové oznámení 

učinit, a v případě jiné fyzické osoby je rozhodným okamžikem den, kdy se o narození 

dozvěděla. Zákon o matrikách však nestanoví pro nesplnění oznamovací povinnosti 

žádnou sankci. „Nepřímou „sankcí“ pro rodiče je nevystavení rodného listu dítěte jako 

jeho jediného dokladu totožnosti a s tím spojené následky zejména v oblasti sociálního 

zabezpečení.“
30

 

Nesplnění oznamovací povinnosti matričnímu úřadu při narození dítěte, 

stanovenou zákonem o matrikách, může být také kvalifikováno jako přestupek na úseku 

matrik, jména, příjmení dle ustanovení § 42c PřestZ, za který lze uložit pokutu až do 

výše 5.000,- Kč. O tom, že tato sankce zdaleka neplní svou preventivní funkci, svědčí 

případ z počátku roku 2012
31

, kdy byli před soud postaveni rodiče, kteří narození svých 

dvou chlapců (ve věku 1 rok a 2 roky) vůbec nenahlásili matričnímu úřadu a v naprosté 

izolaci od okolního světa je vychovávali v jednom pražském bytě.  

Lze uzavřít, že ač současná právní úprava domácí porody výslovně nezakazuje, 

není pro ně u nás vytvořeno vhodné právní prostředí. Na ministerstvu zdravotnictví 

proto vzniká patnáctičlenná pracovní skupina z  řad lékařů, porodních asistentek a 
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 Veřejný ochránce práv. Ze závěrečného stanoviska ve věci podnětu paní K. K. vydaného podle 
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Praha : C. H. Beck, 2009, s. 244. 
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zástupců ministerstva, která má ministerstvu doporučit podmínky, za jakých by ženy 

případně mohly rodit doma za účasti porodní asistentky.  

3.4. Náhradní mateřství 

Než se budu zabývat institutem náhradního mateřství, ráda bych uvedla několik 

důležitých bodů týkající se asistované reprodukce, která tvoří podstatu institutu 

náhradního mateřství v moderním pojetí.  

3.4.1. Asistovaná reprodukce  

Mezi hlavní metody asistované reprodukce patří hormonální léčba, hormonální 

léčba spojená s inseminací a mimotělní oplodnění. Každá z těchto metod má za cíl 

jediné – umožnit neplodnému páru počít dítě, které bude mít shodnou genetickou 

informaci alespoň s jedním z rodičů.  

První dítě „ze zkumavky“, se narodilo dne 25. 7. 1978 v Manchesteru. Jednalo 

se o dívku Louisu Brown. Prvenství v rámci střední a východní Evropy patří chlapci, 

který se narodil dne 4. 11. 1982 v Brně.  

Právní řád České republiky zákonnou úpravu asistované reprodukce dlouho 

postrádal. Teprve na základě zákona č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských 

embryonálních kmenových buňkách a o změně některých souvisejících zákonů, byla do 

zákona o zdravotních službách vložena ustanovení § 27d – h, která upravovala způsob a 

podmínky provedení asistované reprodukce. 

Dosavadní právní úprava byla nahrazena novou s účinností od 1. 4. 2012, a to 

zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, který mimo jiné 

upravuje asistovanou reprodukci jako metodu a postup, při kterých dochází k odběru 

zárodečných buněk, k manipulaci s nimi, ke vzniku lidského embrya oplodněním 

vajíčka spermií mimo tělo ženy, k manipulaci s lidskými embryi, včetně jejich 

uchovávání, a to za účelem umělého oplodnění ženy.  

Explicitní vyjádření účelu metody asistované reprodukce by se mohlo zdát 

nadbytečné, domnívám se však, že jde o důležité vyjádření zákonodárce, že metody a 

postupy asistované reprodukce nejsou jakousi službou, která by měla být dostupná 

komukoliv, ale výkony, které mají být řešením neplodnosti páru. 

Ustanovení § 3 SZdrS umělým oplodněním rozumí v zásadě dvě metody. První 

spočívá v zavedení spermií do pohlavních orgánů ženy (IVF, tzv. in vitro fertilizace); 
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druhá v přenosu lidského embrya vzniklého oplodněním vajíčka spermií mimo tělo ženy 

do pohlavních orgánů ženy (IVF-ET). 

Pro umělé oplodnění jsou použita vajíčka ženy, která má být oplodněna, spermie 

muže, který podstupuje léčbu neplodnosti společně se ženou, anebo zárodečné buňky 

darované jinou osobou. Dárcem může být žena ve věku od 18 do 35 let a muž ve věku 

od 18 do 40 let, za splnění podmínky plné způsobilosti k právním úkonům a 

způsobilosti zdravotní. Poskytovatel, který provádí umělé oplodnění má povinnost 

uchovat údaje o zdravotním stavu anonymního dárce po dobu 30 let od provedení 

umělého oplodnění; předá je pouze na základě písemné žádosti neplodného páru nebo 

zletilé osoby narozené z umělého oplodnění.    

Umělé oplodnění lze provést ženě v jejím plodném věku, pokud její věk 

nepřekročil hranici 49 let. Na tomto místě bych ráda poukázala na skutečnost, že 

předchozí platná právní úprava (zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu) žádnou 

věkovou hranici nestanovila a bylo tak ponecháno výlučně na lékaři, aby v konkrétním 

případě odborně posoudil zdravotní stav ženy, která hodlá umělé oplodnění 

podstoupit.
32

 Vládní návrh zákona o specifických zdravotních službách původně 

uvažoval o hranici 55 let věku, která dle důvodové zprávy odpovídá ve většině případů 

plodnému věku ženy a průběh těhotenství lze ještě pokládat za bezpečné jak pro ženu, 

tak pro plod. Ustanovení § 6 odst. 1 SZdrS bylo ale nakonec schváleno ve znění, které 

tuto hranici ustálilo na věku 49 let.   

Další náležitostí pro provedení umělého oplodnění je písemná žádost ženy 

a muže, kteří tuto zdravotní službu hodlají podstoupit (§ 6 SZdrS). Písemný souhlas 

musí být neplodným párem udělován opakovaně před každým provedením umělého 

oplodnění. Žena – příjemkyně uděluje také souhlas před každým jednotlivým výkonem 

asistované reprodukce. Udělení souhlasu zapíše ošetřující lékař do zdravotnické 

dokumentace, záznam podepíše a rovněž ho podepíše i příjemkyně. Důvodem této 

podmínky je skutečnost, že zákon o rodině stanoví taxativní výčet toho, kdo je otcem (či 

je za něj považován) a za jakých okolností (§ 51 odst. 1 a 2, § 52 odst. 1 a § 54 odst. 1, 

2 a 3 ZOR)
33

. Na okraj uvádím, že § 27 odst. 3 ZdravZ vyžadoval písemnou formu 
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pouze pro první předběžný souhlas muže s umělým oplodněním ženy, který je obsažen 

ve společné písemné žádosti. Pro následující souhlasy udělované před každým 

jednotlivým výkonem asistované reprodukce nebyla forma výslovně stanovena, 

postačovalo udělení souhlasu ústní formou. 

  Právní úprava neumožňuje provedení umělého oplodnění u osamělé ženy a 

homosexuálních párů, na druhou stranu ji ale vedle manželských párů umožňuje i u 

nesezdaného soužití. Výslovně je vyloučeno provedení umělého oplodnění ženě, která 

má k muži příbuzenský vztah vylučující uzavření manželství.  

Léčbu metodami asistované reprodukce může provádět pouze poskytovatel, 

kterému bylo uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb v oboru reprodukční 

medicína (§ 4 SZdrS). Ten je dále v souladu s ustanovením § 10 SZdrS povinen zajistit 

zachování vzájemné anonymity anonymního dárce a neplodného páru a anonymity 

anonymního dárce a dítěte narozeného z asistované reprodukce.  

V ustanovení § 11 SZdrS je výslovně uvedeno, že za odběr zárodečných buněk 

nevzniká osobě, které byly odebrány, nárok na finanční ani jinou úhradu. Uhrazeny 

budou jen účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložené výdaje spojené s darováním 

zárodečných buněk.  

3.4.2. Surogační mateřství  

Surogační, neboli náhradní, mateřství není novým, moderním institutem. Jeho 

předchůdce lze najít již ve starých písemných pramenech. První kniha Mojžíšova, 

Genesis, vypráví příběh Abraháma, manžela neplodné Sáry, který zplodil jejich děti se 

služkou. Také syny Abrahámova vnuka Jákoba odnosila a porodila náhradní matka, 

neboť Jákobova žena Ráchel byla neplodná. Tento postup byl z lékařského hlediska 

velmi jednoduchý a jakoukoli asistenci nevyžadoval.  

 S rozvojem moderní medicíny a nových postupů v oblasti asistované 

reprodukce se vyvinuly také moderní formy náhradního mateřství. Rozlišují se dvě 

základní formy, a to částečné nebo plné náhradní mateřství.  

Částečné spočívá v postupu, kdy jsou do pohlavních orgánů náhradní matky 

zavedeny spermie muže (zpravidla muže z objednatelského páru). O plném náhradním 

mateřství mluvíme v případě metody IVF, kdy matka z objednatelného páru nejprve 

podstupuje hormonální léčbu, v důsledku které v jejích vaječnících uzraje více vajíček 
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najednou. Ty jsou následně z jejího těla odebrány dlouhou dutou jehlou napojenou 

na tenkou hadičku a zavedeny do speciálních roztoků. K vajíčkům je následně 

přidána kapka otcových spermií. Po oplodnění jsou oplozená vajíčka umístěna 

do inkubátoru, kde probíhá dělení zárodků, ty jsou nakonec vpraveny do dělohy 

náhradní matky.
34

  

Společnou oběma formám je skutečnost, že na základě předem uzavřené 

smlouvy se náhradní matka po porodu vzdává svých rodičovských práv a povinností a 

umožní objednatelnému (biologickému) páru, aby si dítě osvojil. V případě, že je 

biologický otec v rodném listu již uveden jako otec dítěte, osvojuje si dítě jen jeho 

biologická matka.  

Dále rozlišujeme náhradní mateřství bezúplatné, jinak také altruistické, a 

za úplatu, tedy komerční.  

3.4.3. Právní úprava náhradního mateřství v České republice de lege lata 

Náhradní mateřství není v našem právním řádu nijak řešeno, tedy není ani 

zakázáno ale zároveň ani povoleno. Jeho provádění je umožněno na základě zásady 

legální licence vyjádřené v čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, které stanoví, 

že každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co 

zákon neukládá. Kliniky reprodukční medicíny nebo neplodné páry, které se pro 

náhradní mateřství rozhodují, tak jednoduše využívají mezery v zákoně
35

.  

Vzhledem ke kogentní úpravě ustanovení § 50a ZOR je zřejmé, že jakákoliv 

dohoda o náhradním mateřství směřující proti tomuto ustanovení je soudně 

nevymahatelná, neboť by byla patrně prohlášena za neplatnou ve smyslu ustanovení 

§ 39 ObčZ. Není ani vyloučeno, že by předání dítěte jeho právní matkou matce 

biologické bylo posuzováno jako naplnění skutkové podstaty trestného činu svěření 

dítěte do moci jiného podle ustanovení § 169 TrZ.  

Již v srpnu roku 2009 byla z iniciativy ministerstva spravedlnosti zahájena 

diskuze na téma surogačního mateřství, nicméně zatím nebylo dosaženo žádného 

pozitivního výsledku, o čemž svědčí skutečnost, že nový občanský zákoník pokrok 

v oblasti asistované reprodukce a metod náhradního mateřství nijak nezohledňuje, až 
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na jednu drobnou výjimku (§ 804). Ustanovení § 804 nového občanského zákoníku 

vylučuje osvojení mezi osobami spolu příbuznými v přímé linii a mezi sourozenci, 

s výjimkou případu náhradního mateřství.  

3.4.4. Právní úprava náhradního mateřství vybraných států de lege lata 

Česká republika však zdaleka není jedinou zemí, která institut náhradního 

mateřství zatím nijak neupravuje. Obdobná situace jako u nás panuje například 

na Slovensku, v Chorvatsku nebo Portugalsku. Výslovně zakázané je náhradní mateřství 

například v Polsku, Německu, Francii, Itálii, Finsku nebo Norsku. Komerční forma 

náhradního mateřství je zakázána v Nizozemí, Velké Británii, Řecku, Dánsku a za 

hranicemi Evropy například v Kanadě (s výjimkou provincie Quebec) a Austrálii.
 
 

Prvním státem, který přijal zákonnou úpravu náhradního mateřství, byl Izrael. 

Izraelský „Embryo Carrying Agreements Law” z března roku 1996 výslovně zakotvil 

možnost uzavření surogační smlouvy, která musí být schválena státem jmenovanou 

komisí. Smlouvu mohou uzavřít jen státní občané stejného náboženského vyznání 

za podmínky, že náhradní matka bude svobodná, rozvedená, nebo vdovou a 

objednatelský neplodný pár bude heterosexuální. Povolena je pouze altruistická forma 

plného náhradního mateřství.   

Ve Velké Británii je problematika náhradního mateřství upravena v “Surrogacy 

Arrangements Act“ z roku 1985 upravující náležitosti surogační smlouvy a v „Human 

Fertilitisation and Embryology Act 2008“, ve které jsou upraveny otázky rodičovství. 

Základními podmínkami náhradního mateřství jsou, že dítě musí mít genetický vztah 

aspoň k jednomu z objednatelského páru, náhradní matka i objednatelský pár musí být 

starší 18 let a všichni musí dát plný a bezpodmínečný souhlas s provedením zákroku. 

Od srpna roku 2010 je institut náhradního mateřství umožněn také homosexuálním 

párům.  

Ve Spojených státech amerických se právní úprava liší stát od státu, náhradní 

mateřství povoluje například stát Florida nebo Texas, naopak státy jako Indiana, New 

York a Michigan ho zakazují, nebo jakákoliv ujednání o náhradním mateřství prohlašují 
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za neplatné. Zatím žádnou právní úpravu nepřijaly státy Colorado, Montana a 

Georgie.
36

 

Ve státu Texas je surogační mateřství umožněno na základě uzavření písemné 

dohody, která musí být podepsána všemi zúčastněnými a schválena soudem. 

Objednatelský pár musí být párem manželským, neplodným; umělé oplodnění nelze 

tedy provést z jiných než zdravotních důvodů. Další podmínkou je, že vajíčka musí 

poskytnout neplodná matka a aspoň jedna ze zúčastněných stran musí mít trvalé 

bydliště na území státu Texas. Významná je úprava matričního zápisu, neboť 

objednatelský pár je již od narození zapsán v rodném listě dítěte.
37

 

Ve státu Florida je umožněno náhradní mateřství částečné i plné. V případě 

plného náhradního mateřství je v rámci tzv. „Certificate process” umožněn postup, kdy 

jsou do tří dnů od narození dítěte muž a žena zapsáni do rodného listu namísto 

biologických rodičů, to vše bez nutnosti zapojení soudu. Bez soudního řízení se naopak 

neobejde postup v případě částečné surogace, kdy je za souhlasu náhradní matky 

a splnění dalších náležitostí, dítě osvojeno.
38

  

První soudní rozhodnutí na území Spojených státu ve věci náhradního mateřství 

padlo roku 1988 v New Jersey ve známém případu „Baby M“
39

. Jednalo se o případ 

částečné surogace. Náhradní matka Mary Beth Whitehead uzavřela smlouvu 

o náhradním mateřství s objednatelským párem Williamem a Elizabeth Stern, a 

na základě této dohody byla oplodněna spermiemi pana Sterna. Ve smlouvě bylo 

ujednáno, že paní Whitehead za odměnu ve výši 10.000,- USD dítě po porodu předá 

biologickému otci. Paní Whitehead si ovšem v průběhu těhotenství vytvořila k dítěti 

velmi silný citový vztah a i když dítě po porodu objednatelskému páru předala, 

zanedlouho jej získala zpět a nechtěla ho manželům Stern vydat. Manželé Stern tedy 

podali žalobu k soudu, který jejich práva vyplývající se smlouvy o náhradním mateřství 

uznal, a paní Sternové bylo přiznáno právo dítě adoptovat. Toto rozhodnutí zvrátil 
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Nejvyšší soud v New Jersey, který surogační smlouvu prohlásil za neplatnou, anuloval 

adopci paní Stern a paní Whitehead opět přiznal veškerá rodičovství práva. Dítě bylo 

svěřeno do péče biologického otce. 

Rozsudek Nejvyššího soudu mimo jiné také zakázal uzavírání surogačních 

smluv, pokud se nejedná ze strany náhradní matky o jednání zcela dobrovolné, 

bezúplatné a pokud není náhradní matce umožněno v průběhu těhotenství své 

rozhodnutí změnit. Obdobnou úpravu následně přijalo za svou 17 dalších států.
40

 

Na Slovensku zákon č. 36/2005 Z. z., zákon o rodine, v ustanovení § 82 uvádí: 

„(1) Matkou dieťaťa je žena, ktorá dieťa porodila. 

(2) Dohody a zmluvy, ktoré sú v rozpore s odsekom 1, sú neplatné.“ 

Zákonodárce tedy přistoupil k výslovnému zakotvení absolutní neplatnosti 

jakékoliv dohody a smlouvy, která by odporovala kogentní zásadě označující za matku 

dítěte ženu, která dítě porodila.  

„Z obsahu uvedeného ustanovenia vyplýva, že slovensky právny poriadok 

zásadne nevylučuje surogačné materstvo. Napokon je to bežne aplikovaný medicínsky 

postup. Avšak pre prípad, že sa zrealizuje, ustanovuje jednoznačne, ktorá zo žien sa 

bude považovať za matku dieťaťa. Nerozhoduje test DNA, ktorý by svedčil žene, ktorá 

poskytla genetický materiál. Rozhoduje správa o pôrode, ktorá osvedčí, ktorá žena dieťa 

porodila.“
41

 Tedy obdobně jako v České republice, na Slovensku je jedinou objektivní 

skutečností rozhodující pro určení mateřství porod dítěte.  

3.4.5. Surogační mateřství a určování mateřství. 

„Vztahy mezi rodiči a dětmi jsou nejvýznamnějšími vztahy mezi lidmi vůbec. 

Z hlediska ochrany zájmů nezletilých dětí, je dán zásadní zájem společnosti na tom, aby 

tyto vztahy byly co nejrychleji a nejjistěji určeny a stabilizovány“
42

. Právní úprava 

rodičovství se zpravidla snaží najít soulad mezi rodičovstvím biologickým a 

rodičovstvím právním. V souvislosti s některými metodami asistované reprodukce je 
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však nalezení takového souladu komplikovanější, a proto by měl být přístup k otázce 

určení rodičovství u dětí narozených metodami asistované reprodukce citlivý. 

Případ početí dítěte metodou IVF žádné spory nevyvolává vhledem k uplatnění 

zásady mateřství ženy, která dítě porodila. Druhá metoda IVF-ET, kdy je do pohlavních 

orgánů matky vložen zárodek, který vznikl oplodněním vajíčka jiné ženy, může ovšem 

vyvolat spor o to, zda je matkou dítěte žena, která poskytla biologický a genetický 

materiál nebo žena, která dítě porodila. Jakkoliv by se tato otázka mohla zdát 

diskutabilní, zdá se, že v právních řádech napříč Evropou panuje o otázce mateřství 

shoda.   

Právní řády vycházející z rakouského ABGB považují za matku dítěte ženu, 

která dítě porodila. Dokonce i v právních řádech vycházejících z francouzského Code 

Civil, kde je mateřství dáno až následným uznáním rodičkou, je nerozhodné, kým byl 

poskytnut genetický materiál, a za matku dítěte je považována žena, která dítě porodila. 

Také v českém právním řádu není pro jakýkoliv spor prostor, neboť mateřství je 

postaveno najisto ustanovení § 50a ZOR, který za matku dítěte označil ženu, která dítě 

porodila, a to bez ohledu na původ genetického materiálu.  

Vzhledem k sílícímu tlaku na změnu právní úpravy zohledňující vývoj 

vědeckého poznání, bylo již v roce 2005 v návrhu nového občanského zákoníku 

uvažováno o přijetí ustanovení o určení mateřství v následujícím znění: 

 „(1) Matkou dítěte je žena, která je porodila; původ genetické látky, která byla 

základem početí, není rozhodný. Žalobě ženy, která byla dárkyní genetického materiálu, 

proti ženě, která dítě porodila, nelze vyhovět. 

(2) Není-li z okolností zřejmé, která z žen, jež tvrdí, že je matkou, dítě porodila, 

soud určí, že dítě je nebo není dítětem určité ženy.“  

Návrh nového občanského zákoníku odeslaný do Poslanecké sněmovny v dubnu 

roku 2009 se však opět vrátil ke stručnému kogentnímu znění: 

„Matkou dítěte je žena, která je porodila.“ 

V tomto znění bylo ustanovení o mateřství přijato v novém občanském 

zákoníku, neboť jak vyplývá z důvodové zprávy
43

, jedná se o pravidlo u nás přijaté, 

podle kterého je porod jedinou relevantní skutečností pro rozhodnutí otázky mateřství. 

Skutečnost, že žalobě ženy, která byla dárkyní genetického materiálu, proti ženě, která 
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dítě porodila, je skutečností nepochybnou, a proto zákonodárce zřejmě upustil 

od výslovné právní úpravy, která by se v tomto ohledu jevila jako redundantní. 

Nutno ještě dodat, že výše uvedené ustanovení je v souladu s čl. 2 Úmluvy 

o právním postavení dětí narozených mimo manželství, které stanoví, že určení matky 

dítěte narozeného mimo manželství bude záviset výhradně na skutečnosti porodu. 

 3.4.6. Právní úprava náhradního mateřství de lege ferenda 

Právní řád České republiky institut náhradního mateřství vůbec neupravuje. 

Osobně se domnívám, že se nelze spokojit s aplikací zásady „co není zakázáno, je 

povoleno“, neboť takový výklad mnoho jistoty v praxi nepřináší. O tom svědčí i 

skutečnost, že se v České republice o náhradním mateřství moc nemluví, ať už 

na odborné či laické úrovni, a kliniky asistované reprodukce nijak výrazně nezveřejňují, 

že náhradní mateřství umožňují. Nelze odhlédnout od skutečnosti, že k případům 

náhradního mateřství dochází; v České republice se 10 dětí ročně narodí náhradní 

matce.
44

  

Základní otázkou, kterou je potřeba zodpovědět, je, zda institut náhradního 

mateřství povolit nebo zakázat; a pokud povolit, tak zda jeho altruistickou nebo 

komerční formu.  

Osobně se domnívám, že pokud by měl být institut náhradního mateřství 

povolen, měla by být jeho komerční forma dokonce zakázána. Inspirací pro právní 

úpravu náhradního mateřství by mohla být řada zahraničních právních řádů, které 

zakotvují tzv. surogační smlouvu a stanoví přesná kritéria, za kterých je možno takovou 

smlouvu uzavřít. 

Přikláním se k názoru, že by náhradní mateřství mělo být volbou pro neplodné 

páry, kdy matka není například schopna dítě donosit; důvodem nesmí být, že si žena 

nechce „zkazit postavu“. Vhledem k tomu, že metody asistované reprodukce jsou 

přístupné pro manželské páry stejně jako možnost osvojení dítěte, bylo by vhodné 

stejný přístup zvolit i u institutu náhradního mateřství. Z uvedeného také vyplývá, že 

o páru stejného pohlaví nelze uvažovat. Náhradní matka by musela mít trvalý pobyt 

v České republice, musela by být zdravá a ve smlouvě by se zavázala, že dítě donosí, 
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porodí a následně odevzdá rodičům. V dohodě by mělo být stanoveno, kdy a jak bude 

dítě předáno objednatelnému páru, aby proces osvojení trval pokud možno co nejkratší 

dobu.  

Co se týče problematiky určení rodičovství, příliš se neztotožňuji s názorem, že 

by měl být nový občanský zákoník obohacen o výjimku, podle níž se zásada, že matkou 

dítěte je žena, která jej porodila, neužije v případě, že rodička porodila dítě z genetické 

látky jiné ženy
45

. Spíše se přikláním k právní úpravě, podle které po právní stránce by 

nadále matkou dítěte zůstala žena, která ho porodila. Otcem by byl dárce spermatu, ne 

vždy nutně manžel rodičky. Manžel rodičky by ovšem musel náhradní mateřství své 

manželky odsouhlasit, stejně jako osvojení biologickými rodiči. 

 

3.5. Řízení o určení mateřství 

Možnost řešení sporného rodičovství nalezneme v právním předpise práva 

procesního, a to v ustanovení § 80 písm. a) OSŘ. Řízení o určení, popř. popření, 

rodičovství je řízením, jehož výsledkem je rozhodnutí o osobním stavu. Vhledem k této 

skutečnosti nemůže být otázka určení rodičovství předmětem předběžného řízení; vždy 

jen předmětem samostatného řízení.  

Ačkoliv by se na první pohled mohlo zdát, že taxativní ustanovení § 50a žádný 

spor nevyvolává, opak je pravdou. Ke sporu o mateřství by mohlo dojít tehdy, pokud 

dítě nemá v matrice zapsány rodiče, a jedná se tak o dítě nalezené, nebo tehdy, pokud 

dítě sice rodiče v matrice zapsány má, ale jiná žena tvrdí, že je matkou dítěte.  

„Návrh na určení mateřství tak může mít obsah buď pozitivní (určení mateřství 

v pravém slova smyslu), nebo negativní (popření mateřství jiné ženy). Důkazní řízení 

při určování mateřství směřuje k tomu, aby bylo postaveno najisto, že označená matka 

v uvedený den porodila dítě, které je totožné s dítětem, o kterém se v řízení jedná. Co se 

týče popření mateřství, jde o to prokázat, že žena zapsaná v matrice jako matka dítěte 

buď v danou dobu vůbec neporodila, nebo že tehdy porodila jiné dítě, než o které se 

v řízení jedná.“
46
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 SKÁCEL, J. Nový občanský zákoník – Est mater semper certa?. Bulletin advokacie. Praha : Wolters 

Kluwer ČR, 2011, č. 6, s. 26. 
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 HRUŠÁKOVÁ, M. et al. Zákon o rodině, Zákon o registrovaném partnerství, Komentář. 4. vydání. 
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Případu, kdy dítě nemá v matrice zapsáno matku, a tak ani otce, se věnuji 

v kapitole 3.2. 

Případ, kdy jiná žena tvrdí, že je matkou dítěte, a v matrice jsou zapsáni oba 

rodiče dítěte, by mohl nastat například při záměně dětí v porodnici.
47

 V tomto případě 

by musela žena, která tvrdí, že je matkou dítěte, nejprve dosáhnout popření otcovství 

k tomuto dítěti. Co se týče aktivní legitimace k popření otcovství, tu mají pouze 

matrikový otec a matriková matka. V této situaci by tedy žena, která tvrdí, že je matkou 

dítěte, musela zvolit postup podle ustanovení § 62 ZOR. Tedy v případě, že by návrh 

na popření otcovství nepodal ani jeden z matrikových rodičů, musel by ho podat 

nejvyšší státní zástupce. Teprve po právní moci rozhodnutí ve věci popření otcovství by 

žena, která tvrdí, že je matkou dítěte, mohla žalovat ženu zapsanou v matrice jako 

matka dítěte, o určení, že tato žena dítě neporodila, ale že jej naopak porodila ona.  

Jak z ustálené judikatury vyplývá, výše uvedený postup je odrazem skutečnosti, 

že rodičovství je nejen vztahem k dítěti, ale i vztahem rodičů k sobě navzájem. Pokud je 

tedy vztah matky k dítěti, je třeba postavit najisto i vztah muže, který je zapsán jako 

otec, k tomuto dítěti.  

Nutno dodat, že jde o postup velmi složitý a zdlouhavý, který je např. 

na Slovensku legislativně vyřešen ustanovením § 83 zákona o rodine
48

. Slovenský 

právní řád neumožňuje řízení o popření mateřství, a tak žaloba může znít pouze 

na určení určité ženy za matku dítěte. Aktivně legitimováni k podání návrhu jsou jednak 

žena, která o sobě tvrdí, že je matkou dítěte, jednak muž, kterému svědčí domněnka 

otcovství, a také ten, kdo prokáže, že má na tomto určení právní zájem. Návrh se 

podává proti ostatním účastníkům řízení. Soud musí vést dokazování k prokázání 

skutečnosti, že žena v daný den skutečně porodila, a pokud porodily obě dvě, tak 

potom, která porodila konkrétní dítě, ke kterému má být mateřství určeno. Rozhodnutí 

je konstitutivní s účinky ex tunc, tedy od narození dítěte.  

V Českém právním řádu se o přijetí obdobného ustanovení uvažovalo 

v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku. Vládní návrh občanského 

zákoníku z roku 2005 obsahoval v § 643 odst. 2 ustanovení: „není-li z okolností zřejmé, 
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 Velmi medializovaný byl v roce 2007 příběh zaměněných dětí v třebíčské porodnici.    
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 Ustanovení § 83 zní: „(1) Ak vzniknú pochybnosti o tom, kto je matkou dieťaťa, materstvo určí 
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je matkou dieťaťa, alebo otec dieťaťa, alebo ten, kto preukáže, že má na tomto určení právny záujem.“ 
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která z žen, jež tvrdí, že je matkou, dítě porodila, soud určí, že dítě je nebo není dítětem 

určité ženy“. Důvodová zpráva k tomuto návrhu zákona uváděla, že je třeba, aby právní 

úprava zahrnula i adekvátní řešení situací, kdy panuje nejistota ohledně ženy, která dítě 

porodila, a dále aby bylo zabráněno pronikání tržních momentů do institutu mateřství. 

Důvodová zpráva k návrhu občanského zákoníku z roku 2007 navíc doplnila, že právo 

podat žalobu by měl mít každý a neměl by být omezen žádnou lhůtou. Ustanovení 

o možnosti řešení sporu o určení mateřství bylo ovšem v návrhu zákona odeslaného do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v dubnu 2009 vypuštěno a o jeho 

opětovném zařazení nebylo nadále uvažováno. 

 

 

4. Určování otcovství 

  

4.1. Právní úprava určování otcovství v České republice 

Platná právní úprava zákona o rodině zavádí systém tří vyvratitelných právních 

domněnek určujících, kdo je za otce dítěte považován. Nutno podotknout, že „již řadu 

let, s prudkým rozvojem biologických a medicínských věd, narůstá rozpor (lépe řečeno 

nedostatečnost) právní úpravy určování otcovství ve vztahu k možnostem těchto věd a 

k některým reálným situacím. Dosavadní právní úprava v podobě tří domněnek, byť již 

opatrně novelizovaných, na některé situace nedává odpověď a požadavkům života tak 

nestačí“
49

.  

4.1.1. První právní domněnka určení otcovství 

 Dle ustanovení § 51 odst. 1 ZOR se za otce dítěte považuje manžel matky, 

v případě, že se dítě narodí v době od uzavření manželství do uplynutí třístého dne 

po zániku manželství nebo po jeho prohlášení za neplatné. V případě, že se narodí dítě 

ženě znovu provdané, považuje se za otce, dle ustanovení § 51 odst. 2, manžel pozdější, 

i když se dítě narodilo před uplynutím třístého dne potom, kdy její dřívější manželství 

zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné. 

                                                 
49

 WINTEROVÁ, A. Otcovství. In WINTEROVÁ, A.; DVOŘÁK, J. Pocta Sentě Radvanové k 80. 

narozeninám. 1. vydání. Praha : ASPI – Wolters Kluwer, 2009, s. 603. 
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 Domněnka otcovství podle § 51 odst. 1 ZOR svědčí manželovi matky vždy, 

narodí-li se dítě v době od uzavření do uplynutí třístého dne po zániku manželství nebo 

po jeho prohlášení za neplatné, nikoliv však v případě manželství zdánlivého
50

. To, 

„na rozdíl od neplatného manželství, nemá žádné právní následky a rozhodnutí soudu 

o tom, zda tu manželství je či není, má pouze deklaratorní význam“
51

. 

 „Manžel matky, jemuž svědčí domněnka otcovství podle § 51 odst. 1, je podle 

hmotného práva otcem dítěte, pokud jeho otcovství není popřeno. Není třeba, aby jeho 

otcovství bylo konstatováno jakýmkoliv rozhodnutím.“
52

 Domněnka otcovství svědčí 

manželu matky i v případě, že se dítě narodí do 180. dne od uzavření manželství, kdy je 

pravděpodobnost, že by dítě bylo zplozeno v manželství, velmi nízká. Ustanovení § 58 

odst. 3 ZOR však dává možnost manželovi matky popřít u soudu své otcovství. Právní 

účinky domněnky otcovství pak zanikají dnem právní moci rozsudku; jinak zanikají 

dnem právní moci rozsudku, jímž bylo otcovství popřeno podle § 57 a násl. 

 Možnost popřít otcovství dává platná právní úprava i manželu pozdějšímu, a to i 

v případě, že pozdější manželství je neplatné. Důsledkem takového úspěšného popření 

je uplatnění domněnky otcovství podle § 51 odst. 1 ZOR, tedy domněnka otcovství 

dřívějšího manžela, a to ode dne právní moci rozhodnutí o popření otcovství, neboť 

takové rozhodnutí je rozhodnutím konstitutivním, které působí, nestanoví-li zákon 

jinak, ex nunc.  

 „V této souvislosti by bylo možno očekávat námitku, že rozsudek musí mít 

účinky ex tunc, neboť není možné, aby dítě podle práva mělo po sobě dva různé otce. 

V právu však nejde v první řadě o rozhodnutí o tom, kdo dítě zplodil (v mnoha 

případech to ani není možné), ale o stanovení osoby, která má práva a povinnosti 

vyplývající z rodičovské zodpovědnosti.“
53

   

 Co se týče počítání času rozhodného pro určení otcovství, stanoví 

§ 51 odst. 3 ZOR jako rozhodný den zániku manželství toho, jenž byl prohlášen 

za mrtvého, den, který byl v rozhodnutí o prohlášení za mrtvého určen jako den smrti. 

„Toto ustanovení tak navazuje na § 198 OSŘ, podle něhož se v rozhodnutí o prohlášení 
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 Ustanovení § 17a ZOR. 
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 HRUŠÁKOVÁ, M. et al. Zákon o rodině, Zákon o registrovaném partnerství, Komentář. 4. vydání. 
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za mrtvého uvede den, který platí za den smrti, popř. den, který nezvěstný nepřežil. 

I když se v § 51 zák. o rod. mluví jen o dnu smrti, platí stejná zásada pro počítání lhůt 

v případě, že je v rozhodnutí stanoven den, který manžel prohlášený za mrtvého 

nepřežil.“
54

  

4.1.2. Druhá právní domněnka určení otcovství 

 Druhá právní domněnka určení otcovství svědčí muži v případě, že nelze jeho 

otcovství určit za pomoci první právní domněnky.  

 Dle ustanovení § 52 odst. 1 ZOR se jinak za otce považuje muž, jehož otcovství 

bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů učiněným před matričním úřadem nebo 

soudem. V případě prohlášení nezletilého rodiče o otcovství tak musí být učiněno 

v souladu s ustanovením § 52 odst. 2, tedy vždy před soudem.   

 Souhlasným prohlášením rodičů se rozumí jednostranný právní úkon každého 

z rodičů, nejedná se tedy o smlouvu ve smyslu ustanovení § 43 a násl. ObčZ. Jde o dva 

samostatné projevy vůle směřující ke vzniku práv a povinností, které právní předpisy 

s takovým projevem spojují a které musí mít náležitosti stanovené v § 37 a násl. ObčZ. 

 Základním předpokladem platnosti právního úkonu je způsobilost k právním 

úkonům osoby, která tento právní úkon činí. Dle ustanovení § 8 ObčZ tato vzniká 

v plném rozsahu zletilostí, tedy dovršením osmnáctého roku, popř. uzavřením 

manželství před dosažením tohoto věku. Způsobilost nezletilého rodiče k prohlášení 

podle § 52 ZOR bude soud posuzovat ve smyslu § 9 ObčZ. Otcovství tedy může být 

určeno souhlasným prohlášením nezletilých rodičů, pokud je takové prohlášení 

přiměřené rozumové a mravní vyspělosti nezletilce odpovídající jeho věku a pokud je 

nezletilý rodič schopen posoudit význam tohoto prohlášení.
55

 „Není-li otec dítěte, 

kterému nesvědčí domněnka otcovství podle § 51, způsobilý k prohlášení podle § 52, 

může být otcovství určeno jen soudem podle § 54 odst. 1.“
56

 

 Nejednotnost názorů lze vypozorovat v odpovědi na otázku, za jakých podmínek 

a ke kterému dni je určeno otcovství dítěte souhlasným prohlášením rodičů. Prohlášení 

rodičů totiž nemusí být učiněna současně.  
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V rozhodovací činnosti soudů České republiky převládá názor, že otcovství k dítěti je 

určeno podle ustanovení § 52 odst. 2 ZOR souhlasným prohlášením rodičů před 

soudem, jakmile k prohlášení jednoho z rodičů přistoupí prohlášení druhého rodiče, 

kterým je označen za otce tentýž muž. Pokud je takové prohlášení matky uvedeno 

v protokolu sepsaném u soudu v den, který předcházel dni, kdy shodné prohlášení učinil 

do protokolu u soudu matkou označený muž, není třeba k určení otcovství dalšího 

souhlasného prohlášení matky.
57

 Obdobně se další souhlasné prohlášení matky již 

nevyžaduje, jak vyplývá ze závěru zprávy občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu 

ČSR
58

, v případě soudního řízení o určení otcovství, kdy je skutečnost, že řízení bylo 

zahájeno na návrh matky dítěte proti žalovanému muži, považováno za souhlas matky 

s tímto prohlášením.  

 Naproti tomu, pokud před určitým prohlášením žalovaného o jeho otcovství 

k dítěti předcházel jen takový projev vůle matky, který nebyl učiněn před soudem, nebo 

který sice byl učiněn před soudem, avšak nelze jej považovat za dostatečně určité 

prohlášení o otcovství označeného muže, bylo by třeba novým slyšením matky před 

soudem zjistit, zda i ona prohlašuje, že žalovaný je otcem, a teprve dnem tohoto jejího 

prohlášení by bylo otcovství k dítěti určeno souhlasným prohlášením obou rodičů
59

. 

 Souhlasné prohlášení matky není dle ustanovení § 52 odst. 3 ZOR vyžadováno 

v případě, že tato nemůže pro duševní poruchu posoudit význam svého jednání, nebo  

je-li opatření jejího souhlasu spojeno s těžko překonatelnou překážkou. Toto ustanovení 

zákona o rodině je problematické především v určení, zda duševní poruchou, kdy matka 

nemůže posoudit význam svého jednání, se rozumí pouze případ duševní poruchy, která 

není jen přechodná ve smyslu ustanovení § 10 ObčZ. Doslovným výkladem by totiž 

bylo možné dospět k závěru, že souhlasného prohlášení matky není třeba ani 

v okamžiku její přechodné duševní poruchy.  

 Souhlasím s názorem, že vzhledem k závažnosti určení otcovství, jakož i 

s přihlédnutím k tomu, že by mohly v budoucnosti nastat spory o to, zda o takový stav u 

matky šlo, a zda je tedy otcovství na základě jednostranného prohlášení muže určeno, 

lze se přiklonit spíše k restriktivnímu výkladu, podle kterého prohlášení matky není 

třeba jen v případech upravených v § 10 odst. 1 a 2 ObčZ.   
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 Diskuzi dále vyvolává otázka, zda prohlášení ve smyslu § 52 ZOR může učinit 

pouze otec biologický nebo i muž, který sice není biologickým otcem, ale který má do 

budoucna zájem na výkonu práv a povinností vyplývajících z rodičovské 

zodpovědnosti. Platná právní úprava nedává na tuto otázku jasnou odpověď. Nicméně 

se kloním k názoru, že „je-li otcovství muže činícího prohlášení zcela nepochybně a 

zjevně vyloučeno, je zřejmé, že toto prohlášení nesměřuje k „legitimaci“ biologického 

rodičovství, ale sleduje cíle, které právo umožňuje dosáhnout osvojením“
 60

. Tento 

způsob určování otcovství by tedy mohl být posuzován jako způsob obcházení zákona.  

 Obdobně se jako velmi problematické z hlediska platnosti právního úkonu, 

kterým bylo určeno otcovství, může jevit prohlášení muže, který si je vědom 

skutečnosti, že otcem být nemůže, o svém otcovství k dítěti - cizinci, a to nezřídka i 

zletilému, který v matričních dokladech nemá zapsaného otce, popř. pouze fiktivního 

otce. V těchto případech jde evidentně o neplatný právní úkon pro rozpor s § 39 ObčZ, 

obcházení zákona, neboť účelem je zajistit cizinci státní občanství České republiky. Jde 

tedy o obcházení zákona o státním občanství, podle kterého by nezletilý občanství 

České republiky jinak mohl získat pouze jeho udělením.
61

   

  Jak vyplývá z ustanovení § 53 ZOR, je možné souhlasným prohlášením rodičů 

určit otcovství k dítěti ještě nenarozenému, je-li již počato. Účinky takového prohlášení 

nastanou podle ustanovení § 7 ObčZ dnem, kdy se dítě narodí živé.  

 Pokud by se matka poté, co došlo k souhlasnému prohlášení rodičů podle 

ustanovení § 53 ZOR, provdala za muže odlišného od toho, který souhlasné prohlášení 

s matkou učinil, a dítě se narodí již v manželství, bude za otce dítěte považován manžel 

matky podle první právní domněnky otcovství. 

4.1.3. Třetí právní domněnka určení otcovství  

 Nedojde-li k určení otcovství podle první ani druhé právní domněnky, může 

v souladu s ustanovením § 54 ZOR dítě, matka i muž, který o sobě tvrdí, že je otcem, 

navrhnout, aby otcovství určil soud. Za otce se pak považuje muž, který s matkou dítěte 

souložil v době, od které neprošlo do narození dítěte méně než sto osmdesát a více než 

tři sta dnů, pokud jeho otcovství závažné okolnosti nevylučují.  
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 Zatímco první a druhá právní domněnka se uplatní ze zákona bez potřeby 

soudního rozhodnutí, uplatnění třetí právní domněnky určení otcovství se bez takového 

rozhodnutí neobejde.  

 Podání žaloby o určení otcovství podle § 54 ZOR není limitováno žádnou 

lhůtou. Řízení o určení otcovství podle § 54 ZOR je sporným řízením ve věci osobního 

stavu, které může být zahájeno pouze na základě žaloby, k jejímuž podání jsou 

legitimování dítě (zastoupené kolizním opatrovníkem), matka a muž, který o sobě tvrdí, 

že je otcem. Jedná se tedy o řízení, v němž proti sobě vystupují dvě strany 

v kontradiktorním postavení. 

 Podá-li žalobu na určení otcovství matka nebo dítě, směřuje proti muži, jehož 

otcovství má být určeno. Podá-li žalobu na určení otcovství muž, který o sobě tvrdí, že 

je otcem, jsou žalovanými matka i dítě. Není-li domnělý otec naživu, podává se návrh 

na určení otcovství v souladu s ustanovením § 55 ZOR proti opatrovníkovi, kterého 

soud ustanovil. Řízení se pak vede proti tomuto opatrovníkovi zemřelého, nikoliv proti 

zemřelému, zastoupenému opatrovníkem
62

.  

 Jestliže navrhovatel v průběhu řízení zemře, může v řízení pokračovat druhý, 

k návrhu oprávněný. Do šesti měsíců po smrti dítěte mohou podat návrh na určení 

otcovství též potomci navrhovatele, prokáží-li právní zájem na tomto určení
63

. 

V případě, že v průběhu řízení zemře muž, proti kterému návrh na určení otcovství 

směřuje, pokračuje soud v řízení proti opatrovníkovi, kterého ustanoví soud
64

. Zemře-li 

v průběhu řízení muž, který o sobě tvrdil, že je otcem, a nepokračuje-li v řízení dítě 

nebo matka, soud řízení zastaví
65

.  

  Posledně jmenovaný případ vyvolává především otázku, kdo v případě, že 

v řízení bude pokračovat dítě nebo matka, bude nadále vystupovat na straně žalobce. 

„Jediným částečně schůdným řešením je ustanovení opatrovníka (§ 56 odst. 2 per 

analogiam), i když se nabízí otázka, proč zákonodárce neužil obdobné řešení jako 

v § 55 a § 56 odst. 2, a zda jde o jeho opomenutí nebo o záměr. Je možné vysvětlení, že 

je zde matce nebo dítěti poskytnuta možnost i v roli žalovaných dovést řízení až 

do konce a dosáhnout tak ve věci vynesení rozsudku včetně rozhodnutí, že žaloba se 
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zamítá.“
66

 Nutno podotknout, že toto interpretačně poněkud obtížné ustanovení 

zákonodárce přebírá i do nového občanského zákoníku. 

 Rozsudek, kterým se otcovství určuje, je rozhodnutím konstitutivní povahy 

s účinky ex nunc. Vzhledem ke skutečnosti, že s řízením o určení otcovství je 

ze zákona (§ 113 OSŘ) spojeno řízení o výchově a výživě nezletilého dítěte, obsahuje 

rozhodnutí soudu, jímž je žalovaný určen otcem nezletilého dítěte, vedle výroku 

o výživě i výrok o výchově dítěte
67

.  

Stěžejním pro prokázání, zda muž je otcem dítěte či nikoliv, je zjištění, zda muž 

s matkou dítěte souložil v době, od které neprošlo do narození dítěte méně než sto 

osmdesát a více než tři sta dnů, pokud jeho otcovství závažné okolnosti nevylučují.  

 Při dokazování otcovství je zachováván určitý postup. Zpravidla soud nejprve 

zkoumá, zda se matka dítěte s mužem, jehož otcovství k dítěti má být prokázáno, 

v rozhodné době pohlavně stýkala. Teprve v okamžiku, kdy je tato skutečnost 

prokázána, přistupuje soud k dalšímu dokazování. V úvahu připadají znalecké posudky 

z oboru hematologie, gynekologie, lidské genetiky a sexuologie. Nejedná se však 

o jediný správný postup. Souhlasím s názorem Ústavního soudu
68

, že není vadou řízení, 

pokud soud přímo přistoupí ke znaleckému dokazování, v souladu se zásadou 

arbitrárního pořádku, ale též se zásadou procesní ekonomie. 

 Znalecký posudek z oboru hematologie spočívá v provedení krevní zkoušky, 

například vyšetřením HLA skupinových typů bílých krvinek. „Znalecký důkaz krevní 

zkouškou u dětí lze provádět až po uplynutí jednoho roku věku dítěte (do té doby soud 

odročí jednání, aniž řízení přeruší.“
69

 Při provádění důkazu zkouškou krve musí soud 

dbát o to, zda odborným závěrům předcházelo náležité zjištění potřebných podkladů, i 

o to, aby závěr této zkoušky o vyloučení muže z otcovství dítěte byl ověřen další krevní 

zkouškou, vrchním dobrozdáním
70

. 

 Přesnější výsledky přináší dědičně biologická zkouška v oboru genetiky. 

Na rozdíl od krevní zkoušky není k jejímu provedení třeba odběru krve, postačí stěr 

bukální sliznice z dutiny ústní. Obdobně jako u krevní zkoušky, dospěje-li 
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znalec ve svém posudku k závěru, že otcovství muže, o němž bylo zjištěno (prokázáno), 

že souložil s matkou dítěte v době, od níž neprošlo do narození dítěte méně než sto 

osmdesát a více než tři sta dnů, je podle výsledku testu DNA vyloučeno, soud vždy 

v zájmu spolehlivosti provedené analýzy DNA a v zájmu přesvědčivosti rozhodnutí dá 

znalecký posudek ve smyslu ustanovení § 127 odst. 2 OSŘ přezkoumat jiným znalcem, 

vědeckým ústavem nebo jinou institucí (tzv. vrchním dobrozdáním), jestliže není možné 

při přezkoumání postupu při odběru a zpracování vzorků biologického materiálu 

u zkoumaných osob naprosto spolehlivě vyloučit, že nedošlo k záměně osob při odběru 

vzorků biologického materiálu nebo k záměně vzorků při provádění izolace DNA
71

.  

 Okolností významnou pro vyloučení otcovství se rozumí jen taková skutečnost, 

která otcovství muže, který s matkou dítěte v rozhodné době souložil, vskutku vylučuje, 

tzn., že je sama o sobě způsobilá je vyloučit. Nelze tak například namítat, že u muže 

byla podle lékařských vyšetření zjištěna oligoasthenoteratozoospermie
72

, 

za předpokladu, že v projednávané věci bylo prokázáno, že žalovaný souložil se 

žalobkyní v době rozhodné pro početí a podle závěrů znaleckých posudků výsledky 

získané analýzou DNA jeho otcovství nevylučují a označují pravděpodobnost otcovství 

žalovaného za pravděpodobnost hraničící s jistotou
73

. Obdobně prokázané pohlavní 

styky matky dítěte s jinými muži v rozhodné době nemohou být samy o sobě důvodem 

zamítnutí žaloby o určení otcovství
74

. 

 Na okraj je třeba dodat, že příslušnému vyšetření jsou účastníci povinni se 

podrobit v souladu s ustanovením § 127 odst. 3 OSŘ. Podle ustanovení § 53 OSŘ může 

soud tomu, kdo se k příslušnému vyšetření nedostaví, uložit pořádkovou pokutu do výše 

50.000,- Kč
75

.  

 V řízení proti opatrovníkovi je dokazování zaměřeno kromě výslechu matky 

dítěte, o jehož určení otcovství jde (popřípadě jiné žalující osoby), také např. 

na svědecký výslech všech osob, informovaných o vztazích muže, který už není naživu, 

a matky osoby žalující o určení otcovství tohoto muže k ní, jakož i na provedení důkazu 

konstatováním obsahu všech písemností a listin, předložených a uvedených v řízení 
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k doložení tvrzení žalující osoby. Provést je třeba důkaz i konstatováním spisu o řízení 

o dědictví muže, jehož otcovství má být určeno, a nelze opomenout i možnost zjištění 

krevní skupiny (složení krve) ze zdravotní dokumentace tohoto již zemřelého muže 

pro účely případného provedení důkazu krevní zkoušky s využitím údajů z této 

dokumentace.
76

   

4.1.4. Čtvrtá právní „domněnka“ určení otcovství  

S účinností od 1. 6. 2006 bylo zákonem č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských 

embryonálních kmenových buňkách do zákona o rodině včleněno ustanovení § 54 

odst. 3, které stanoví, že v případě početí dítěte umělým oplodněním ženy z asistované 

reprodukce podle zvláštního právního předpisu
77

, se za otce považuje muž, který dal 

k umělému oplodnění ženy podle tohoto zvláštního předpisu souhlas, pokud by se 

neprokázalo, že žena otěhotněla jinak. 

 Toto ustanovení bývá někdy také označováno za čtvrtou právní „domněnku“, 

vzhledem k její zásadní odlišnosti od tří předcházejících. Zatímco první, druhá i třetí 

domněnka jsou založeny na skutkovém základu, z něhož vyplývá vysoká 

pravděpodobnost, že muž, na něhož tato domněnka dopadá, je biologických původcem 

dítěte; ustanovení § 54 odst. 3 ZOR se v určité situaci chová jako právní domněnka, 

v jiné jako právní fikce
78

.  

 Pokud je žena oplodněna spermií muže, který se ženou tvoří neplodný pár, 

uplatní se domněnka, že otcem dítěte je tento muž, pokud se neprokáže, že žena 

otěhotněla jinak. Pro umělé oplodnění ovšem může být použito spermií anonymního 

dárce a v takovém případě je jisté, že za otce dítěte je označen muž, který není jeho 

biologickým otcem. Právo zde nevychází z nějakého předpokladu pravděpodobného 

biologického původu dítěte, nýbrž z prosté skutečnosti, že muž, který tvoří se ženou 

neplodný pár, dal s jejím umělým oplodněním souhlas. Jedná se tedy o právní fikci, 

nikoliv domněnku. 

 Udělení souhlasu je právním úkonem ve smyslu ustanovení § 104 ZOR a § 34 

a násl. ObčZ, a proto musí splňovat náležitosti stanovené v § 34 a násl. ObčZ. 
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 Z ustanovení § 54 odst. 3 ZOR vyplývá, že v okamžiku narození dítěte je muž, 

který dal k umělému oplodnění ženy souhlas, ze zákona považován na otce, obdobně 

jako manžel matky podle 51 ZOR. Tuto skutečnost bohužel nereflektuje matriční zákon. 

Ustanovení § 16 MatrZ požaduje k zápisu do knihy narození dítěte narozeného za trvání 

manželství předložení oddacího listu (§ 16 odst. 1 písm. a), nebo v případě narození 

dítěte narozeného mimo manželství, k němuž bylo určeno otcovství, předložení 

souhlasného prohlášení rodičů o určení otcovství, popřípadě rozhodnutí soudu o určení 

otcovství k dítěti (§ 16 odst. 3 písm. b). V praxi to znamená, že muž není do matriční 

knihy zapsán jako otec dítěte bez dalšího. Je třeba, aby matka dítěte a muž, který dal 

k umělému oplodnění souhlas, učinili souhlasné prohlášení o otcovství ve smyslu § 52 

a § 53 ZOR anebo, aby matka nebo dítě podaly žalobu na určení otcovství podle § 54 

ZOR. 

 Pokud je muž, který dal souhlas k umělému oplodnění ženy, zároveň manželem 

této ženy, je automaticky v okamžiku narození dítěte otcem dítěte a začíná mu běžet 

popěrná lhůta. Otcovství k dítěti narozenému v době mezi sto osmdesátým dnem a 

třístým dnem od umělého oplodňování vykonaného se souhlasem manžela matky však 

muž popřít nemůže, ledaže by se prokázalo, že matka dítěte otěhotněla jinak (§ 58 

odst. 2).  

Odlišení výše naznačených situací bude mít svůj význam také v průběhu 

dokazování. V případě, že je žena za souhlasu manžela oplodněna jeho spermiemi, 

probíhá dokazování obdobně, jako když své otcovství popírá manžel matky. V řízení 

zcela pochopitelně nebude prokazována soulož podle § 54 odst. 2 ZOR, nýbrž pouze 

skutečnost, že žalovaný muž dal platný souhlas k jejímu umělému oplodnění a tento 

souhlas nebyl odvolán. Odlišný postup bude třeba zvolit pro případ, kdy bude žena 

oplodněna dárcovskou spermií. V takovém případě bude třeba prokázat, že žena 

otěhotněla jinak než metodou asistované reprodukce.  

 Lze tedy uzavřít, že muž, který není manželem ženy podstupující umělé 

oplodnění, musí v souladu s ustanovením § 54 odst. 3 ZOR k vyvrácení právní 

„domněnky“ dokázat, že k otěhotnění došlo jinak. Dikce nemožnosti popřít otcovství se 

liší od popření otcovství manželem matky, který musí prokazovat, že jeho otcovství je 

vyloučeno.   
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4.1.5. Popírání otcovství  

Popírání otcovství je právním institutem, jenž vychází z obdobných zásad, ze 

kterých vycházel již ABGB z roku 1811. Dílčí změny právní úpravy byly provedeny 

zákonem č. 91/1998 Sb., kterým byla do ustanovení § 58 odst. 1 ZOR vložena věta 

druhá, a v ustanovení § 62 odst. 1 byl zájem společnosti nahrazen slovy zájem dítěte. 

Zákonem č. 132/1982 Sb., byla v ustanovení § 58 odst. 2 ZOR nově připuštěna možnost 

popření otcovství v případě provedeného umělého oplodnění. Významnou změnu 

v právní úpravě znamenal zákon č. 84/2012, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., 

o rodině, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dne 20. 3. 2012 (dále jen 

„novela zákona o rodině“).  

K podání žaloby na popření otcovství je aktivně legitimován manžel matky, 

kterému svědčí první domněnka otcovství; matka dítěte, která popírá otcovství svého 

manžela; a dále matka a muž v případě, že bylo otcovství určeno souhlasným 

prohlášením rodičů. Popěrné právo je přiznáno také nejvyššímu státnímu zástupci; jedná 

se ovšem o opatření zcela výjimečné povahy, na které není právní nárok. 

 Manžel matky dítěte může podle ustanovení § 57 odst. 1 ZOR popřít otcovství 

u soudu ve lhůtě šesti měsíců, a to nejpozději do tří let od narození dítěte. Novela 

zákona o rodině nově určila za počátek běhu lhůty okamžik, kdy muži vzniknou 

důvodné pochybnosti o tom, že je otcem dítěte, neboť původní právní úprava vztahující 

tuto lhůtu k okamžiku, kdy se muž dozví o narození dítěte, byla nálezem Ústavního 

soudu
79

 ke dni 31. 12. 2011 zrušena.  

Žalobu může podat i opatrovník manžela v případě, že pozbyl způsobilost 

k právním úkonům a tato nezpůsobilost vznikla před uplynutím popěrné lhůty. 

Šestiměsíční lhůta k podání žaloby běží od dne, kdy se dozví o narození dítěte, nebo 

věděl-li o jeho narození již dříve, do šesti měsíců po svém ustanovení (§ 57 odst. 2 

ZOR). 

Za splnění podmínek v ustanovení § 58 ZOR směřuje žaloba proti matce a dítěti, 

které musí být zastoupeno opatrovníkem. Mezi matkou a dítětem se jedná o tzv. 

nerozlučné společenství; proto nežije-li jeden z nich, je třeba žalobu podat proti 

druhému, a nežije-li ani jeden z nich, nemá manžel možnost své otcovství popřít (§ 59 
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odst. 1 ZOR). Obdobně se tato právní úprava užije pro popěrné právo matky, jíž běží 

šestiměsíční lhůta ode dne narození dítěte (§ 59 odst. 2). 

V případě, že otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, může jej 

muž před soudem popřít, jen je-li vyloučeno, že by mohl být otcem dítěte, a to ve lhůtě 

šesti měsíců ode dne prohlášení. Stejná lhůta plyne matce dítěte (§ 61 ZOR). Žalobce 

v tomto případě bude muset prokázat, že s matkou dítěte v rozhodné době nesouložil, 

nebo že dítě nezplodil; řízení bude probíhat podle stejných pravidel jako v případě 

popření otcovství manželem matky
80

.  

Otázka, zda je rozsudek o popření otcovství rozsudkem deklaratorním s účinky 

ex tunc nebo konstitutivním, byla zodpovězena novelou zákona o rodině, která 

do ustanovení § 36 ZOR doplnila odstavec 2. Ten za nedotčené výslovně označil 

všechny právní úkony učiněné otcem jako zákonným zástupcem, došlo-li k popření jeho 

otcovství. Není tak nadále pochyb o tom, že rozsudek o popření otcovství má povahu 

konstitutivní s účinky ex nunc.  

Co se týče nejvyššího státního zástupce, byla jeho role při podávání návrhu 

na popření otcovství dlouhodobě kritizována. Vytýkán byl především nebývalý rozsah 

jeho diskreční pravomoci. Novelou zákona o rodině bylo tedy ustanovení § 62 ZOR 

formulačně upraveno a doplněno tak, aby nedocházelo k nedůvodnému odpírání práva 

dítěte znát své biologické rodiče
81

. 

„Žalobu na popření otcovství podle § 62 ZOR lze podat jen v případě, že 

domněnka otcovství svědčí manželu matky nebo otcovství bylo určeno souhlasným 

prohlášením rodičů; otcovství určené soudem podle § 54 odst. 1 takto popřít nelze.“
82

 

V souladu s ustanovením § 62 odst. 1 nejvyšší státní zástupce podá (původně „může 

podat“) návrh na popření otcovství vůči otci, matce a dítěti, pokud lhůta stanovená 

pro popření otcovství některému z rodičů uplynula a vyžaduje-li to zájem dítěte. 

V případě, že je zřejmé, že muž považovaný za otce dítěte otcem není, nejvyšší státní 

zástupce návrh na popření otcovství nepodá, jen pokud zájem dítěte výjimečně 

vyžaduje, aby k popření otcovství nedošlo (§ 62 odst. 2). Jak uvádí důvodová zpráva 
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k novele zákona o rodině, je cílem tohoto ustanovení chránit ve výjimečných případech 

matrikového otce – zejména tehdy, kdy má dítě k otci silné pouto a určení otcovství 

jiného muže by mohlo mít na psychiku dítěte negativní dopad.  

Ustanovení § 62a ZOR, které bylo do zákona o rodině zařazeno novelou 

provedenou zákonem č. 91/1998 Sb., umožňuje nejvyššímu státnímu zástupci podání 

návrhu na popření otcovství i před uplynutím lhůty stanovené pro popření otcovství. 

Podmínkou je, že se jedná o otcovství muže, který otcem být nemůže a jehož otcovství 

bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů; dále že je to ve zřejmém zájmu dítěte a 

v souladu s ustanoveními zaručujícími základní lidská práva. Při prošetřování podnětu 

na podání žaloby nejvyšším státním zástupcem bude postupováno v souladu s čl. 11 

pokynu obecné povahy č. 9/2008
83

. 

Ustanovení § 62a ZOR, „které směřuje proti obchodu s dětmi, patrně nebude 

v praxi příliš využíváno; i v případě, že státní orgány příslušné poznatky včas získají, by 

se jako efektivnější jevil postup podle § 44 odst. 3 zákona o rodině a zejména vydání 

předběžného opatření podle § 76a o.s.ř. s tím, že po uplynutí lhůty pro popření otcovství 

rodiči by mohl státní zástupce podat návrh podle § 62, který je koncipován podstatně 

přehledněji než § 62a.“
84

 

 

 

4.2. Právní úprava určování otcovství vybraných států  

 4.2.1. Slovenská republika 

 Na Slovensku, stejně jako v České republice, je problematika určení otcovství 

upravena v samostatném zákoně, a to zákoně č. 36/2005 Z. z., zákon o rodine, který 

nabyl účinnosti dne 1. 4. 2005 (dále jen „zákon o rodine“).  

Lze konstatovat, že právní úprava určení rodičovství je shodná s českou. 

Výraznější odlišností je, že slovenská právní úprava zvolila jinou systematiku; nejprve 

upravuje určení mateřství a určení a popření otcovství manžela matky, a až následně 
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druhou a třetí domněnku otcovství. Dalším odchylným prvkem je také skutečnost, že 

slovenská úprava doposud nezná možnost soudního určení otcovství k dítěti 

narozenému nesezdanému páru v případě asistované reprodukce.  

Na Slovensku byla v lednu roku 2007 ustanovena 19členná odborná komise, 

která započala proces legislativní přípravy kodifikace soukromého práva. Jejím 

výsledkem by mělo být vypracování a přijetí nového občanského zákoníku, který by 

mimo jiné zahrnul i právní úpravu rodinného práva. 

„K ďalším jednotlivostiam v navrhovanej úprave rodinného práva možno uviesť 

problematiku určenie a zapretia rodičovstva, kde sa uvažuje s niektorými novotami 

v súvislosti s asistovanou reprodukciou, ďalej s rozšírením okruhu osob oprávnených 

podať návrh na zapretie otcovstva určeného na základe I. a II. domněnky otcovstva  

generálnym prokurátorom.“
85

 

Co se týče právní úpravy popírání otcovství, je slovenská právní úprava totožná 

s českou, s výjimkou délky popěrné doby, která je stanovena na 3 roky. Možnost 

popření otcovství státním orgánem byla zrušena, na druhou stranu je však dána tato 

možnost dítěti, a to i nezletilému, zastoupenému kolizním opatrovníkem. 
 

4.2.2. Polsko 

Polská právní úprava práva soukromého má velmi blízko k té české. Základním 

společným znakem pro oblast rodinného práva je skutečnost, že v obou zemích je tato 

oblast upravena v samostatných právních předpisech stojících vedle občanského 

zákoníku. V Polsku je to Kodeks rodzinny i opiekuńczy z 25. 2. 1964. 
86

 

 Stejně jako v České a Slovenské republice, byla i v Polsku ustanovena 

kodifikační komise, jejímž úkolem je příprava zcela nové občanskoprávní kodifikace. 

Do něho má být mimo jiné vtělena i právní úprava práva rodinného, které „je sice 

v současné době obsaženo ve speciálním zákoně, nicméně není nejmenších pochyb 

o tom, že tato oblast je součástí práva civilního a jako taková do kodexu patří“
87

.  
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4.2.3. Německo 

 V Německu je právní úprava určování rodičovství obsažena v občanském 

zákoníku „Bürgerlichen Gesetzbuches“ (BGB)
88

. Ustanovení § 1592 BGB vyjmenovává 

tři domněnky určení otcovství, které jsou podrobněji upraveny v následujících 

ustanoveních.  

První právní domněnka otcovství svědčí muži, který je manželem matky v době 

narození dítěte. Tato domněnka svědčí manželu matky i v případě, že se dítě narodí 

do třístého dne po smrti manžela. Pokud se žena znovu vdá, svědčí domněnka otcovství 

tomuto pozdějšímu manželovi. Pouze v případě, že by bylo otcovství pozdějšího 

manžela zpochybněno a prokázáno, že tento není otcem dítěte, pak bude za otce 

považován manžel bývalý.  

Pokud se dítě narodí mimo manželství, může dojít k prohlášení otcovství, a to i 

před narozením dítěte. Prohlášení muže vyžaduje souhlas matky, popř. za určitých 

podmínek souhlas dítěte. Prohlášení i udělení souhlasu musí být podle § 1597 odst. 1 

BGB učiněno formou notářského zápisu. 

Otec, matka nebo dítě mohou vyžadovat provedení genetických testů 

k prokázání biologického rodičovství. Souhlas s provedením testů může být nahrazen 

souhlasem soudu a vydáním příkazu k odebrání vzorků nutných k provedení testů.  

Pokud není otcovství určeno podle výše uvedeného, určí otcovství soud. Za otce 

je považován muž, který se ženou souložil v době početí, pokud to nevylučují závažné 

okolnosti. Za dobu početí je považováno období od 300. dne do 181. dne před dnem 

narození, ovšem pokud by bylo prokázáno, že dítě bylo počato mimo toto časové 

rozmezí, je za dobu početí považováno i toto období.    

4.2.4. Francie 

Zásadní rozdíl mezi českou a francouzskou právní úpravou spočívá 

ve skutečnosti, že rodinný stav matky dítěte není ve Francii zohledňován a neuplatní se 

tak domněnka otcovství manžela matky. Otcovství probíhá formou souhlasného 

prohlášení rodičů před matričním úřadem na radnici v místě bydliště. Narodí-li se tedy 
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dítě za trvání manželství a muž, který není manželem matky, učiní prohlášení o svém 

otcovství, neprobíhá žádné řízení o zjištění či popření otcovství.
89

 

4.2.5. Dánsko 

 Dánská právní úprava určování rodičovství je obsažena v zákoně č. 460/2001 

Børnelov. Rozlišuje obdobný systém právních domněnek určování otcovství jako česká 

právní úprava. Odlišným prvkem je například domněnka partnera matky. Dále se 

uplatňuje uznání otcovství, a to buď společným prohlášením, nebo za splnění určitých 

podmínek i uznání otcovství samotným mužem.  

 Nejvýraznějším rozdílem je způsob, jakým probíhá paternitní řízení. Soudnímu 

řízení totiž předchází řízení administrativní, a to před úřadem zvaným „statsamtet“. 

Teprve pokud je toto řízení neúspěšné, je věc postoupena soudu. 

 Dánský právní řád zná také institut „genoptagelse“. Jde o znovuotevření řízení, 

které v sobě zahrnuje určení i popření otcovství. „Za určitých podmínek umožňuje 

zahájit řízení o určení/popření otcovství k dítěti, ke kterému otcovství ještě určeno 

nebylo, nebo které již otce zapsaného má, ale objevily se nové skutečnosti, které mohou 

významně ovlivnit statkové postavení dítěte.“
90

 

4.2.6. Irsko 

Také Irsko uplatňuje domněnku otcovství manžela matky. Pokud se dítě narodí 

svobodné matce, je možné otcovství určit uznáním otcovství. V případě, že by domnělý 

otec namítal, že není otcem dítěte, může podstoupit lékařské testy. U soudu ovšem 

obstojí jen výsledek testu, který podstoupí všechny tří strany, tedy muž, žena a dítě. 

Dítě může podstoupit krevní test nejdříve ve věku 3 měsíců, stěr z ústní dutiny ovšem 

může být proveden v jakémkoli věku.  

V případě, že některá ze stran odmítne test podstoupit, může soud 

přijmout závěr, že např. domnělý otec test nepodstoupil, neboť se obával, že by bylo 

jeho otcovství prokázáno. Obdobně, pokud test odmítne podstoupit matka dítěte, může 

soud uzavřít, že se žena obávala skutečnosti, že by bylo prokázáno, že muž není otcem 
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jejího dítěte. Soudní řízení v paternitních sporech probíhají u obvodního soudu “Circuit 

Court”.
91

 

 

5. Právní úprava určování rodičovství v novém občanském 

zákoníku  

 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vstoupil v platnost dne 22. 3. 2012; 

účinnosti nabude dne 1. 1. 2014. „Svou rozsáhlostí vybočuje i z řady kodexů, jež mu 

sloužily jako zdroj inspirace, a nutno poznamenat, že v porovnání se svými předlohami 

je často méně přehledný a srozumitelný.“
92

 K pochopení návrhu a změn, které oproti 

platné právní úpravě nebo předchozím verzím návrhu zákona přináší, bohužel mnohdy 

nepřispívá ani důvodová zpráva. Problematika určování rodičovství je upravena v části 

druhé, konkrétně v ustanovení § 775 až § 793.  

Podrobný obsahový vývoj některých ustanovení naznačuji a hodnotím v rámci 

jiných kapitol. V této kapitole se snažím komplexně právní úpravu určování rodičovství 

obsaženou v novém občanském zákoníku představit v jejím schváleném a platném znění 

s důrazem na její odlišnosti od současné účinné právní úpravy.  

 

5.1. Určování mateřství 

Ustanovení § 775 NOZ, nazvané „Mateřství“, stanoví v jediné větě, že matkou 

dítěte je žena, která je porodila. Na tomto místě bych ráda upozornila na skutečnost, že 

znění ustanovení § 775 NOZ obsahuje gramatickou chybu spočívající v nesprávném 

skloňování osobního zájmena ono (dítě). Gramaticky správně má být použit výraz jej 

namísto je.  
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Návrh občanského zákoníku z roku 2007 obsahoval v § 658 daleko obsáhlejší 

ustanovení
93

, které mělo reagovat na vývoj vědeckého poznání a dalo si za cíl zabránit 

pronikání tržních momentů do biologických procesů souvisejících s mateřstvím. 

Schválené právní pravidlo se ovšem bez bližšího zdůvodnění vrátilo ke stručné podobě, 

podle které je pro rozhodnutí otázky mateřství jedinou relevantní skutečností porod 

dítěte. 

 

 

5.2. Určování otcovství 

5.2.1. První právní domněnka 

První právní domněnka určení otcovství je v novém občanském zákoníku 

doplněna s ohledem na institut nezvěstnosti (upravený v ustanovení § 52 odst. 1 NOZ). 

Tedy, narodí-li se dítě v době od uzavření manželství do uplynutí třístého dne poté, co 

byl manžel matky prohlášen za nezvěstného, má se za to, že otcem je manžel matky. 

Nově je vypuštěn odstavec stanovící postup při počítání času, neboť se zde uplatní 

obecné pravidlo počítání času.  

Úplnou novinkou pro problematiku určování otcovství je ustanovení § 777: 

„(1) Narodí-li se dítě v době mezi zahájením řízení o rozvodu manželství a 

třístým dnem po rozvodu manželství, a manžel, popřípadě bývalý manžel matky 

prohlásí, že není otcem dítěte, zatímco jiný muž prohlásí, že je otcem dítěte, má se za to, 

že otcem je tento muž, připojí-li se matka k oběma prohlášením. 

 (2) Prohlášení manžela matky dítěte, popřípadě jejího bývalého manžela, muže, 

který tvrdí, že je otcem dítěte, a matky dítěte se činí v řízení před soudem, zahájeném 

na návrh některého z nich; návrh lze podat nejpozději do uplynutí jednoho roku 

od narození dítěte. 

 (3) K určení otcovství k dítěti podle odstavců 1 a 2 nemůže dojít dříve, dokud 

nenabude právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství. 
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(4) Jde-li o řízení o neplatnost manželství, použijí se odstavce 1 až 3 obdobně.“ 

Jedná se o případ statusového řízení, které je svou povahou řízením nesporným. 

V jedno je tu spojeno řízení o určení otcovství jednoho muže s řízením o popření 

otcovství muže druhého. Jak vyplývá z důvodové zprávy k novému občanskému 

zákoníku, prvním krokem by mělo být prohlášení popírající otcovství za souhlasného 

prohlášení matky, druhým pak prohlášení muže, který tvrdí, že je otcem, uznávající 

otcovství za souhlasného prohlášení matky. Ve vztahu k rozvodovému řízení, popř. 

řízení o neplatnosti manželství, se jedná o samostatné řízení. Výše naznačené řízení lze 

ovšem zahájit až dnem následujícím po právní moci rozhodnutí o rozvodu, resp. 

o neplatnosti manželství. 

Lhůta jednoho roku byla stanovena s ohledem na skutečnost, že se rozvodové 

řízení může v některých případech prodloužit. Jedná se o odchylku od jinak uplatňované 

šestiměsíční lhůty. 

Co se týče matričního zápisu, nejprve bude do knihy narození zapsán jako otec 

dítěte manžel matky, na základě osvědčení soudu o prohlášení bude tento zápis změněn.  

První domněnku otcovství uzavírá ustanovení § 778: 

„ Narodí-li se dítě, které je počato umělým oplodněním, ženě neprovdané, má se 

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

Jedná se ustanovení, které je v zákoně o rodině obsaženo v § 54 odst. 3. Má 

souvislost s ustanovením § 787 NOZ, které zakotvuje nemožnost popření otcovství 

k dítěti narozenému v době mezi sto šedesátým dnem a třístým dnem od umělého 

oplodnění provedeného se souhlasem manžela matky, nebo se souhlasem jiného muže, 

když matka není vdaná, bez ohledu na to, jaké genetické látky bylo použito. To ovšem 

neplatí, otěhotněla-li matka jinak. Dle mého názoru, zákonodárce toto ustanovení 

vhodně systematicky zařadil za domněnku otcovství manžela matky, ale předřadil ho 

před druhou právní domněnku. 

5.2.2. Druhá právní domněnka 

Právní úprava druhé domněnky otcovství se shoduje s dosavadní právní úpravou 

v zákoně o rodině, kdy za otce označuje muže, jehož otcovství bylo určeno souhlasným 

prohlášením matky a tohoto muže, a lze takto určit otcovství i k dítěti ještě 

nenarozenému.  
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Výslovně je stanoveno, že prohlášení musí být učiněno osobně. Nezletilý, který 

není plně svéprávný, nebo ten, kdo není plně svéprávný, činí prohlášení výhradně před 

soudem. Svéprávností se dle ustanovení § 15 odst. 2 NOZ myslí způsobilost nabývat 

pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně 

jednat). Svéprávnost posoudí soud podle okolností a podle toho, zda je konkrétní osoba 

schopná jednat sama, nebo zda za něho bude jednat jeho opatrovník.  

Výraznou změnou v právní úpravě je skutečnost, že v případě, kdy nemůže 

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

prohlášení spojeno s těžko překonatelnou překážkou, není možné určit otcovství 

souhlasným prohlášením. Dosud platné ustanovení § 52 odst. 3 ZOR přitom stanoví, že 

prohlášení matky v takovém případě není třeba.  

Dosud nejasnou povahu prohlášení otcovství vyjasňuje ustanovení § 782 NOZ, 

které výslovně stanovuje použití obecných ustanovení o právním jednání na institut 

prohlášení otcovství.  

5.2.3. Třetí právní domněnka  

Shodně s dosavadní právní úpravou, třetí právní domněnka za otce dítěte 

označuje muže, který s matkou dítěte souložil v rozhodné době, pokud jeho otcovství 

nevylučují závažné okolnosti. Právní úprava třetí právní domněnky je v novém 

občanském zákoníku přeformulována, ale jinak se jedná o přepis dosavadní právní 

úpravy. Jedinou výraznou změnou je zkrácení nejkratší možné doby pro narození dítěte 

ze sto osmdesáti na sto šedesát dnů. Jak uvádí důvodová zpráva k novému občanskému 

zákoníku, důvodem této změny jsou současné poznání a současné možnosti lékařské 

vědy a praxe.  

Otázku vyvolává, proč současné poznání a možnosti lékařské vědy a praxe 

nevedli zákonodárce k přijetí vhodnější právní úpravy třetí právní domněnky. Ta podle 

mého názoru zaostává za vývojem moderní medicíny, neboť v dnešní době nečiní žádné 

obtíže určit, kdo je skutečně otcem dítěte, na základně analýzy DNA, a není tak třeba 

konstrukci třetí právní domněnky vázat na skutečnost soulože.  

Ve shodném smyslu se vyjádřil i Ústavní soud
94

, který uvedl, že nelze považovat 

za jedině správný postup, že soud se bude napřed zabývat tím, zda došlo k souloži, a 
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 Ústavní soud České republiky, Nález I ÚS 987/07 [ze dne 28.2.2008], odst. 20 odůvodnění 
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teprve v případě prokázání soulože nařídí znalecký posudek, aby zjistil, zda závažné 

okolnosti mužovo otcovství nevylučují. Ústavní soud uzavřel, že není vadou řízení, 

pokud soud přímo přistoupí ke znaleckému dokazování metodami DNA diagnostiky, 

neboť takový postup je zcela v souladu se zásadou procesní ekonomie.  

5.2.4. Popírání otcovství   

Právní úprava v novém občanském zákoníku přináší do problematiky popírání 

otcovství zásadní změny. Dle ustanovení § 785 může manžel do šesti měsíců od dne, 

kdy se dozvěděl o skutečnostech zakládajících důvodnou pochybnost, že je otcem 

dítěte, které se narodilo jeho manželce, popřít své otcovství u soudu, nejpozději však do 

šesti let od narození dítěte. Objektivní lhůta pro popření otcovství byla tedy prodloužena 

z původních 3 let na 6 let.   

Původně uváděný údaj sto osmdesáti dnů byl změněn na sto šedesát dnů a dále 

běh lhůty pro popření otcovství dřívějšího manžela pro případ, že pozdější manžel své 

otcovství popřel, nově počíná dnem následujícím po dni, ve kterém se dřívější manžel 

o rozhodnutí dozvěděl, nikoliv tímto dnem.  

Ustanovení § 792 umožňuje soudu rozhodnout o prominutí zmeškání lhůty pro 

popření otcovství, pokud to vyžadují zájem dítěte a veřejný pořádek.  

Od popěrného práva nejvyššího státního zástupce je zcela upuštěno, napříště 

bude ve věci rozhodovat soud. Dle ustanovení § 793 NOZ může soud i bez návrhu 

zahájit řízení o popření otcovství, vyžaduje-li to zřejmý zájem dítěte a mají-li být 

naplněna ustanovení zaručující základní lidská práva. Podmínkou je, že otcovství bylo 

určeno souhlasným prohlášením rodičů, ale otec takto určený otcem být nemůže.  
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6. Judikatura Ústavního soudu České republiky a Nejvyššího 

soudu České republiky 

 

Jednou ze základních úloh Ústavního soudu je ochrana základních práv a svobod 

zaručených občanům Ústavou České republiky a Listinou základních práv a svobod. 

Do rozhodovací činnosti obecných soudů je oprávněn zasáhnout pouze tehdy, došlo-li 

jejich pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byl stěžovatel účastníkem, k porušení 

jeho základních práv nebo svobod chráněných ústavním pořádkem. Jeho nesporný 

význam spočívá ve skutečnosti, že vykládá pojmy a jejich obsah a napomáhá tak řešit 

sporná místa v ústavním pořádku České republiky. 

I když judikatura soudů, a to zejména Ústavního soud a Nejvyššího soudu České 

republiky, není pramenem práva, představují jejich rozhodnutí významnou autoritu 

dotvářející a doplňující normy právního řádu České republiky.   

V této kapitole uvádím některá z významných rozhodnutí Ústavního i 

Nejvyššího soudu, které zasáhla do problematiky určování rodičovství. Všechna mimo 

jiné začleňuji do teoretických souvislostí v předcházejících kapitolách této práce. 

Na tomto místě pouze přibližuji skutkové okolností, které vedly soudy ke konkrétním 

rozhodnutím.  

 

6.1. Ústavní soud: I. ÚS 987/07 

V této věci se Ústavní soud zabýval případem, kdy byla stěžovateli usnesením 

Okresního soudu ve Vsetíně uložena pořádková pokuta ve výši 10.000,- Kč 

pro neposkytnutí součinnosti spočívající v dostavení se ke znalci a strpění odběru 

vzorků DNA; a usnesením Krajského soudu v Ostravě bylo toto usnesení potvrzeno. 

Stěžovatel ve své ústavní stížnosti namítal porušení čl. 6 odst. 1, čl. 10 odst. 1 a 

odst. 2, čl. 36 odst. 1 a odst. 2 a čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, které 

spatřoval především v tom, že okresní ani odvolací soud nepřihlédl k jeho námitce, že 

se v paternitním sporu nemůže podrobit vyšetření spočívající v odběru vzorků DNA, 

neboť mu v tom brání psychický stav a obavy, neumožňující odběr vzorků uskutečnit. 

Názor soudu, že postačí odběr stěrem z bukální sliznice, a ujištění znalkyně, že žádná 
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z používaných metod nepředstavuje zdravotní riziko, považoval stěžovatel za 

bagatelizaci okolností, která nemůže být důvodem k odmítnutí jeho námitek. 

Ústavní soud posoudil ústavní stížnost jako nedůvodnou, neboť podle § 53 

odst. 1 OSŘ může předseda senátu tomu, kdo hrubě ztěžuje postup řízení zejména tím, 

že se nedostaví bez vážného důvodu k soudu nebo neuposlechne příkazu soudu, nebo 

kdo ruší pořádek, nebo kdo učinil hrubě urážlivé podání anebo nesplnil povinnosti 

uvedené v § 294 a § 295, uložit usnesením pořádkovou pokutu do výše 50 000 Kč. 

Hrubé ztěžování postupu řízení může mj. spočívat v tom, že účastník neuposlechne 

příkazu soudu. 

Ústavní soud tedy dospěl k závěru, že v řízení o určení otcovství podle § 54 

odst. 1 a odst. 2 zákona o rodině je soud oprávněn uložit žalovanému muži, aby se 

v souladu s § 127 odst. 3 OSŘ dostavil ke znalci a strpěl odběr vzorků DNA, a to 

za účelem určení, popř. vyloučení otcovství tohoto muže. Ústavní soud dále 

poznamenal, že není v rozporu s ústavním pořádkem, vynucuje-li soud splnění této 

povinnosti na žalovaném muži, který se odmítá vyšetření podrobit, za pomoci 

pořádkových pokut či předvedení. 

V odůvodnění tohoto nálezu byl také vysloven názor, že s vývojem moderní 

medicíny je celá koncepce § 54 odst. 1 a odst. 2 zákona o rodině již překonaná. 

Tzv. bází třetí domněnky je skutečnost, že muž souložil s matkou dítěte v rozhodné 

době. Tato konstrukce však pochází z dob, kdy nebylo možno jednoznačně znalecky 

určit, zda žalovaný muž skutečně je otcem; teprve nástup metod DNA diagnostiky 

v polovině osmdesátých let minulého století umožnil jednoznačné pozitivní určení 

otcovství žalovaného muže. Nutno podotknout, že zákonodárce na tyto změny 

nezareagoval ani v nově přijatém občanském zákoníku, a tak bude nutné řešit nastalou 

situaci interpretací.  

 

6.2. Ústavní soud: Pl. ÚS 15/09 

 Ústavní soud se v této věci zabýval návrhem na zrušení části § 57 ZOR 

ve slovech „do šesti měsíců“. Stěžovatel byl na základě zákonné domněnky otcovství 

manžela matky zapsán do matriky jako otec narozeného L. S., nicméně pojal podezření, 

že není otcem L. S. a později jeho předpoklad potvrdil test DNA. Stěžovatel podal 
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státnímu zastupitelství podnět k podání návrhu na popření otcovství, kterému však 

nebylo vyhověno, neboť jak uvedla státní zástupkyně, nebylo spolehlivě prokázáno, že 

muž dítě nezplodil. S ohledem na uplynutí prekluzivní lhůty podle § 57 odst. 1 ZOR 

byla zamítnuta i stěžovatelova žaloba u okresního soudu. Stěžovatel spatřoval v postupu 

soudů porušení svého základního práva na ochranu rodinného a soukromého života 

ve smyslu čl. 10 odst. 2 LZPS a čl. 8 odst. 2 EÚLP a dále namítal porušení jeho 

základního práva domáhat se stanoveným postupem svého práva u nezávislého a 

nestranného soudu ve smyslu čl. 36 odst. 1 a 2 LZPS a čl. 6 a 13 EÚLP.   

 Ústavní soud při vlastním přezkumu vycházel z požadavku, aby právní 

vymezení rodiny reflektovalo především existenci biologických vztahů, tedy aby právní 

určení otcovství odpovídalo skutečnému biologickému otcovství. Na druhou stranu však 

přihlédl ke skutečnosti, že povinnost rodičů sdělit orgánům veřejné moci podrobnosti 

z jejich intimního života by představovala nepřiměřený zásah do soukromého života 

rodičů dítěte. 

 Jak Ústavní soud uvedl, účel sledovaný ustanovením § 57 odst. 1 je nepochybně 

v souladu se zájmem, aby právní určení otcovství odpovídalo biologickému otcovství, 

stejně jako s právem dítěte znát své rodiče; přesto však nelze požadavek shody právního 

a biologického otcovství považovat za absolutní. Samotnou popěrnou lhůtu Ústavní 

soud nezpochybnil; protiústavnost shledal ve vyloučení možnosti právně relevantním 

způsobem zpochybnit právní otcovství. Ústavní soud tedy rozhodl o zrušení celého 

napadeného ustanovení § 57 odst. 1 ZOR, a to ke dni 31. 12. 2011.  

 

6.3. Nejvyšší soud: Cpj 139/83 

 Praxe soudů nebyla jednotná v názoru na to, za jakých podmínek a ke kterému 

dni je určeno otcovství dítěte souhlasným prohlášením rodičů podle ustanovení § 52 

odst. 1 a 2 ZOR, pokud toto prohlášení neučinili rodiče současně. Některé soudy totiž 

vyžadovaly dodatečné souhlasné prohlášení matky v případě, že žalovaný v řízení 

o návrhu na určení otcovství před soudem učinil prohlášení v nepřítomnosti matky, a 

bez takového dodatečného souhlasu nerozhodly o zastavení řízení podle ustanovení 

§ 108 OSŘ.  
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Ústavní soud v tomto případě mimo jiné poukázal na skutečnost, že posouzení 

toho, zda a kdy došlo souhlasným prohlášením rodičů k určení otcovství, záleží 

na zodpovězení otázky, zda prohlášení každého z obou rodičů odpovídá předpokladům 

uvedeným v ustanovení § 52 odst. 1 a 2 ZOR., a pokud jsou prohlášení obou rodičů 

v tomto smyslu dostatečně určitá a shodného obsahu, je jimi otcovství k dítěti určeno, a 

to bez ohledu na to, v jakém pořadí k prohlášení rodičů došlo. Z uvedeného pak 

vyplývá, že určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů, k němuž došlo v průběhu 

soudního řízení o určení otcovství, je důvodem k zastavení tohoto řízení podle 

ustanovení § 108 OSŘ. 

 

6.4. Nejvyšší soud: 5 Cz 97/80 

Nejvyšší soud ČSR v této věci rozhodl o stížnosti pro porušení zákona, kterou 

podal ministr spravedlnosti ČSR tak, že uvedeným rozsudkem byl porušen zákon. 

Porušení zákona bylo mimo jiné spatřováno ve skutečnosti, že v projednávané věci soud 

prvního stupně pominul při svém rozhodování, že žalovaný i matka dítěte shodně 

před soudem prohlásili, že žalovaný je otcem dítěte, a to poprvé před okresním soudem, 

kdy byli rodiče nezletilí, a podruhé v řízení o určení otcovství u téhož soudu, kdy byl 

žalovaný již zletilý, ale matka dosud nezletilá.  

Nejvyšší soud ČSR také uvedl, že účast rodičů nezletilého a jejich vyjádření sice 

nebyly na závadu, ale byly nadbytečné, neboť bylo na soudu, aby posoudil, zda 

žalovaný a matka dítěte byli natolik rozumově a mravně vyspělí, aby mohli určit 

otcovství podle ustanovení § 52 odst. 1 ZOR, a aby pro tuto úvahu opatřili potřebné 

podklady, přičemž tuto způsobilost nezletilých osob je třeba posuzovat podle ustanovení 

§ 9 ObčZ.  

 S uvedeným rozhodnutím se plně ztotožňuji, neboť nesouhlasím s názorem, 

se kterým se lze setkat v odborné literatuře, že prohlášení otcovství je zvláštním 

rodinněprávním úkonem, na který se nevztahují ustanovení občanského zákoníku 

o právních úkonech. Domnívám se, že projev vůle ve smyslu ustanovení § 52 ZOR 

musí mít náležitosti stanovené v § 37 ObčZ a způsobilost nezletilých osob je tak také 

třeba posuzovat podle ustanovení § 9 ObčZ.  
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6.5. Nejvyšší soud: 21 Cdo 693/2010 

 Nejvyšší soud v uvedené věci rozhodoval o dovolání žalobkyně, kterým napadla 

rozsudek odvolacího soudu, jímž byl potvrzen rozsudek soudu prvního stupně 

o zamítnutí žaloby na určení otcovství ve věci samé.  

 Žalobkyně se u soudu prvního stupně domáhala, aby bylo určeno, že žalovaný je 

otcem jejího nezletilého dítěte. Žalovaný sice potvrdil, že v době kritické pro zplození 

dítěte se s žalobkyní intimně stýkal, nicméně své otcovství k dítěti popíral, neboť 

žalovaná se dle jeho názoru intimně stýkala i s jinými muži.  

V projednávané věci bylo prokázáno, že žalovaný souložil se žalobkyní v době 

rozhodné pro početí a dále byl vypracován znalecký posudek analýzou DNA žalobkyně, 

nezletilého dítěte a rodičů žalovaného. Znalec z provedeného vyšetření dospěl k závěru, 

že rodiče žalovaného jsou jako biologičtí prarodiče nezletilého vyloučeni, a proto je i 

žalovaný jako biologický otec vyloučen.  

Nejvyšší soud uvedl, že bylo-li za řízení prokázáno, že žalovaný s žalobkyní 

souložil v době rozhodné pro početí, je znalecký posudek o testu DNA závažnou 

okolností, která je způsobilá vyloučit otcovství žalovaného. Nejvyšší soud 

nezpochybnil, že by žalovaný byl vyloučen z otcovství k dítěti, kdyby bylo možné 

vyloučit rodiče žalovaného jako biologické prarodiče dítěte a kdyby bylo prokázáno, že 

žalovaný je jejich biologickým synem. Posledně uvedené však nebylo v řízení 

dostatečně prokázáno. 

Nejvyšší soud tedy uzavřel, že v případě, kdy znalec ve svém posudku dospěje 

k závěru, že otcovství muže, o němž bylo zjištěno (prokázáno), že souložil s matkou 

dítěte v době, od níž neprošlo do narození dítěte méně než sto osmdesát a více než tři 

sta dnů, je podle výsledku testu DNA vyloučeno, soud vždy v zájmu spolehlivosti 

provedené analýzy DNA a v zájmu přesvědčivosti rozhodnutí dá znalecký posudek 

ve smyslu ustanovení § 127 odst. 2 OSŘ přezkoumat tzv. vrchním dobrozdáním, pokud 

není možné při přezkoumání postupu při odběru a zpracování vzorků biologického 

materiálu u zkoumaných osob naprosto spolehlivě vyloučit, že nedošlo k záměně osob 

při odběru vzorků biologického materiálu nebo k záměně vzorků při provádění izolace 

DNA.  

I když vylučovací schopnost testu DNA je značně vyšší, než tomu bylo dříve 

podle krevní zkoušky, domnívám se, že vzhledem k závažnosti rozhodnutí, které bude 
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na základě znaleckého posudku vyvozeno, je provedení tzv. vrchního dobrozdání zcela 

nezbytné 

 

6.6. Nejvyšší soud: 21 Cdo 1271/2010 

V této věci se Nejvyšší soud zabýval dovoláním žalovaného, který byl 

rozsudkem okresního soudu a potvrzujícím rozsudkem krajského soudu určen jako otec 

nezletilé. 

V řízení u okresního soudu se žalobkyně domáhala určení, že žalovaný je otcem 

dítěte a svou žalobu zdůvodnila zejména tím, že s žalovaným žila v době rozhodné 

pro početí dítěte. Okresní soud rozsudkem určil, že žalovaný je otcem nezletilé a 

rozhodl, že nezletilá se svěřuje do výchovy žalobkyně a že je žalovaný povinen platit 

na výživu nezletilé. Při svém rozhodování vycházel ze zjištění, že žalobkyně vedla se 

žalovaným společnou domácnost, že se pohlavně spolu stýkali, a že otcovství 

žalovaného nevylučuje ani posudek znalce. Krajský soud rozsudek soudu prvního 

stupně potvrdil, neboť dospěl k závěru, že v rozhodné době pro početí nezletilé nebyly 

zjištěny žádné závažné okolnosti, které by otcovství žalovaného vylučovaly.  

Ve svém dovolání žalovaný namítal, že ač v odvolacím řízení navrhoval, aby byl 

za účelem jeho vyloučení z otcovství nezletilé vypracován další znalecký posudek 

vztahující se k jeho plodnosti, byl tento jeho návrh odmítnut jako nerozhodný.  

Nejvyšší soud sice dovolání žalovaného odmítnul, neboť směřovalo 

proti rozhodnutí, proti kterému není dovolání přípustné, nicméně v odůvodnění jeho 

usnesení zazněla důležitá právní věta specifikující, co je považováno za okolnost 

významnou z hlediska ustanovení § 54 odst. 2 ZOR. Za tu Nejvyšší soud označil 

takovou skutečnost, která otcovství muže, který s matkou dítěte souložil v době, 

od které neprošlo do narození dítěte méně než sto osmdesát a více než tři sta dnů, 

vskutku vylučuje (je samo o sobě způsobilé vyloučit).  

Plně se ztotožňuji s rozhodnutím Nejvyššího soudu, neboť se domnívám, že 

i kdyby byla znaleckým posudkem prokázána mužova neplodnost, nemohl by takový 

závěr s určitostí vyloučit, že muž dítě zplodil.  
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7. Vliv mezinárodních úmluv na právní úpravu určování 

rodičovství 

   

7.1. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech 

 Dne 16. 12. 1966 byl Valným shromážděním OSN v New Yorku vyhlášen, vedle 

Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, také 

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, který pro Českou republiku 

(tehdejší ČSSR) vstoupil v platnost dne 23. 3. 1976.  

U této Úmluvy bych zmínila zejména čl. 24 odst. 2, stanovující, že každé dítě je 

registrováno okamžitě po narození a dostane jméno. V odst. 3 je zaručeno právo 

každého dítěte na státní příslušnost. Tato a další práva jsou ovšem zaručena i dalšími 

úmluvami.  

 

7.2. Úmluva o právech dítěte 

Na dřívější Deklaraci práv dítěte, přijatou Valným shromážděním OSN roku 

1959, navázala Úmluva o právech dítěte z roku 1989. Tato Úmluva za dítě označuje 

každou lidskou bytost mladší osmnáct let, pokud podle právního řádu, jenž se na dítě 

vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve. 

 Již ve své Preambuli Úmluva o právech dítěte prohlašuje rodinu za základní 

jednotku společnosti a uznává, že v zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti 

musí dítě vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění. 

 V tomto duchu čl. 3 označuje zájem dítěte za přední hledisko, které musí být 

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

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

Pro problematiku určování rodičovství je klíčový čl. 7. Ten stanoví, že každé 

dítě je registrováno ihned po narození, a dále mu zaručuje právo na jméno, právo 

na státní příslušnost, a pokud to je možné, právo znát své rodiče a právo na jejich péči. 

„Již od přijetí Úmluvy o právech dítěte Česká republika uplatňuje výhradu k čl. 7 této 

úmluvy. To znamená, že vnitrostátní právní úprava nezajišťuje každému dítěti právo 

znát svůj původ a své rodiče. Týká se to především nezrušitelných osvojení, kde právní 
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úprava nechává adoptivním rodičům naprostou volnost v tom, zda a kdy dítěti sdělí, že 

je adoptované a kdo jsou jeho biologičtí rodiče. Tato výhrada stále trvá. Měla by být 

odvolána nejpozději s přijetím nové právní úpravy v novém občanském zákoníku.“
95

 

„Za účelem zjišťování pokroku dosaženého smluvními státy při plnění závazků 

byl zřízen Výbor pro práva dítěte. Výbor je složen z deseti odborníků vysokého 

morálního charakteru a uznávaných osob z oblasti, která je předmětem Úmluvy 

o právech dítěte … Smluvní strany jsou povinny předkládat prostřednictvím 

generálního tajemníka OSN výboru zprávy o opatřeních přijatých k uvedení práv 

uznaných v Úmluvě v život a o pokroku, kterého bylo při užívání těchto práv 

dosaženo.“
96

  

  

7.3. Úmluva o ochraně základních lidských práv a svobod 

 Evropský systém ochrany lidských práv tvoří v současnosti Úmluva o ochraně 

základních práv a svobod spolu s jejími protokoly, Evropská sociální charta z roku 1961 

a instrumenty ochrany menšin, jako je Evropská charta regionálních nebo menšinových 

jazyků nebo Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin.  

Úmluva o ochraně základních lidských práv a svobod představuje regionální 

úpravu ochrany lidských práv. Přijata byla v rámci Rady Evropy roku 1950. Obsahuje 

katalog lidských práv a základní svobody, jako jsou právo na život, zákaz mučení, 

otroctví a nucených prací, právo na svobodu a osobní bezpečnost, právo na řádné soudní 

řízení, spravedlivé, veřejné a v přiměřené lhůtě, vedené nezávislým a nestranným 

soudem, zákaz diskriminace a také především právo na uzavření manželství a založení 

rodiny v souladu s vnitrostátními zákony.  

 Stěžejním článkem pro oblast rodinného práva, jehož porušení je namítáno 

v paternitních sporech, je čl. 8 zakotvující právo na respektování rodinného a 

soukromého života. Na právo na respektování rodinného života se zaměřuje 

argumentace ve sporech o určení otcovství; naopak ve sporech o popření otcovství je 
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namítáno právo na respektování soukromého života, jež zahrnuje i správnost osobních 

údajů jednotlivce v různých veřejných listinách.
97

   

Kontrolní mechanismus je zajištěn podle Protokolu č. 11 prostřednictvím 

Evropského soudu pro lidská práva, který má pravomoc rozhodovat ve sporech mezi 

smluvními státy. Každý smluvní stát může oznámit ESLP údajné porušení ustanovení 

EÚLP nebo Protokolů jiným smluvním státem. Podstatnou část rozhodovací činnosti 

ESLP ovšem tvoří rozhodování v individuálních případech. Příkladem se některým 

z nich věnuji v 8. kapitole.  

 

7.4. Evropská úmluva o právním postavení dětí narozených mimo 

manželství 

 Evropská úmluva o právním postavení dětí narozených mimo manželství byla 

v rámci Rady Evropy vyhlášena dne 15. 10. 1975 ve Štrasburku, Česká republika ji 

ratifikovala dne 7. 3. 2001. 

Každá smluvní strana je ve smyslu ustanovení čl. 1 Úmluvy povinna zabezpečit 

uvedení svého práva do souladu s ustanoveními této Úmluvy a povinna oznámit 

generálnímu tajemníkovi Rady Evropy, jaká opatření za tím účelem přijala. Nutno 

podotknout, že česká vnitrostátní právní úprava byla s Úmluvou v souladu již před její 

ratifikací, proto její přijetí ze strany České republiky bylo spíše formálním úkonem.  

 V Úmluvě je stanoveno, že určení matky dítěte narozeného mimo manželství 

bude záviset výhradně na skutečnosti porodu. Otcovství dítěte narozeného mimo 

manželství může být dokázáno nebo určeno soudním rozhodnutím nebo dobrovolným 

uznáním, které nelze za určitých výjimek napadnout ani popřít. Úmluva také výslovně 

připouští vědecké důkazy, které mohou napomoci určení nebo vyloučení otcovství.  

   

7.5. Úmluva o lidských právech a biomedicíně 

„Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti 

s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně“ byla přijata 

                                                 
97

 KOPALOVÁ, M. Právo na popření otcovství na základě nové zjištěných biologických dat. Právní 

fórum, 2007, č. 1. Příloha, s. 1. 



 

 

64 

 

roku 1997 v Oviedu, opět v rámci Rady Evropy, a pro Českou republiku vstoupila 

v platnost dne 1. 10. 2001.  

Tato Úmluva staví zájmy a blaho lidské bytosti nad zájmy společnosti nebo 

vědy. Smluvní strany se jejím přijetím zavázaly k ochraně důstojnosti a svébytnosti 

všech lidských bytostí a k záruce úcty k integritě každé bytosti bez diskriminace 

ostatních práv a základních svobod při aplikaci biologie a medicíny. Tato Úmluva má 

význam především pro oblast asistované reprodukce. Mimo jiné upravuje svobodný a 

informovaný souhlas (čl. 5), právo každého na informace o svém zdraví (čl. 10), zákaz 

volby pohlaví (čl. 14), zákaz finančního prospěchu a nakládání s částmi lidského těla 

(čl. 21, 22).  

Pro případ porušení ustanovení této Úmluvy označuje její čl. 25 smluvní strany 

odpovědné za právní postih. Jistou roli hraje také Evropský soud pro lidská práva, který 

za určitých podmínek vydává stanoviska k právním otázkám týkajících se výkladu této 

Úmluvy.  

Na žádost generálního tajemníka Rady Evropy podává každá smluvní 

strana vysvětlení způsobu, kterým její vnitrostátní zákon zajišťuje účinné provádění 

všech ustanovení této Úmluvy.  

 

 

8. Judikatura Evropského soudu pro lidská práva  

 

Jak jsem uvedla výše, podstatná část případů, kterými se Evropský soud 

pro lidská práva zabývá, jsou případy individuální povahy. Jedná se o stížnosti 

fyzických osob, jejich skupin nebo nevládní organizace, pokud se považují za oběti 

v důsledku té skutečnosti, že smluvní stát porušil ustanovení Úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod a Protokolů k ní.
98 

  

Ač jsou rozhodnutí ESLP závazné jen pro strany konkrétního sporu, nelze 

rozhodovací činnost ESLP upřít její významný vliv na utváření právní kultury 

smluvních států.  
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8.1. Ternovszká proti Maďarsku
99

 

Stěžovatelka Ternovszká, státní občanka Maďarska, byla v době podání stížnosti 

k ESLP těhotná a chtěla rodit mimo zdravotnické zařízení. Tamní vyhláška ovšem 

hrozila každému zdravotníkovi, který by asistoval u domácího porodu, trestním 

stíháním. Stěžovatelka namítala, že absence komplexní úpravy domácích porodů je 

zásahem do jejího práva na respektování soukromého života a zároveň za zásah 

diskriminační povahy ve smyslu ustanovení čl. 8 a čl. 14 EÚLP. 

Soud se nejprve zabýval tím, zda existence napadené právní úpravy může 

představovat zásah do výkonu práva ve smyslu ustanovení čl. 8 EÚLP. ESLP dovodil, 

že pojem soukromý život mimo jiné zahrnuje právo obou partnerů rozhodnout se, zda se 

chtějí či nechtějí stát rodiči, což v sobě zahrnuje i právo zvolit si, za jakých okolností 

k tomu dojde. ESLP dále uvedl, že právní úprava, která zřejmě odrazuje zdravotníky 

od asistence u domácích porodů, zasahuje do práva na respektování soukromého života 

budoucích matek, kterou byla i stěžovatelka. Právo na výběr v oblasti porodů v sobě 

podle ESLP zahrnuje právní jistotu, že zvolená varianta je legální a že v souvislosti s ní 

nehrozí přímé či nepřímé sankce.  

ESLP uzavřel, že nedostatek právní jistoty a hrozba sankcí pro zdravotníky 

asistujících u domácích porodů omezila výběr možností, které stěžovatelka v souvislosti 

s porodem mohla zvažovat, a na základě těchto úvah dospěl soud k závěru, že došlo 

k porušení k čl. 8 Úmluvy.  

 

8.2. Odievre proti Francii
100

 

Stěžovatelkou byla v tomto případě paní Pascale Odievre, francouzská státní 

občanka. Její matka před porodem požádala, aby bylo narození jejího dítěte utajeno 

a ihned po porodu se jej zřekla. Stěžovatelka tak byla zapsána do seznamu státních 

poručenců a později v roce 1969 nezrušitelně osvojena panem a paní Odievre. 

V prosinci 1990 se stěžovatelka seznámila se spisem státního poručence a z nemocniční 
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karty (z níž bylo vymazáno datum) se jí podařilo získat některé údaje o její původní 

rodině. 

Stěžovatelka se obrátila na ESLP (tehdy ještě Evropskou komisi pro lidská 

práva), kdy namítala, že utajení jejího narození a z toho vyplývající nemožnost zjistit 

její původ porušuje její práva zaručena čl. 8 Úmluvy a zakládá diskriminaci, která je 

v rozporu s čl. 14 Úmluvy. 

ESLP uvedl, že čl. 8 EÚLP chrání právo na identitu a na osobní rozvoj, 

do kterého lze zahrnout znalost podrobností o své identitě, jako je např. totožnost svých 

předků. ESLP dále připomněl, že je v takovém případě nutné zvážit právo dítěte znát 

svůj původ na straně jedné a zájem ženy – rodičky na zachování anonymity. 

ESLP dospěl k závěru, že k porušení čl. 8 Úmluvy v tomto případě nedošlo, 

neboť francouzský právní řád umožňuje podat žádost o zrušení utajení totožnosti matky, 

bude-li souhlasit. Je tak dosaženo potřebné rovnováhy, kdy stěžovatelka má přístup 

k neidentifikujícím údajům o své matce a své biologické rodině, které jí umožní zjistit 

podrobnosti o své identitě, ale zároveň je chráněn zájem třetích osob.  

 

8.3. Kroon proti Nizozemí
101

 

V tomto případě se na ESLP obrátila paní Kroon, státní občanka Nizozemí, 

spolu s panem Zerroukem a synem Samirem. Namítáno bylo porušení čl. 8 EÚLP, které 

bylo spatřováno v nemožnosti dosažení uznání otcovství pana Zerrouka k Samirovi. 

Stěžovatelka se v roce 1979 provdala za pana Omara M´Hallem-Driss, 

marockého státního občana. Manželství se ovšem rozpadlo koncem roku 1980 a od té 

doby spolu manželé nežili. Stěžovatelčin syn Samir se narodil v říjnu roku 1987, tedy 

v době, kdy stěžovatelka sice ještě byla provdána za pana Omara M´Hallem-Driss, ale 

kdy už žila s panem Zerroukem, který byl také biologickým otcem Samira. Bez ohledu 

na tuto skutečnost byl do knihy narození v souladu s nizozemským právním řádem 

zapsán jako otec Samira manžel matky, tedy pan Omar M´Hallem-Driss.  

V červenci roku 1988 bylo manželství stěžovatelky rozvedeno a ta se následně 

obrátila na příslušný úřad, aby mohla prohlásit, že otcem Samira je pan Zerrouk, nikoliv 

její bývalý manžel. Toto jí však vhledem k platné právní úpravě umožněno nebylo.  
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Ve svém rozhodnutí ESLP mimo jiné uvedl, že respekt k rodinnému životu 

vyžaduje, aby biologická a sociální realita převážila nad právní domněnkou a přáním 

dotčených osob. 
102

 

 

8.4. Znamenskaja proti Rusku
103

 

Stěžovatelka paní Znamenskaja, ruská státní příslušnice, se na ESLP obrátila se 

stížností pro porušení čl. 8 EÚLP, neboť vnitrostátní soudy odmítly určit otcovství 

jejího mrtvě narozeného dítěte a na základě toho změnit jeho jméno.   

Stěžovatelka otěhotněla v roce 1997, z důvodu nitroděložního poškození plodu 

však porodila mrtvého chlapce. V matrice byl jako otec dítěte označen tehdejší manžel 

stěžovatelky, ač ona za biologického otce označila pana G., se kterým žila od roku 

1994. Stěžovatelka a pan G. nemohli podat společné prohlášení o otcovství, neboť pan 

G. byl v červnu roku 1997 uvězněn a v říjnu roku 2007 ve vězení zemřel.  

 Stěžovatelka se obrátila na vnitrostátní soudy, aby určily otcovství pana G. 

k zemřelému dítěti a změnily příjmení i jméno po otci dítěte. Soud první instance i soud 

odvolací však uvedly, že věc nelze přezkoumat jako civilní žalobu, protože dítě 

nezískalo občanská práva. 

ESLP k případu uvedl, že spory týkající se jmen a příjmení jednotlivců spadají 

do rozsahu čl. 8 EÚLP a že podstatou tohoto případu je snaha stěžovatelky získat uznání 

pana G. jako biologického otce svého mrtvě narozeného dítěte i přes právní domněnku, 

že bývalý manžel je otcem dítěte narozeného během 300 dnů po skončení manželství. 

Přidělení příjmení a jména po otci mrtvě narozenému dítěti by bylo důsledkem 

takového uznání. 

Soud dále uvedl, že není přijatelná situace, kdy právní domněnka převažuje nad 

biologickou a společenskou realitou bez přihlédnutí ke skutečnostem a přáním 

dotyčných osob a jejich prospěchu i s přihlédnutím k míře uvážení, kterou má stát 

povinnost zajistit při účinném respektování soukromého a rodinného života. ESLP tak 

uzavřel, že došlo k porušení čl. 8 Úmluvy. 
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8.5. Yildirim proti Rakousku
104

 

Stěžovatel pan Yildirim, turecký státní občan, se v roce 1989 oženil s rakouskou 

státní občankou. V době sňatku byla žena již těhotná a stěžovatel věděl, že není 

biologickým otcem tohoto dítěte. Po narození dítěte v roce 1990 byl ovšem stěžovatel 

označen za otce dítěte podle první domněnky otcovství. 

Poté, co mu nebylo umožněno podle rakouského právního řádu popřít své 

otcovství k dítěti, podal pan Yildirim stížnost k ESLP, který ovšem jeho stížnost zamítl, 

neboť za přední zájem označil zájem dítěte a nikoliv stěžovatelův. ESLP své rozhodnutí 

zdůvodnil s ohledem na skutečnost, že stěžovatel v době sňatku o těhotenství své 

budoucí manželky věděl.  

 

8.6. Jäggi proti Švýcarsku
105

 

Stěžovatelem v tomto případě byl švýcarský státní příslušník pan Andrea Jäggi, 

který se na ESLP obrátil se stížností, ve které namítal porušení svých práv plynoucích 

z čl. 8 EÚLP pro nemožnost provedení analýzy DNA na zesnulém s cílem zjistit, zda se 

jednalo o jeho biologického otce.  

Před narozením stěžovatele podal státem ustanovený opatrovník proti panu A. 

H., domnělému biologickému otci stěžovatele, žalobu na určení otcovství a na placení 

výživného. Pan A. H. sice připustil intimní vztah s matkou stěžovatele, otcovství ovšem 

popřel. Stěžovatelova matka při zápisu do matriční knihy za otce dítěte označila 

jmenovaného pana A. H., s nímž udržovala intimní vztah v období početí. V roce 1958 

se stěžovatel, který byl umístěn do náhradní rodiny, setkal se svou matkou, jež mu 

prozradila identitu jeho otce, pana A. H. Pan A. H. se stále vyhýbal provedení 

lékařských testů na určení otcovství. Ani analýza krevních skupin provedená na žádost 

stěžovatele neumožnila vyloučit otcovství pana A. H. V rámci obnoveného řízení, již 

po smrti pana A. H., stěžovatel rovněž požádal o provedení analýzy DNA lidských 

ostatků pana A. H. Dne 25. 6. téhož roku soud prvního stupně stěžovatelovu žádost 

zamítnul. 
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-ESLP vyvodil, že právo na znalost identity, z něhož vyplývá i právo znát své 

příbuzné, tvoří nedílnou část pojmu soukromý a rodinný život. Při zvažování zájmů 

v dané věci ESLP vážil na jedné straně právo stěžovatele znát své příbuzné a na druhé 

straně právo třetích osob na nedotknutelnost těla zesnulého, právo na úctu k zesnulým a 

rovněž veřejný zájem na ochraně právní jistoty. 

Co se týče respektování soukromého a rodinného života samotného zesnulého, 

ESLP uzavřel, že právo na soukromý a rodinný život zesnulého, z jehož ostatků měl být 

vzorek DNA odebrán, nemohlo být zasaženo žádostí o vzorek DNA vznesenou po jeho 

smrti. 

8.7. Vybrané související rozsudky ESLP 

Na závěr této kapitoly bych ráda stručně uvedla několik dalších rozsudku ESLP, 

které jsou pro problematiku rodičovství významná a které soudy v České republice 

v rámci své rozhodovací činnosti často citují. V uvedených případech je zpravidla vedle 

jiného také namítáno porušení ustanovení čl. 8 EÚLP, tedy právo na soukromý a 

rodinný život.  

8.7.1. Paulík proti Slovensku
106

 

Stěžovatel pan Paulík, státní občan Slovenské republiky, se intimně stýkal 

s ženou, která v prosinci roku 1966 porodila dceru I. Stěžovatel odmítl otcovství k I., a 

tak žena podala žalobu na určení otcovství. V lednu roku 1967 se žena provdala a 

v únoru téhož roku krajský soud vydal rozsudek, ve kterém určil, že otcem dítěte je 

stěžovatel, a uložil mu, aby platil výživné. V roce 2004 podstoupili stěžovatel, matka I. 

a I. testy DNA, kterými bylo prokázáno, že stěžovatel není otcem I. Stěžovatel se dále 

snažil u soudu popřít své otcovství, ovšem neúspěšně.  

ESLP se ztotožnil s názorem slovenské vlády, že neexistence právních 

prostředků ochrany stěžovatelova práva na soukromí sleduje legitimní cíl, jímž je 

zajištění právní jistoty v oblasti rodinných vztahů a potřeba chránit zájmy dětí. Soud 

uzavřel, že v případě stěžovatele nebyla dodržena spravedlivá rovnováha mezi zájmy 

jednotlivce a společnosti, a došlo tak k porušení práva stěžovatele na soukromý život. 
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Rozhodnutí ESLP v tomto případě jen potvrzuje nastolenou linii judikatury, 

která přísněji posuzuje porušení čl. 8 EÚLP v případě, kdy je zmeškána lhůta 

pro popření otcovství z důvodu, že si muž nebyl vědom skutečnosti, že není 

biologickým otcem, než když si této skutečnosti byl vědom, ale z jiného důvodu 

otcovství v zákonem stanovené lhůtě nepopřel.  

8.7.2. Shofman proti Rusku
107

 

Soud v tomto případě dospěl k závěru, že skutečnost, že stěžovateli bylo 

zabráněno popřít otcovství, protože nezjistil, že nemusí být otcem, do jednoho roku, co 

se dověděl o zápisu narození dítěte, nebyla přiměřená sledovanému legitimnímu cíli. To 

znamená, že nebylo dosaženo spravedlivé rovnováhy mezi obecným zájmem na ochraně 

právní jistoty v rodinných vztazích a právem stěžovatele nechat přezkoumat právní 

domněnku jeho otcovství ve světle biologických důkazů. 
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9. Závěr 

Cílem diplomové práce bylo představení historického vývoje právního institutu 

určování rodičovství, shrnutí české platné právní úpravy, její zařazení do širších 

souvislostí v oblasti soukromého i veřejného práva a její porovnání s evropskou, popř. 

světovou právní úpravou. Mou snahou bylo především upozornit na problematická 

místa, jejichž interpretace a aplikace není v praxi zcela sjednocená a vyvolává tak řadu 

dosud ne zcela zodpovězených otázek.  

 Mateřství je určováno na základě ustanovení § 50a ZOR, které za matku dítěte 

označuje ženu, která dítě porodila. Tato zásada se uplatní i v případě utajeného porodu, 

kdy je totožnost matky dítěte utajena. Právní úprava utajeného porodu je však 

nedostatečná, neboť zcela jasně neformuluje, který soud je věcně a místně příslušný 

k vydání rozhodnutí o otevření zapečetěné zdravotnické dokumentace, ani kdo je 

aktivně legitimován k podání takového návrhu. O jeho účelu lze také pochybovat 

vzhledem ke skutečnosti, že ač údaje o rodičích do knihy narození zapsány nebudou, 

bude dítě zapsáno pod příjmením matky. 

 Bez jakékoli zákonné úpravy jsou v České republice provozovány babyboxy, 

které představují alternativní řešení pro nechtěné děti. Odpůrci je namítáno, že jejich 

zřizování je v rozporu s Úmluvou o právech dítěte a Evropskou úmluvou o výkonu práv 

dětí. Tomuto názoru však lze oponovat s odkazem na základní právo dítěte na život, 

které mu babybox zajistí spíše, než kdyby dítě bylo odloženo na jiném místě bez nejisté 

lékařské pomoci. Nelze také odhlédnout od skutečnosti, že v Evropě má zřizování 

obdobných schránek pro nechtěné děti mnohaletou tradici. 

 Nejvíce rozporuplnou se jeví problematika náhradního mateřství. Ta zatím není 

v českém právním řádu zakotvena a její výkon se tak pohybuje ve velmi nejistém 

právním prostředí. Zkušenost ze zahraničí navíc ukazuje, že tzv. surogační smlouva 

naráží na nevymahatelnost u soudu. Zákonodárce by mohl hledat inspiraci například 

v právní úpravě surogačního mateřství v britském Surrogacy Arrangements Act z roku 

1985. Ovšem co se týče určení toho, kdo je matkou dítěte, shledávám zcela dostatečnou 

právní úpravu označující za matku dítěte ženu, která jej porodila.  

 Otcovství je určováno na základě tří právních domněnek. Podle první právní 

domněnky je za otce dítěte považován manžel matky. Druhá právní domněnka svědčí 
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muži v případě, že dojde k souhlasnému prohlášení rodičů před matričním úřadem nebo 

soudem. Tyto domněnky v praxi nepůsobí zásadní problémy a jejich právní úpravu lze 

považovat za dostatečnou. Třetí právní domněnka ovšem, dle mého názoru, 

nedostatečně reflektuje pokrok biologických a medicínských věd, neboť neustále trvá 

na určení otcovství na základě prokázání soulože v rozhodné době a až následným 

přistoupením k znaleckému dokazování. S ohledem na zásadu procesní ekonomie by 

bylo hospodárnější přistoupit přímo k analýze DNA, která v současné době zaručuje 

určení otce dítěte s pravděpodobností hraničící s jistotou. Názor, že takový postup je 

konformní s českým právním řádem navíc vyslovil ve své rozhodovací praxi i Ústavní 

soud. Právní úprava popírání otcovství zaznamenala významné změny po novele zákona 

o rodině provedené zákonem č. 84/2012 Sb., kterou byla nově upravena popěrná lhůta 

manžela matky. Právní úprava popírání otcovství tak byla uvedena do souladu 

s ústavním pořádkem a judikaturou Evropského soudu pro lidská práva.  

Právní úprava určování rodičovství obsažená v novém občanském zákoníku, 

který vstoupí v účinnost dne 1. 1. 2014, byla očekávána s nadějí na zlepšení zvláště 

z hlediska statusových práv rodičů a dětí. V problematice určování mateřství nebyl 

učiněn žádný posun. Od záměru explicitně vyjádřit souvislost určení mateřství 

s problematikou náhradního mateřství bylo nakonec upuštěno. Právní úprava určování 

otcovství zaznamenala pozitivní změny především v tom směru, že vyjasnila některá 

nejasná místa právní úpravy zákona o rodině. Byla například doplněna s ohledem 

na institut nezvěstnosti a nově bylo upraveno statusové řízení, které spojilo v jedno 

řízení o určení otcovství jednoho muže s řízením o popření otcovství muže druhého. 

Třetí právní domněnka, jejíž právní úpravu Ústavní soud označil za překonanou, však 

zůstává nezměněna. Významnou změnou je stanovení nové objektivní popěrné lhůty 

v délce 6 let a upuštění od ingerence nejvyššího státního zástupce. V této změně spatřuji 

pozitivní krok k zajištění ochrany práv dítěte, neboť o statusových věcech bude napříště 

rozhodovat výhradně soud. 

Na základě provedeného rozboru právní úpravy určování rodičovství a jejího 

srovnání s evropskými právními řády lze dojít k závěru, že se naše právní úprava 

určování rodičovství od nich výrazněji neodlišuje a s výjimkou výše uvedeného ji tak 

lze považovat za dostatečnou.  
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Resumé  

Téma určování rodičovství je vzhledem k neustálým proměnám tradičního 

chápání rodiny a rodinných vztahů tématem velmi aktuálním. Především rozvoj 

moderních lékařských věd, biologie a genetiky přinesl do problematiky určování 

rodičovství nové pojmy, jako jsou náhradní mateřství, asistovaná reprodukce nebo 

babybox a právní úprava musí na všechny tyto změny obratem reagovat, aby byla 

schopna rodinné vztahy stabilizovat a zajistit tak jejich ochranu.  

Cílem diplomové práce je popsat a rozebrat českou platnou právní úpravu 

určování rodičovství a porovnat ji nejen s evropskou, ale i světovou právní úpravou. 

Analýzou platné právní úpravy odhaluje problematická místa, která mohou činit 

interpretační potíže nebo která mohou narazit na různé obtíže při uplatňování v praxi.  

Diplomová práce je členěna do 9 kapitol, z nichž každá je věnována různým 

aspektům určování rodičovství. Úvodem je představen historicko-právní vývoj právní 

úpravy vztahů rodičů a dětí v římském a evropském právu. Dále je kladen důraz 

na právní normy platné na našem území v období od vzniku Československé republiky 

až po současnou platnou právní úpravu. 

Následující kapitola se zabývá problematikou určování mateřství. Pozornost je 

zaměřena na téma utajených a anonymních porodů, porodu mimo zdravotnické zařízení 

a náhradního mateřství. Rovněž je zmíněna právní úprava řízení o určení mateřství. 

Další část práce popisuje právní úpravu určování otcovství v České republice a 

ve vybraných Evropských státech. Podrobněji je rozebírána právní úprava určování 

rodičovství obsažená v novém občanském zákoníku, který byl schválen na počátku roku 

2012 a který vstoupí v účinnost dne 1.1.2014. Vybraná rozhodnutí Ústavního soud a 

Nejvyššího soudu České republiky v oblasti rodinného práva jsou analyzována 

s důrazem na přiblížení skutkových okolností jednotlivých případů, které vedly soudy 

k přijetí konkrétních závěrů.  

Práce je zakončena rozborem mezinárodních úmluv a judikatury Evropského 

soudu pro lidská práva pro představení trendů v rodinné politice a problematice 

určování rodičovství na mezinárodní úrovni.  
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Determination of Parenthood  

Determination of parenthood is very actual topic due to the constant changes 

of the traditional understanding of the family and family relationships. It is primarily 

the development of modern medical science, biology or genetics that has brought new 

concepts into the issue of determination of parenthood. For example surrogacy, assisted 

reproduction or baby boxes. The legislation must responds to these changes in order 

to stabilized family relationships and to ensure their protection.  

The aim of this thesis is to describe and to analyze Czech legal regulation 

of determination of parenthood and to compare it with not only European but also 

global legislation. The analyse of valid legal regulation highlights questionable passages 

that may cause difficulties in its interpretation or practical application.  

The thesis is composed of nine chapters, each of them dealing with different 

aspects of determination of parenthood. Opening chapter introduces the historical 

development of relationships between parents and children in Roman and European 

law. It focuses on legal standards applicable in our country during the period of time 

from the establishment of the Czechoslovak Republic to the present times. 

Chapter Three is devoted to determination of maternity. It focuses on concealed 

birth, anonymous childbirth, childbirth out of hospital and surrogacy. It also mentions 

the legislation process in case of determination of maternity. 

Chapter Four deals with the regulation of determination of paternity in the Czech 

Republic as well as in chosen European countries. Following chapter discusses 

in details the issue of determination of parenthood in the new Civil Code, which was 

approved in early 2012 and which will come into effect on January 1, 2014.  

Selected decisions of the Constitutional Court and the Supreme Court of the 

Czech Republic are provided in Chapter Six. It analyzes the facts of individual cases 

considering the issue of family law that have led courts to adopt partricular conclusions.  

Analysis of international conventions and judgements given by European Court 

of Human Rights are mentioned in Chapter Seven and Eight. This part characterises 

trends in family policy and the issue of determination of paternity at the international 

level. Conclusions and recomendations for future legal regulation are drawn in final 

Chapter Nine. 
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