
Abstrakt

Práce sleduje současnou právní úpravu otázek rodičovství. Je koncipována

v souladu s členěním na mateřství a otcovství. Po úvodu, ve kterém je vymezen smysl a

potřeba právní úpravy otázek rodičovství, následují hlavní kapitoly zabývající se

jednotlivými otázkami. Nejprve je pozornost věnována určování mateřství. Tato část je

dělena do tří kapitol, z nichž první je dále pro přehlednost členěna ještě na další

podkapitoly. Jako první je kapitola věnována problematice dítěte nezjištěné totožnosti.

Tato kapitola je dále rozdělena do podkapitol a to na podkapitolu věnující se dítěti

nezjištěné totožnosti, tzv. dítěti nalezenému, další podkapitola mapuje právní úpravu a

možnost využití porodů s utajením totožnosti matky a anonymní porody a poslední

podkapitola se zaobírá problémem babyboxů a jejich právními otázkami. V dalších

kapitolách se práce zabývá chybným zápisem v matrice a stavem, kdy se dítě narodí

mimo zdravotnické zařízení.

Poté následují kapitoly týkající se určování a popírání otcovství. V tomto práce

sleduje systém tří zákonných domněnek určování otcovství a na to navazující možnosti

popření otcovství. Čili první domněnku otcovství svědčící manželovi matky, druhou

domněnku založenou souhlasným prohlášením rodičů a třetí domněnku, kdy je

otcovství určeno rozhodnutím soudu. Na to navazují kapitoly o popření otcovství -

popření manželem matky, popření otcovství určeného souhlasným prohlášením rodičů a

možnost popření otcovství nejvyšším státním zástupcem.

Další dvě kapitoly v práci jsou věnovány problematice asistované reprodukce a

právním otázkám, které přináší. Kapitola o tzv. dětech ze zkumavky mapuje nedávnou

novou právní úpravu této oblasti. Naproti tomu kapitola o náhradním mateřství se

zabývá možnostmi a zároveň problémy, které tato metoda přináší a snaží se nastínit

možnou právní úpravu, neboť ta ohledně tohoto institutu stále chybí.

Poslední kapitola práce je věnována otázce práva na znalost svého genetického

původu. Zaobírá se obecným vymezením práva znát svůj genetický původ, dále úpravou

tohoto práva v našem právním řádu a také hlavním problémem, který s ohledem na

právo znát svůj genetický původ, přináší asistovaná reprodukce. V neposlední řadě se

věnuje také otázkám prolomení či zachování anonymity dárce v případech asistované

reprodukce.


