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ÚVOD 

V dnešní době je celosvětovým problémem snižující se plodnost mužů 

a problémy s otěhotněním či donošením dítěte u žen. Mnoho takových problémů může 

být vyřešeno s využitím metod asistované reprodukce.  Jsou však situace, které ani 

dnešní medicína nedokáže vyřešit. Existuje mnoho případů, kdy ženy po 

gynekologických zákrocích nebyly samy schopny donosit dítě, a to i přesto, že byly 

plodné. Absurdní je, že se jedná o ženy, které samy mohou svoje vajíčka jiným ženám 

darovat, protože v této oblasti jsou úplně zdravé. Vlastní dítě však mít nemohou. 

Řešením takové situace je náhradní mateřství. Postup, kdy žena, ať už příbuzná, 

přítelkyně nebo žena úplně cizí, odnosí a porodí dítě objednatelskému páru. Tímto 

párem je právě žena, která sama dítě donosit nemůže, je ale schopná poskytnou vajíčko 

a její manžel, popřípadě partner, který poskytne spermie. Toto oplozené vajíčko je 

vloženo do těla tzv. náhradní matky, která jej jako „živý inkubátor“ odnosí a dítě 

porodí.  Po porodu je dítě předáno jeho biologickým rodičům, tedy objednatelskému 

páru.            

 V současné době se rodí více než 10 dětí ročně díky náhradnímu mateřství, jak 

uvedla bývalá ministryně spravedlnosti Daniela Kovářové pro časopis E-právo. Přesto 

však v České republice stále není právně zakotven jeho postup. Je třeba přesně stanovit 

podmínky pro ženy, které budou náhradními matkami, upravit vztah mezi 

objednatelským párem a náhradní matkou, stanovit, jakým způsobem bude určeno 

rodičovství dítěte narozeného z náhradního mateřství apod. Postup center, která tyto 

služby nabízejí, tedy není protiprávní, mohou však vznikat problémy v případě, že 

proces neprobíhá bezproblémově. Takovým problémem může být například situace, kdy 

by náhradní matka nechtěla dítě, které odnosila, vydat biologickým rodičům. Nebo 

naopak situace, kdy by se narodilo dítě s postižením, pro které by ho jeho biologičtí 

rodiče „nechtěli převzít“. Právě z těchto důvodů je třeba připravit pevnou a kvalitní 

právní úpravu.  Otázka právní úpravy náhradního mateřství začala být velmi intenzivně 

řešena v roce 2009, kdy posty ministryň spravedlnosti a zdravotnictví zaujaly ženy, a to 

Daniela Kovářová a Dana Jurásková. Řekla bych tedy, že není náhoda, že se 

problematika náhradního mateřství začala řešit právě v této době. Proběhla jednání 
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u kulatého stolu. Dokonce byl i vypracován věcný záměr zákona o náhradním mateřství, 

avšak tento nedoputoval ani do připomínkového řízení. Sama ministryně tenkrát 

připustila, že medicína utekla právu, posun v jednáních však nepřinesla.    

 V současné době existují obavy, aby náhradního mateřství nebylo zneužito 

k čistě obchodním účelům. Abychom z institutu, který může vyřešit problémy mnoha 

nešťastných rodin, neudělali průmysl na výrobu dětí. Nelze udělat z těhotenství 

placenou službu. Pokud však o náhradním mateřství mluvíme jako o tzv. pronájmu 

dělohy, evokuje nám toto pojmenování situaci, kdy vysoce postavené manažerky, 

herečky či jinak vytížené ženy, využívají sociálně slabších žen k odnošení a porození 

dítěte. Sami nemusejí „ztrácet čas“ s těhotenstvím, porodem a poporodní 

rekonvalescencí. Zůstanou jím krásné a štíhlé postavy. Bohužel tato situace už dnes 

není výjimkou. Nejedna hollywoodská herečka si nechala odnosit dítě jinou ženou. Jako 

příklad můžeme jmenovat např. Sarah Jessicu Parker, která ani jedno ze svých dvou děti 

neodnosila a neporodila sama.       

 Otázkou je, co může být důvodem pro ženu, která má sama zdravou rodinu, aby 

odnosila dítě i jiným. Mohou to být jednak ženy, které vedené altruismem chtějí pomoci 

jiným ženám k pocitu štěstí, který samy už dobře znají. Mohou se snažit „odčinit svoje 

hříchy z mládí“, pokud např. podstoupily interrupci, daly dítě k adopci aj. Samozřejmě 

ale půjde v neposlední řadě o peníze. Může se jednat o ženy, které pocházejí ze sociálně 

slabších vrstev a chtějí si „přivydělat“. Této straně náhradního mateřství se bohužel dle 

mě nemůžeme vyhnout, a to ani dokonalou právní úpravou. Je třeba v tomto směru 

nastavit hranici, která je určitým kompromisem. Pro náhradní matku by tento proces 

neměl být zdrojem příjmů, ale zároveň by jí měla být poskytnuta taková částka, která 

pokryje náklady účelně vynaložené v souvislosti těhotenstvím a porodem.   

 Pokud bychom náhradní mateřství rozebrali z medicínského hlediska, problém 

nevznikne. Náhradní mateřství je jen jedním ze způsobů, jak naložit se získanými 

vajíčky. Jedná se o určitou formu asistované reprodukce a není rozhodné, zda dítě 

odnosí žena, o jejíž vajíčka jde, její matka, případně úplně cizí žena. Problematický 

však může být pohled na celou situaci očima společnosti či církve. Náhradní mateřství 

je jistě výrazným zásahem do přirozeného chodu věcí. Můžeme jej chápat jako 

obrácenou stranu k interrupci, ohledně které jsou debaty snad nekonečné. Můžeme o ní 

mluvit jako o cestě k postupné degradaci rození dětí na průmyslovou výrobu. Pokud 
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bychom však takto uvažovali o každém lékařském pokroku, o jednotlivých metodách 

asistované reprodukce, společnost by se nikam neposunula. Zprvu jistě dobře nezněla 

ani představa, že by se akt zplození dětí měl zmenšit na pouhé spojení vajíčka a spermie 

úplně cizí osobou ve skleněné misce. Dnes však metodu IVF chápeme jako zcela 

běžnou.            

 Ve své práci se snažím poskytnout obraz stávající a případné možné budoucí 

právní úpravy náhradního mateřství. Snažím se poukázat na nedostatky dosavadní 

úpravy, ale i případné komplikace v možné úpravě budoucí. Věnuji se nejen 

náhradnímu mateřství, ale oblasti asistované reprodukce jako celku. Chápu náhradní 

mateřství jako jednu z cest, jak léčit neplodnost. Právě léčba neplodnosti je cílem 

asistované reprodukce. Můžeme tedy náhradní mateřství chápat jako metodu asistované 

reprodukce. Proto jsem ve svojí práci obsáhla i její úpravu, a to jak z medicínského 

hlediska, tak z hlediska právního. Cílem práce je vytvoření určité vlastní úpravy 

náhradního mateřství. Nastínění možného řešení vzniklých problémů. Jedná se 

o problematiku velmi komplikovanou, což je dle mě i důvodem absence právní úpravy 

u nás. Můj pohled je pohledem studenta práv nedotčeného praxí. Obsažené názory 

a návrhy tedy mohou být v praxi nereálné.  
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1. ASISTOVANÁ REPRODUKCE – ÚVOD 

 

Asistovanou reprodukcí dle ustanovení § 27d zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví 

lidu, rozumíme postupy a metody, při kterých dochází k manipulaci se zárodečnými 

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

muže a ženy. Těmito metodami a postupy jsou: 

a. odběr zárodečných buněk, 

b. umělé oplodnění ženy, a to 

b.a. oplození vajíčka spermií mimo tělo ženy, 

b.b. přenos embrya do pohlavních orgánů ženy, nebo 

b.c. zavedení zárodečných buněk do pohlavních orgánů ženy. 

Neplodnost je podle Světové zdravotnické organizace (WHO) považována za 

nemoc. Za neplodný se považuje ten pár, v němž žena do dvou let pravidelného 

pohlavního styku neotěhotní, přičemž za pravidelný pohlavní styk se považuje 

frekvence 2 – 3x týdně. V celosvětovém měřítku se udává, že na přelomu tisíciletí bylo 

registrováno zhruba 60 – 80 milionů neplodných párů (jinak řečeno 10 – 20% světové 

populace). Pokud jde o Českou republiku, lze konstatovat, že v současnosti je neplodný 

přibližně každý šestý pár.1 Neplodnost má mnoho příčin a lze ji rozdělit na neplodnost 

ženskou a mužskou, která v poslední době výrazně narůstá, příčiny se mohou vzájemně 

kombinovat (neplodnost páru) nebo se může jednat asi tak v 10 % o příčinu 

nevysvětlitelnou (idiopatickou).2  Výzkumy jasně dokazují, že největší problémy 

s neplodností mají ženy ve věku 35 až 44 let. Plodnost začíná klesat po 35. roce života 

a prudce se snižuje do čtyřicítky a dále. Ve skutečnosti se jen 2% všech dětí rodí ženám 

                                                
1 Frinta, O. Asistovaná reprodukce – nová právní úprava. Právní fórum, č. 4/2007, s. 124 
2Tellart, centrum asistované reprodukce, dostupné z 
http://www.stellart.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=65&lang=cs, 
staženo 24.3.2011  22.24 
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starším 40 let.3 Neplodnost můžeme dále rozdělovat na neplodnost primární 

a sekundární. Primární neplodnost zahrnuje páry, kterým se nikdy nepodařilo otěhotnět. 

Sekundární neplodnost je definována jako neschopnost počít po předchozím otěhotnění 

(ať už zakončeném porodem, interrupcí nebo potratem).4 První „dítě ze zkumavky“, 

Luise Brownová, se narodilo již 25. 7. 1978. První dítě za použití této metody u nás 

a současně ve střední Evropě se narodilo 4. 11. 1982 v Brně.5 

1.1.  Rizikové faktory ženské neplodnosti 

a. kouření, alkohol a drogy 

Tyto faktory mohou ovlivňovat neplodnost jen do jisté míry. Kouření ovlivňuje 

hormonální hladinu a znesnadňuje uhnízdění oplozeného vajíčka. Otěhotnění 

může kuřačkám trvat až čtyřikrát déle než nekuřačkám. O alkoholu se vědci 

domnívají, že zasahuje přímo do procesu ovulace a transportu vajíčka.6   

b. cvičení a diety 

Náročné cvičení a přísná dieta mohou způsobit, že žena přestane ovulovat, a to 

zejména tehdy, když dojde k výrazné redukci tělesného tuku, která působí na 

snížení tvorby hormonu estrogenu nezbytného pro ovulaci a menstruaci.7 

c. pohlavně přenosné nemoci 

Pohlavně přenosné choroby jsou dnes prvotní příčinou neplodnosti mužů a žen. 

Neléčené infekce se mohou často rozvinout v pánevní zánětlivou nemoc, která 

                                                
3 Doherty, C. M., Clark,M. M. Léčba neplodnosti – Podrobný rádce neplodným párům. 1.vydání Brno: 
Computer Press Brno, 2006, s. 13  
4 Doherty, C. M., Clark,M. M. Léčba neplodnosti – Podrobný rádce neplodným párům. 1.vydání Brno: 
Computer Press Brno, 2006, s. 13-14   
5 Hrušáková,M. a kol. Zákon o rodině, Zákon o registrovaném partnerství Komentář, 4. vydání: C. H. 
Beck, 2009, s. 238 
6 Doherty, C. M., Clark,M. M. Léčba neplodnosti – Podrobný rádce neplodným párům. 1.vydání Brno: 
Computer Press Brno, 2006, s. 14 
7 Řezábek, K. Léčba neplodnosti. 2. Aktualizované vydání: Grada Publishing, 2002, s. 20 
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vede ke vzniku srůstů v pánevní oblasti a k poškození vejcovodů, které jsou pak 

pro vajíčko neprůchodné.8  

d. stres a psychické faktory 

Chronický, dlouhodobý stres může v některých případech ovlivnit hodnoty 

hladin hormonů, a tím narušit ovulaci. Akutní stres může dokonce způsobit 

anovulaci či vést k tomu, že žena přestane úplně menstruovat.9  

1.2.  Příčiny ženské neplodnosti 

Mezi nejvýznamnější faktory ovlivňující plodnost žen řadíme následující. 

Nejdůležitějším faktorem rozhodujícím o tom, zda je žena schopna počít a porodit 

zdravé dítě, je věk. S věkem ženy počet vajíček prudce klesá. Stárnutí ovlivňuje nejen 

počet vajíček, ale i jejich kvalitu. Platí, že žena je nejplodnější mezi dvaceti a třiceti 

lety.10            

 Další faktorem je tzv. endometrióza, což je nemoc charakterizovaná přítomností 

endometriálních buněk11 mimo dělohu. Tyto buňky se mohou zachytit na vaječnících 

a tkáních a ostatních orgánech v okolí, způsobovat tak srůsty až neprůchodnost 

vejcovodů. Pacientky s endometriózou mívají rovněž zvýšenou hladinu tzv. makrofágů, 

což jsou buňky, které pravděpodobně snižují schopnost spermií pronikat k vajíčku.12 

 Nemoci dělohy mohou mít za následek poruchy uhnízdění embrya nebo 

schopnosti embrya pokračovat v růstu. Mezi takové nemoci řadíme zejména vrozené 

vady dělohy, polypy, což jsou útvary rostoucí uvnitř dutiny děložní, myomy, tedy 

svalové nádory objevující se kdekoliv ve stěně děložní.13    

 Plodnost může být ovlivněna rovněž poruchami funkce štítné žlázy nebo 
                                                
8 Doherty, C. M., Clark,M. M. Léčba neplodnosti – Podrobný rádce neplodným párům. 1. vydání Brno:  
Computer Press Brno, 2006, s. 16 
9 Doherty, C. M., Clark,M. M. Léčba neplodnosti – Podrobný rádce neplodným párům. 1. vydání Brno:  
Computer Press Brno, 2006, s. 16 
10 Doherty, C. M., Clark,M. M. Léčba neplodnosti – Podrobný rádce neplodným párům. 1. vydání Brno:  
Computer Press Brno, 2006, s. 18  
11 Buňky výstelky sliznice dutiny děložní 
12 Mrázek, M. Umělé oplodnění. Triton, 2003, s. 12 
13 Doherty, C. M., Clark,M. M. Léčba neplodnosti – Podrobný rádce neplodným párům. 1. vydání Brno:  
Computer Press Brno, 2006, s. 21 
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zvýšenými hladinami hormonu prolaktinu tvořeného v hypofýze neboli v podvěsku 

mozkovém.14 Zvýšená hladina prolaktinu může narušovat proces ovulace, způsobovat 

problémy v druhé polovině menstruačního cyklu a mít za následek až poruchu 

uhnízdění oplodněného vajíčka.15      

 „Nejčastějším důvodem hormonální poruchy žen v reprodukčním věku je 

syndrom polycystických vaječníků (PCOS – polycysytic ovary syndrom). Své jméno 

získal podle přítomnosti malých cyst tvořících se ve vaječnících při poruše uvolňování 

vajíček (ovulaci). Odhaduje se, že přibližně 10 – 15% populace má PCOS.“16   

 Nejčastější metodou léčby neplodnosti je řízená léčba pomocí hormonálních 

léků. Příznivou zprávou je, že až 75% takto postižených párů pomocí této léčby 

otěhotní. Léky k usnadnění oplodnění mají za úkol stimulovat ovulaci u žen a správně 

by měly být předepsány až po provedení kompletního odborného vyšetření, kdy je 

mimo jiné zřejmé, že žena má průchodné vejcovody.17      

1.3.  Metody asistované reprodukce 

Při metodách asistované reprodukce se využívají nejmodernější diagnostické 

a léčebné postupy, při kterých jsou vajíčka odebírána z vaječníku, oplodněna mimo 

ženské tělo a potom zavedena do dělohy k tomu, aby bylo úspěšně dosaženo co 

nejlepších výsledků, tzn. ukončení léčby těhotenstvím a zdárným porodem. Tyto 

postupy mohou být použity u žen s poškozenými vejcovody, endometriózou či v léčbě 

neplodnosti žen z důvodu věku.        

 Jednou z metod asistované reprodukce je intrauterinní inseminace (IUI)18, při 

které je za účelem oplodnění zavedeno partnerovo nebo darované sperma do pochvy, 

děložního čípku, dělohy nebo vejcovodu. Spermie se pro IUI v laboratoři oddělí od 

seminální plazmy speciálním postupem, při kterém se obvykle získají nejpohyblivější 
                                                
14 Mrázek, M. Umělé oplodnění. Triton, 2003, s. 21 
15 Doherty, C. M., Clark,M. M. Léčba neplodnosti – Podrobný rádce neplodným párům. 1. vydání Brno:  
Computer Press Brno, 2006, s. 22  
16 Doherty, C. M., Clark,M. M. Léčba neplodnosti – Podrobný rádce neplodným párům. 1. vydání Brno:  
Computer Press Brno, 2006, s. 22  
17 Doherty, C. M., Clark,M. M. Léčba neplodnosti – Podrobný rádce neplodným párům. 1. vydání Brno:  
Computer Press Brno, 2006, s. 37  
18 Umělá inseminace 
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z nich. Tím, že se zavedou do děložní dutiny, se zkrátí jejich cesta k vajíčku a překonají 

se přirozené překážky, čímž se zvýší pravděpodobnost početí. Zpravidla je tato léčba 

doplněna hormonální léčbou.19 Metoda má svou dlouho historii a první pokusy byly 

zaznamenány již v roce 1780. Vzhledem k tomu, že umělá inseminace je ve srovnání 

s jinými možnostmi léčby jednoduchá a levná, je rovněž jednou z prvních forem léčby 

mnoha párů, pro které je vhodná.20  Úspěšnost inseminace závisí na příčině 

neplodnosti páru, ale bývá zpravidla 10 – 15% na jeden pokus.21    

 Další metodou je tzv. mimotělní oplodnění neboli in vitro fertilizace (IVF). 

Mluvíme o tzv. dětech ze zkumavky“. Doslovný překlad IVF – In Vitro Fertilizace, tj. 

„oplodnění ve skle“, tedy mimo tělo ve zkumavce. Opakem je „in vivo“, tedy 

„v živém“, myšleno živém těle.22 Je nejběžnější metodou, která se osvědčila zejména při 

léčbě neplodnosti žen s poruchou průchodnosti vejcovodů, u mužů s abnormalitami 

počtu nebo funkce spermií a u párů s nevysvětlitelnou neplodností.23  Principem 

této metody je oplození vajíčka mimo tělo ženy a následné přenesení embrya do děložní 

dutiny. Průběh mimotělního oplodnění lze rozdělit na několik etap, kterými jsou 

hormonální stimulace vaječníků, odběr vajíček, oplození vajíček a přenos embryí do 

dělohy (tzv. embryotransfer). Během hormonální léčby dochází k vývinu a dozrání 

většího počtu vajíček. Po jejich odebrání z dělohy se ihned hodnotí jejich kvalita a počet 

v embryologické laboratoři. Vlastní mimotělní oplodnění se provádí v živných roztocích 

v embryologické laboratoři za přísně definovaných a kontrolovaných podmínek. 

K vajíčkům se přidají spermie partnera, z nichž jedna by měla sama do oocytu 

proniknout. Přenos embryí do dělohy se provádí zpravidla za dva až tři dny po odběru 

vajíček. Obvykle se do dělohy přenáší jedno až dvě embrya. Embrya, která se do dělohy 

nepřenesou a jeví známky nejvyšší kvality vývoje, lze zmrazit a pokud nedojde 

k otěhotnění, je možné za určitou dobu po jejich rozmražení provézt 

tzv. kryoembryotransfer (KET). Úspěšnost této metody je nižší.24 Určujícím faktorem 

úspěšnosti IVF je věk ženy. Čím je žena mladší, tím vyšší je její šance na otěhotnění. 
                                                
19 Mrázek, M. Umělé oplodnění I. Triton, 2003, s. 25  
20 Žena má průchodné vejcovody, muž pohyblivé spermie, přesto se nedaří otěhotnět.  
21 Doherty, C. M., Clark, M. M. Léčba neplodnosti – Podrobný rádce neplodným párům. 1. vydání Brno:   
Computer Press Brno, 2006, s. 45  
22 Řezábek, K. Léčba neplodnosti. 2. Přepracované vydání: Grada Pulishing 2002, s. 40 
23 Doherty, C. M., Clark, M. M. Léčba neplodnosti – Podrobný rádce neplodným párům. 1. vydání Brno: 
Computer Press Brno, 2006, s. 46  
24 Mrázek, M. Umělé oplodnění I. Triton, 2003, s. 29-50  
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Většina center má úspěšnost otěhotnění po jenom pokusu IVF okolo 30 až 45%, což je 

úspěšnost vyšší než mají zdravé, plodné páry ve snaze o přirozené početí.25 Vzhledem 

k tomu, že při pokusech IVF vzniká a je přenášen vyšší počet embryí, existuje rovněž 

riziko vývoje mnohočetného těhotenství. Následkem jsou vícečetná těhotenství, která 

zvyšují riziko pro matky i plody, a jsou proto považována za jedno z největších rizik 

asistované reprodukce. 26 „Je-li v děloze jeden plod, těhotenství trvá 40 týdnů. Jsou-li 

plody dva, většinou těhotenství končí porodem v 36. týdnu, a jsou-li plody tři, málokdy 

je možné udržet těhotenství déle než 32 týdnů. Narozené plody jsou pak nezralé a je 

potřeba mnoho vysoce odborné péče i štěstí, aby přežily a vyrostly z nich zdravé děti. 

Vzhledem k riziku mnohočetného těhotenství nelze libovolně zvyšovat počet embryí 

přenášených do dělohy, i když se tím poněkud zvyšovala naděje na otěhotnění v daném 

cyklu. Většinou lékaři přenášejí tři embrya, u starších žen někdy čtyři až pět.“27   

 Známá je i metoda GIFT (Gamet Injtafallopian Transfer), při které jsou nejprve 

odebrána vajíčka z vaječníků a následně jsou spolu se spermatem zavedena přímo do 

vejcovodu, aby byl co nejvíce napodoben přirozený způsob oplodnění. „V dnešní době 

se metoda už příliš nepoužívá, protože vyžaduje celkovou narkózu a lékař není schopen 

jednoznačně potvrdit, zda došlo k oplodnění nebo ne.“28      

 Přímý přenos zygot do vejcovodů (Zygote Intrafallopian Transfer – ZIFT) 

zahrnuje stejně jako GIFT stimulaci vaječníků, získání vajíček a přípravu spermatu. Liší 

se však tím, že jsou vajíčka oplodněna spermiemi mimo ženské tělo a až následně jsou 

zavedena do vejcovodů. Lékař tak ještě před zavedením do vejcovodu zjistí, zda došlo 

k oplodnění vajíčka. Na rozdíl od IVF dochází k přenosu embrya dříve, již po jednom 

až dvou dnech. Vyvíjí se ve vejcovodu a samovolně se dostane až do dutiny děložní. 

 Tato metoda je dražší a více invazivní než IVF, proto, stejně jako GIFT, je tato 

metoda na ústupu.29         

 Pro další metodu se užívá označení ICSI. ICSI je zkratka z anglických slov 

                                                
25 Doherty, C. M., Clark, M. M. Léčba neplodnosti – Podrobný rádce neplodným párům. 1. vydání Brno: 
Computer Press Brno, 2006, s. 47  
26 Doherty, C. M., Clark, M. M. Léčba neplodnosti – Podrobný rádce neplodným párům. 1. vydání Brno 
Computer Press Brno, 2006, s. 49  
27 Řezábek, K. Léčba neplodnosti. 2. Přepracované vydání: Grada Pulishing 2002, s. 51 
28 Doherty, C. M., Clark, M. M. Léčba neplodnosti – Podrobný rádce neplodným párům. 1. vydání Brno 
Computer Press Brno, 2006, s. 50  
29 Doherty, C. M., Clark, M. M. Léčba neplodnosti – Podrobný rádce neplodným párům. 1. vydání Brno 
Computer Press Brno, 2006, s. 50  
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IntraCytoplasmatic SpermInjection. Principem této metody je pomoci spermii dostat se 

do vajíčka. Při IVF sice spermie dáme do těsné blízkosti vajíčka, ale sama spermie musí 

rozpoznat, kde je vajíčko, svými enzymy „vyvrtat kanálek“ v jeho obalu a dostat se 

dovnitř. Při ICSI vstříkneme speciální jehlou spermii přímo do vajíčka. „Pokrok daný 

metodou ICSI je obrovský. Zatímco pro IVF potřebujeme alespoň 5 milionů spermií v 1 

mililitru ejakulátu, pro ICSI jich stačí nalézt jen tolik, kolik máme vajíček – tedy 

například 5 nebo 10. Jsme tedy schopni dosáhnout oplodnění spermiemi mužů, 

u kterých šlo podle dřívějších kriterií o jednoznačnou neplodnost.“30  

1.4.  Dárcovství vajíček 

 Některé ženy nemohou použít pro mimotělní oplození své vajíčko. Příčinou 

bývá selhávající ovariální funkce nebo vážná dědičná onemocnění. V těchto případech 

je možné, aby tyto ženy pro mimotělní oplození dostaly vajíčko od zdravé dárkyně. 

Dárkyněmi vajíček jsou ženy, které podstupují IVF a po hormonální stimulaci se získá 

tak veliké množství vajíček, že tato žena může bez obav dva až čtyři oocyty darovat. 

Druhou možností jsou tzv. „přímé“ dárkyně oocytů, kdy žena podstupuje veškerou 

léčbu pouze za účelem darování oocytů. Dárcovství vajíček je dobrovolné, bezplatné 

a musí se zachovat anonymita mezi příjemkyní a dárkyní. Dárkyně oocytů mohou být 

pouze ženy mladší 35 let s normálním nálezem genetického vyšetření a negativním 

nálezem pohlavně přenosných onemocnění (lues, hepatitida B a C, HIV).31 „Při použití 

darovaných vajíček se reprodukční centra většinou snaží vybrat takové dárkyně, jejichž 

tělesné charakteristiky jsou alespoň částečně podobné charakteristikám příjemkyně, 

například barvou vlasů nebo očí, ale i krevní skupinou.“32  Vajíčka nelze s úspěchem 

zmrazit, a proto je musíme nejpozději do 16 hodin po odběru oplodnit – buď v procesu 

IVF nebo ICSI. Celý proces darování vajíček je aplikací metody IVF a naděje na 

těhotenství jsou takové jako při IVF. Je však zajímavé a důležité, že hlavní limitující 

faktor pro IVF – věk ženy – se uplatňuje zvláštním způsobem: podstatný je věk 

                                                
30 Řezábek, K. Léčba neplodnosti. 2. Přepracované vydání: Grada Pulishing 2002, s. 59 
31 Mrázek, M. Umělé oplodnění I. Triton, 2003, s. 57  
32 Doherty, C. M., Clark, M. M. Léčba neplodnosti – Podrobný rádce neplodným párům. 1. vydání Brno: 
Computer Press Brno, 2006, s. 51  
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dárkyně, nikoliv věk příjemkyně. Faktor znesnadňující vznik těhotenství ve vyšším 

věku zřejmě působí ve vajíčku, a ne ve sliznici dělohy. „Proto by mohly po přijetí 

darovaných vajíček otěhotnět i ženy vysokého věku – například v 65 letech. Vzhledem 

ke společenským faktorům a celkovému zdravotnímu stavu se doporučuje, aby 

příjemkyně nebyla starší 48 let.“33 

1.5.  Použití darovaných spermií   

Dárcovství spermií zahrnuje získání, uskladnění a použití spermií darovaných 

anonymními dárci metodou IUI nebo technicky v rámci IVF. Darované spermie zaručují 

vyšší pravděpodobnost početí, protože jsou během odběru podrobně vyšetřeny na 

pohyblivost, počet nebo tvar. „V České republice manželský pár, který podstoupí 

metodu s použitím darovaného spermatu, uvede základní vlastnosti muže – budoucího 

otce (barva vlasů, očí, výška, hmotnost, krevní skupina), centrum asistované reprodukce 

pak dle těchto znaků vybere sperma vhodného dárce, ale bližší informace o dárci 

manželskému páru nepodává.“34 Obecně můžeme mluvit o pěti požadavcích na dárce:  

Prvním z nich je, aby byl dárce zdravý. Druhým požadavkem je, aby žena RH – 

negativní dostala spermie od RH – negativního dárce, čímž se zajistí, že i dítě bude RH 

– negativní a zamezí se hemolytické nemoci novorozence.35 Třetím požadavkem je, aby 

hlavní krevní skupina dárce byla taková, aby nebylo po určení krevní skupiny dítěte 

jasné, že dítě nemůže být potomkem svého otce zapsaného v matrice. Čtvrtým 

požadavkem je, aby byl dárce pokud možno podobný manželovi, či aby s přihlédnutím 

k pravidlům dědičnosti nebylo dítě zcela odlišné od manželů. Pátým požadavkem je, že 

pokud žena, které se narodilo dítě oplodněním darovaným spermatem, přichází 

s požadavkem dalšího oplodnění, poskytne centrum asistované reprodukce této matce 

sperma stejného dárce. Díky tomu je zajištěna podobnost sourozenců. V žádném 

případě není uváděna jako kriterium inteligence dárce.  Ještě před několika lety byla 

důvodem pro použití spermie od dárce špatná kvalita spermie manžela pacientky nebo 

                                                
33 Řezábek, K. Léčba neplodnosti. 2. Přepracované vydání: Grada Pulishing ,2002, s. 80 
34 Doherty, C. M., Clark, M. M. Léčba neplodnosti – Podrobný rádce neplodným párům. Computer Press 
Brno, 2006, s. 52  
35 nitroděložní poškození plodu mateřskými protilátkami. 
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jejich malý počet (kromě dědičné nemoci nebo případu, kdy manžel spermie vůbec 

netvoří). Dnes při takovém nálezu téměř vždy používáme ICSI, a proto se spermie od 

dárce36 použijí jen velmi zřídka.        

 Ve světě existují dva základní přístupy k získání dárců spermatu. První, 

používaný ve Francii, je založen na čistém altruismu. Jakákoliv finanční odměna pro 

dárce je považována za nevhodnou. Zpravidla jsou dárci přátelé postiženého páru. 

Naopak například ve Spojených státech se dárci za poskytnutí spermatu platí, ten je 

povinen uvézt pravdivé údaje a vystupuje tak v tomto vztahu spíše jako obchodní 

partner. Většinou stát postupuje tak, že dárce obdrží určitou odměnu, která není tak 

vysoká, aby mohla být jediným motivem darování. Odměna se většinou vyplácí se 

zpožděním – po testu spermatu na HIV. V České republice dostává dárce za odběr 500 

Kč.37  

1.6.  Redukce počtu plodů  

Riziko, že se v děloze uhnízdí více embryí, než právě jedno, je specifickou 

zvláštností IVF. Tato situace je poměrně snadno řešitelná, avšak řešení je eticky 

problematické. Spočívá v tom, že některé zárodky zastavíme ve vývoji, tedy usmrtíme. 

V podstatě provedeme interrupci jednoho nebo dvou plodů, podobnou těm, jakých se 

v České republice dělá v posledních letech okolo 50 000 ročně. Redukce, neboli snížení 

počtu zárodků v děloze, se provádí tak, že tenkou jehlou pod kontrolou ultrazvuku 

vstříkneme do jednoho z plodových vajec tekutinu, která embryo usmrtí. Plodové vejce 

se pak nezvětšuje, zůstane však v děloze. Buď se vstřebá, nebo se přitlačí na stěnu 

děložní druhým plodovým vejcem. Při porodu ho pak někdy můžeme nalézt jako 

nevelkou jizevnatou tkáň zvenčí plodových obalů. „V České republice se redukce 

provádí ze tří embryí na jedno (podle zdravotního stavu matky a embryí) a výjimečně ze 

dvou embryí na jedno (ze zdravotních důvodů nebo na zvláštní přání rodičů).“38 Eticky 

závažná je skutečnost, že u ženy, která se přišla léčit pro neplodnost, provádíme potrat –

                                                
36 AID – Artificial Insemination from Donor 
37 Řezábek, K. Léčba neplodnosti. 2. Přepracované vydání: Grada Pulishing 2002, s. 73 
38Doherty, C. M., Clark, M. M. Léčba neplodnosti – Podrobný rádce neplodným párům. 1. vydání Brno: 
Computer Press Brno, 2006, s. 78  
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 byť částečný. Při redukci nevíme, zda ponechané plody jsou zdravé a mohlo by se stát, 

že právě ponechaný plod bude postižený a žena se může domnívat, že zahynul plod 

zdravý. Redukce se zpravidla provádí tak, že v děloze zůstávají dva zdravé plody. 

Konečné rozhodnutí náleží vždy ženě, stejně jako u interrupce. Žena musí o výkon 

písemně požádat. Redukce plodů může proběhnout i samovolně. Například většina 

případů Downova syndromu39 se (naštěstí) potratí samovolně, jen velmi malá část jich 

přežívá až do období porodu.40 „Největším problémem je vysoká frekvence 

předčasných porodů. 30 až 50% dvoučetných těhotenství končí předčasně, z trojčetných 

těhotenství je to dokonce 75% až 100%. Týká se to všech vícečetných těhotenství, nejen 

těch, která vznikla pomocí metod asistované reprodukce.“41 S předčasným porodem 

jsou spojena vysoká rizika mozkové obrny, mentální retardace, poruch zraku 

a chronické plicní problémy dětí. „I přesto, jak jsou mnohočetná těhotenství riziková, 

nemá mnoho žen v těhotenství žádné problémy. Přesto se rodiče dětí z mnohočetného 

těhotenství musí po narození vypořádávat s celou řadou potíží. Výsledkem náročné 

každodenní péče a finanční náročnosti je u rodičů těchto dětí až o 70% vyšší 

rozvodovost.“42    

1.7.  Právní postavení embrya  

       V souvislosti s asistovanou reprodukcí můžeme dojít k otázce, jaké je vlastně 

právní postavení zárodku – embrya, zda se liší, pokud je v těle matky nebo se vyvíjí in 

vitro, tedy mimo tělo matky, jak již bylo zmíněno výše.   

        Obecně platí, že způsobilost k právům a povinnostem má i počaté dítě, narodí-li se 

živé.43 U nascitura mluvíme o tzv. podmíněné právní subjektivitě. Pokud se nenarodí 

vůbec nebo se narodí mrtvý, hledí se na nascitura, jako by právní osobností nikdy nebyl. 

Podstatné je, aby se dítě narodilo jako živé, nikoli jako životaschopné. Rozhodující je, 

                                                
39 geneticky podmíněné onemocnění zapříčiněné genomovou mutací, jejímž výsledkem je trizomie 21. 
chromozómu (zdravý člověk má dva 21. chromozómy, postižení tímto syndromem tři). 
40 Řezábek, K. Léčba neplodnosti. 2. Přepracované vydání: Grada Pulishing 2002, s. 56 - 57 
41 Doherty, C. M., Clark, M. M. Léčba neplodnosti – Podrobný rádce neplodným párům. 1. vydání Brno: 
Computer Press Brno, 2006, s. 79  
42 Tamtéž, str. 81 
43 zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, § 7 odst. 1 
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jevil-li novorozenec při narození známky života.44 „V pochybnostech, zda se dítě 

narodilo živé či mrtvé, se uplatňuje skutková domněnka, že se narodilo živé.“45  Před 

narozením se hledí na lidský plod jako na součást těla matky. „Nejde tedy o dva právní 

subjekty v jednom těle, ale pouze o subjekt jeden, jímž je těhotná žena. Pouze lidský 

zárodek v těle mateřském je nasciturem a tuto kvalitu nelze přiznávat embryu in 

vitro.“46        

Pokud bychom přistoupili na myšlenku, že zárodek je fyzickou osobou, došli bychom 

ke zcela absurdním výsledkům. Každá fyzická osoba má právní nárok na ochranu svých 

práv a oprávněných zájmů. U zárodku by tuto ochranu poskytoval opatrovník. „Pak by 

každý zárodek k ochraně svých práv musel mít stanoveného opatrovníka, jakákoli 

manipulace se zárodkem umístěním jak v těle matky, tak i mimo tělo matky by 

znamenala zásah do práv fyzické osoby a plod by tak měl nárok na poskytnutí nezbytné 

právní ochrany.“47 Nebylo by možné např. rozhodnout o ukončení skladování 

kryokonzervovaných embryí, byť jejich životaschopnost s časem klesá, neboť 

opatrovník by nemohl dát souhlas k usmrcení zastoupeného, protože by evidentně 

jednalo o úkon, který by směřoval proti zájmům zastoupeného.  

Pokud však nemůžeme embryo považovat za fyzickou osobu, nezbývá než jej podřadit 

pod pojem věci, jak je zná náš právní řád. Podle Haderky se však nejedná o věc 

jakoukoliv, ale o věc zcela zvláštní. V obecném zákoníku občanském bychom jej řadili 

do tzv. res extra commercium, tedy věci, které nemohou být obchodovatelné. I na 

úrovni mezinárodního práva je tato zásada dnes zachována. Lidské tělo a jeho části 

nesmí být jako takové zdrojem finančního prospěchu.48 Úmluva o lidských právech 

a biomedicíně je mezinárodní smlouvou dle článku 10 Ústavy, tj. jako vyhlášená 

mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal parlament souhlas a již je Česká republika 

vázána, je součástí právního řádu. Na základě tohoto ustanovení a výše uvedeného pak 

můžeme dovodit, že i v českém právním řádu jsou embrya jako součásti lidského těla 

věcmi, které nemohou být obchodovatelné, a to i v případě, že jsou mimo tělo ženy. 

                                                
44 Švestka, Spáčil, Škárová, Hulmák a kol. Občanský zákoník I. § 1-459, Komentář, 1. vydání: C.H.Beck. 
2008 
45 Švestka, J., Dvořák, J. Občanské právo hmotné 1. 5. vydání: Wolters Kluwer ČR, a.s. 2009 
46 Haderka, J. F. Některé právní problémy reprodukční medicíny. Zdravotnictví a právo. 2/2000, s. 8 
47 Prudil, L. Status lidského embrya v českém právu. Poskytnuto Ministerstvem spravedlnosti.  
48 Úmluva o lidských právech a biomedicíně, čl. 21. Dostupné z: http://www.spdn-cr.org/zakony-pro-
dusevne-nemocne/zakon-na-ochranu-lidskych-prav-a-biomedicine/, staženo dne 10. 4. 2011, 22:05 



21 

 

Nelze jejich právní postavení ztotožňovat s nasciturem. 

 

Závěrem této kapitoly lze tedy shrnout, že český právní řád jednoznačně právně 

postavení embrya neřeší. Chápeme jej tedy jako součást těla matky, která je oprávněna 

při splnění existujících právních omezeních s ním svobodně disponovat. Tato svobodná 

dispozice ale už není dána jiným subjektům.    

1.8.  Právní úprava asistované reprodukce  

Na oblast asistované reprodukce se vztahuje celá řada ustanovení ústavního 

charakteru. Jsou to zejména čl. 1 odst. 1 a 2, čl. 4, čl. 10 Ústavy a zásada rovnosti dle 

článku 1 Listiny základních práv a svobod, nediskriminace dle čl. 3, ochrany života dle 

čl. 6, ochrany soukromí dle čl. 7, zachování lidské důstojnosti dle čl. 10, ochrany zdraví 

dle čl. 31 a ochrany rodičovství a rodiny dle čl. 32. „Žádné z těchto ustanovení Listiny 

nám však přímé opory neposkytne, neboť předpokládají vesměs další provedení 

„obyčejnými“zákony.“49 Dle čl. 10 Ústavy ratifikované a vyhlášené mezinárodní 

smlouvy o lidských právech a základních svobodách, jimiž je Česká republika vázána, 

jsou bezprostředně závazné a mají přednost před zákonem. Mezi nimi Úmluva 

o lidských právech a biomedicíně50, jak jsem již zmiňovala v předchozí kapitole, zvláště 

pak její čl. 2, 3, 18 a 21, Úmluva o právech dítěte51 , Evropská úmluva o právním 

statusu dětí narozených mimo manželství52  a Evropská úmluvy o výkonu práv dětí53.

 Pro otázky asistované reprodukce je základním formálním pramenem českého 

právního řádu zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. Právní úprava asistované 

reprodukce byla vnesena do českého právního řádu zákonem č. 7/2006 Sb., o výzkumu 

na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně 

některých souvisejících zákonů. Ze samotného názvu nepoznáme, že se zákon touto 
                                                
49 Haderka, J. F. Právní ochrana statusu dítěte narozeného z lékařsky navozeného oplodňování: co je a co 
není právně přípustné v České republice. Správní právo. 4/1998, s. 220  
50 Dostupné z: http://www.spdn-cr.org/zakony-pro-dusevne-nemocne/zakon-na-ochranu-lidskych-prav-a-
biomedicine/, staženo dne 10. 4. 2011, 22:05 
51 Dostupné z: http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/umluva-o-pravech-ditete.pdf, staženo dne 
10. 4. 2011, 21:21 
52 Dostupné z: http://www.radaevropy.cz/dokumenty/Sm01_047.pdf, staženo dne 10. 4. 2011, 21:25 
53 Dostupné z: http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2005020109, staženo dne 10. 4. 2011, 21:28 
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problematikou zabývá. Úprava této důležité oblasti medicíny je skryta pod „sběrnou“ 

formulaci o změně některých souvisejících zákonů. Připojení právní úpravy asistované 

reprodukce k zákonu o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách bylo 

odůvodněno snahou o urychlené přijetí této právní úpravy. V souvislosti s asistovanou 

reprodukcí zákon novelizuje následující právní předpisy: zákon č. 20/1966 Sb., o péči o 

zdraví lidu; zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, a zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči 

v nestátních zdravotnických zařízeních, který zakotvuje povinnost nestátního 

zdravotnického zařízení přiložit k žádosti o registraci i souhlas Ministerstva 

zdravotnictví s prováděním postupů a metod asistované reprodukce, jde-li o provádění 

metod a postupů asistované reprodukce. 54        

 Jak jsem již v úvodu této kapitoly uvedla, najdeme právní definici asistované 

reprodukce v zákoně č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu (dále jen „zákon o péči o 

zdraví lidu“). Výčet metod a postupu je v ní uveden taxativně. To může být 

problematické hlavně do budoucnosti v případě objevení nových metod a postupů, které 

pak nebude možné legálně provádět, dokud nedojde k novelizaci tohoto ustanovení. 

Definice obsahuje i účel, pro nějž k manipulaci se zárodečnými buňkami nebo embryi 

dochází, a to neplodnost ženy nebo muže. Český zákonodárce se tímto snaží předcházet 

trendu využívání asistované reprodukce lesbickými páry nebo osamělými ženami. 

Metody a postupy asistované reprodukce tedy nechápe jako službu, ale jako výkony, 

které směřují právě k léčení neplodnosti.55        

 Ustanovení § 27d odst. 2 stanoví, že genetická vyšetření embrya jsou povolena 

pouze ve vymezených indikacích za účelem vyloučení rizika vážných geneticky 

podmíněných nemocí a vad u embryí před jejich zavedením do děložní dutiny. „Toto 

ustanovení je plně v souladu s čl. 18 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně, který 

stanoví, že pokud zákon umožňuje provádět výzkum na embryích in vitro, musí být 

zákonem zajištěna odpovídající ochrana embrya. Jsou zde tedy stanoveny podmínky 

a účel, pro který je toto vyšetření dovoleno.“56  

 

                                                
54 Frinta, O. Asistovaná reprodukce – nová právní úprava. Právní fórum, č. 4/2007, s. 123 
55 Frinta, O. Asistovaná reprodukce – nová právní úprava. Právní fórum, č. 4/2007, s. 124 
56 Kalvach, M. Asistovaná reprodukce ve světle současné legislativy. Zdravotnictví a právo, 3,2010, s. 22 
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1.8.1.  Recipienti 

Dle ustanovení § 27d odst. 3 zákona o péči o zdraví lidu lze asistovanou reprodukci 

provézt na základě písemné žádosti ženy a muže, kteří tuto léčbu hodlají společné 

podstoupit, jestliže je ze zdravotních důvodů málo pravděpodobné nebo zcela 

vyloučené, aby žena otěhotněla přirozeným způsobem, nebo jestliže existuje 

prokazatelné riziko přenosu geneticky podmíněných nemocí nebo vad. Mluvíme 

o tzv. neplodném páru, který nemůže být tvořen osobami, mezi nimiž je takový 

příbuzenský vztah, který mezi nimi vylučuje uzavření manželství.57 Tímto ustanovením 

jsou tedy vyloučeny z okruhu recipientů osamělé ženy, jejichž umělé oplodnění je tímto 

zcela vyloučeno. Příjemkyní dle § 27e zákona o péči o zdraví lidu může být jen žena 

v plodném věku, u níž provedení asistované reprodukce nebrání zdravotní stav, což 

posuzuje odborný lékař. Je tedy na jeho posouzení, v jakém věku je ještě žena schopná 

podstoupit umělé oplodnění. „Toto ustanovení lze považovat za opravdový průlom 

v možnosti přístupu k asistované reprodukci. Odbouralo zcela nevyhovující věkové 

omezení pro ženy a umožnilo tak asistované reprodukci plnit její funkci – tedy pomoci 

ženám počít dítě, a to v době, kdy je pro většinu žen bez poruchy plodnosti ještě možné 

počít přirozeným způsobem. Je zde tedy velký prostor pro individuální přístup ke každé 

ženě.“58            

  Ze zmiňovaných ustanovení tedy vyplývá, že lesbická žena ve dvaceti pěti 

letech nemůže podstoupit umělé oplodnění, zatímco padesátiletá paní, pokud tak usoudí 

lékař, bude moct mít ve svém věku miminko, což osobně považuji za absurdní. 

Mnohem více průlomové by podle mě bylo, kdyby i osamělé ženy mohly podstoupit 

asistovanou reprodukci. Právo mít rodinu a děti nemůže být ženě odpíráno jen proto, že 

nežije s mužem nebo, že žije sama. Pokud bychom tuto podmínku dovedli do krajnosti, 

mohla by osamělá žena podat žádost společně se svým sousedem, který není ani jejím 

druhem. Tím by tedy byla splněná podmínka podání žádosti neplodným párem, protože 

ze zákona neplyne povinnost příslušného orgánu zkoumat vztah mezi žadateli.  

                                                
57zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, § 12:  Manželství nemůže být uzavřeno mezi předky a potomky a mezi 
sourozenci. 
58 Kalvach, M. Asistovaná reprodukce ve světle současné legislativy. Zdravotnictví a právo, 3/2010, s. 22 
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1.8.2. Žádost 

Žádost musí být písemná. Obsahuje souhlas muže s provedením umělého oplodnění 

ženy. Souhlas musí být opakovaně vysloven před každým provedením umělého 

oplodnění. Od podání žádosti do provedení umělého oplodnění může uběhnout i několik 

týdnů, kdy může muž změnit názor, případně se rozpadne vztah žadatelů. Proto je 

souhlas vyžadován před každým zákrokem. Z dikce ustanovení § 27d odst. 3 zákona 

o péči o zdraví lidu vyplývá, že písemná forma je předepsána pouze pro v pořadí první 

udělený souhlas muže s oplodněním ženy, který je obsažen ve společné písemné 

žádosti. V pořadí další souhlasy mohou být pouze vysloveny. Postačí tedy udělení 

souhlasu v ústní formě, což však nelze pro praxi doporučit. Zákon však počítá ještě 

s dalším druhem souhlasu muže, kterým je souhlas s jednotlivými výkony asistované 

reprodukce. Podle ustanovení § 27e odst. 5 zákona o péči o zdraví lidu lze totiž výkon 

asistované reprodukce provézt až po vyslovení souhlasu osobou, které mají být tyto 

výkony provedeny. To znamená, že na straně muže budou požadovány až tři souhlasy. 

Půjde nejprve o výše zmíněný souhlas s umělým oplodněním ve společné žádosti, pak 

to bude souhlas s výkonem odběru jeho vlastních spermií a do třetice opakovaný 

souhlas s umělým oplodněním před spojením vajíčka a odebrané spermie.59 Nevyžaduje 

se souhlas ženy v žádosti ani opakovaný souhlas při každém umělém oplodnění. I pro 

ženu však platí výše zmiňované ustanovení § 27e odst. 5 zákona o péči o zdraví lidu, 

čímž je ženě umožněno případně reagovat na změnu okolností. Odvolání souhlasu 

zákon výslovně neřeší. Lze však dovodit, že odvolání souhlasu je možné a ošetřující 

lékař by měl žadatele o této možnosti informovat.      

 Žádost nesmí být starší než 24 měsíců. Zákonodárce tímto reagoval na problémy 

vznikající v důsledku dřívější nedokonalé právní úpravy, kde byl muž povinen udělit 

souhlas na začátku léčby.  Žena pak mohla podstoupit umělé oplodnění s použitím 

spermatu a souhlasu muže, který už nebyl jejím druhem.60   

 

                                                
59Frinta, O. Asistovaná reprodukce – nová právní úprava. Právní fórum, č. 4/2007, s. 125 
60 Dubnová, I. Zneužili moje sperma, řekl otec a vysoudil milion. In: Dnes 11. 9. 2003 dostupné z: 
http://mfdnes.newtonit.cz/default.asp?cache=137172, staženo [24. 3. 11; 11:57] 
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1.8.3. Darování zárodečných buněk 

Dárcem darujícím zárodečné buňky se pro účely asistované reprodukce dle 

ustanovení §27e odst. 2 zákona o péči o zdraví lidu rozumí osoba, která netvoří 

neplodný pár. Následující věková a jiná omezení se proto týkají osoby cizí neplodnému 

páru. Bylo by kontraproduktivní, pokud by např. muž, pokud je zcela zdravý, nemohl 

darovat spermie svojí manželce, která má problémy s otěhotněním jen proto, že je mu 

již 41 let. Přitom právě starší páry mají problémy s početím.     

 Darovat vajíčka pro účely asistované reprodukce může žena od 18 do 35 let. 

Darovat spermie může muž ve věku od 18 do 40 let. K oplození vajíčka nesmí být 

použity spermie, o nichž je známo, že pocházejí od muže, který je příbuzným v řadě 

přímé nebo sourozencem, strýcem, bratrancem nebo dítětem bratrance nebo dítětem 

sestřenice ženy, jejíž vajíčko se k metodě asistované reprodukce použije, anebo 

příjemkyně. Tento zákaz dopadá pouze na taková umělá oplodnění, v nichž se použije 

spermie dárce, nikoliv však na případy, kdy bude použito spermie pocházející od muže, 

který tvoří se ženou neplodný pár. Pokud bychom tuto podmínku ilustrovali na příkladu, 

vypadalo by to asi následovně. Žena A se rozhodne počít dítě se svým bratrancem B. 

V souladu s ustanovením § 27d odst. 4 nic nebrání umělému oplodnění. Pokud by se 

však zdravotními testy prokázalo, že spermie B nelze použít, nemohl by být dárcem ani 

jiný bratranec ženy A, pan C, a to právě vzhledem k ustanovení § 27e odst. 2 zákona 

o péči o zdraví lidu.61         

 Dárcem nebo příjemkyní nesmí být osoba zbavená způsobilosti k právním 

úkonům nebo osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je omezena. Dárce je povinen 

podrobit se za účelem zjištění zdravotní způsobilosti k asistované reprodukce 

potřebným vyšetřením, včetně genetických.      

 Dárce vysloví souhlas s provedením výkonu asistované reprodukce (tedy se 

získáním zárodečných buněk ze svého těla) a zároveň s tím vysloví souhlas s použitím 

zárodečných buněk pro umělé oplodnění a se získáním embryonálních kmenových 

buněk z nadbytečného embrya, které vzniklo z jeho zárodečné buňky, k výzkumu podle 

zákona č. 227/2006 Sb. Souhlas zaznamená lékař do zdravotnické dokumentace vedené 

                                                
61 Frinta, O. Asistovaná reprodukce – nová právní úprava. Právní fórum, č. 4/2007, s. 127 
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o osobě, která souhlas vyslovila. Tento záznam podepíše lékař a osoba, která souhlas 

vyslovila. Ani v tomto případě zákon výslovně neřeší otázku odvolání vysloveného 

souhlasu. Dovozujeme tedy, že souhlas s provedením výkonu asistované reprodukce 

může být odvolán do doby, než budou zárodečně buňky centrem asistované reprodukce 

získány (či než budou dárcem předány). Poté již nemůže odvolání souhlasu přicházet 

v úvahu. Vzniká zde otázka možnosti odvolání souhlasu s použitím zárodečných buněk 

k umělému oplodnění a k výzkumu i poté, co jsou darované zárodečné buňky předány 

do dispozice centru asistované reprodukce. Odvolání těchto souhlasů by mělo za 

následek neupotřebitelnost darovaných zárodečných buněk.62 Navíc platí, že od 

okamžiku, kdy dárce buňky poskytne, ztrácí nad nimi jakoukoliv dispozici, a to ve 

prospěch zdravotnického zařízení, které si buňky odebere. Podle ustanovení § 27e odst. 

5 zákona o péči o zdraví lidu, musí dárce souhlas poskytnout, jinak by vůbec zárodečné 

buňky darovat nemohl. Jak vyvozuje Frinta, a já se s jeho názorem plně ztotožňuji, 

zdravotnické zařízení, které uchovává zárodečné buňky, není povinno zárodečné buňky 

na požadavek dárce zničit či je nepoužít pro procesy, k nimž by dárce dodatečně souhlas 

odvolal.63           

 Jak vyplývá ze zákona, je darování zárodečných buněk bezúplatné.64 Dárce však 

má právo na náhradu účelně vynaložených výdajů, které mu vznikly v souvislosti 

s odběrem. Tyto výdaje hradí dárci na základě jeho žádosti příslušné zdravotnické 

zařízení. Provozovatel tohoto zdravotnického zařízení může jejich náhradu požadovat 

po příjemkyni, které má být provedeno umělé oplodnění. Bezúplatnost tohoto procesu 

lze dovodit i na mezinárodní úrovni, kde např. Evropská úmluva o lidských právech 

a biomedicíně v článku 21 stanoví, že „lidské tělo a jeho části nesmí být jako takové 

zdrojem finančního prospěchu.“65        

  Dle ustanovení § 27e odst. 9 je darování zárodečných buněk anonymní, tj. bez 

vztahu ke konkrétní osobě či ke konkrétnímu neplodnému páru. Zdravotnické zařízení, 

ve kterém probíhá asistovaná reprodukce, je povinno zajistit zachování anonymity dárce 

a neplodného páru a anonymity dárce a dítěte narozeného z asistované reprodukce. 
                                                
62 Frinta, O. Asistovaná reprodukce – nová právní úprava. Právní fórum, č. 4/2007, s. 126 
63 Frinta, O. Asistovaná reprodukce – nová právní úprava. Právní fórum, č. 4/2007, s. 127 
64 §  27e odst. 2 zákona o péči o zdraví lidu 
65 Úmluva o lidských právech a biomedicíně, Sdělení ministerstva zahraničních věcí 96/2001 Sb.m.s., 
dostupná z http://www.spdn-cr.org/zakony-pro-dusevne-nemocne/zakon-na-ochranu-lidskych-prav-a-
biomedicine/ staženo 24.3.2011 21.14 
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Výslovně stanovena je tato povinnost i pro každého zdravotnického pracovníka, který 

se o této skutečnosti dozvěděl. Naopak např. ve Švédsku bylo dítěti narozenému 

z umělého oplodnění přiznáno neomezené právo na znalost svého genetického původu. 

Zákonem je stanoveno, že dárce semene neponese žádnou odpovědnost za narozené 

dítě, přesto však v souvislosti s přijetím tohoto zákona výrazně klesl počet dárců.66 Žena 

nebo muž z neplodného páru však mohou požádat o informaci o zjištěních, která mají 

přímý vliv na vývoj zdravotního stavu dítěte nebo osoby narozené z asistované 

reprodukce, zejména pak o zjištěných genetických vlohách nebo dispozicích. O tyto 

informace mohou žádat ještě před započetím umělého oplodnění, nebo po narození 

dítěte, to už však jako jeho zákonní zástupci. O informaci může požádat také dítě, které 

se z asistované reprodukce narodí, ovšem až po dosažení zletilosti. Tyto informace 

poskytuje lékař zdravotnického zařízení, ve kterém byla posouzena zdravotní 

způsobilost dárce, a to i přesto, že s těmito informacemi disponuje i zařízení, kde 

proběhla asistovaná reprodukce, pokud je odlišné, jak stanoví § 27f odst. 1 zákona 

o péči o zdraví lidu. Na základě výše uvedeného je však nutné rozlišovat informace 

získané v souvislosti s vyšetřením zdravotní způsobilosti dárce a informace o zjištěních, 

která mají přímý vliv na vývoj zdravotního stavu dítěte nebo osoby narozené 

z asistované reprodukce, zejména pak o zjištěných genetických vlohách nebo 

dispozicích. Neplodný pár, zákonní zástupci nebo samo dítě mohou žádat jen takové 

informace, které se týkají zjištění, která mají přímý vliv na vývoj zdravotního stavu 

dítěte nebo osoby narozené z asistované reprodukce, zejména pak genetické vlohy nebo 

dispozice, avšak jen takové, které mají vliv na zdravotní stav dítěte ne např. na barvu 

očí nebo vlasů.67            

 Dle § 27g odst. 1 zákona o péči o zdraví lidu není použití postupů asistované 

reprodukce dovoleno pro účely volby pohlaví budoucího dítěte s výjimkou případů, kdy 

použitím postupů asistované reprodukce lze předejít vážným geneticky podmíněným 

nemocem. Tento zákaz je zakotven i v čl. 14 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně.  

 

 

                                                
66 Melicharová, D. Právo znát svůj genetický původ. Zdravotnictví a právo, 2/2004, s. 23 
67 Frinta, O. Asistovaná reprodukce – nová právní úprava. Právní fórum, č. 4/2007, s. 128 
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1.8.4. Poučení  

Jak plyne z ustanovení § 27e odst. 4 zákona o péči o zdraví lidu, je lékař provádějící 

odběr zárodečných buněk a lékař provádějící umělé oplodnění před provedením těchto 

výkonů povinen poučit osoby, jimž mají být tyto výkony provedeny, o povaze těchto 

výkonů, možných zdravotních rizicích a o všech okolnostech souvisejících 

s asistovanou reprodukcí. Mezi okolnosti související s asistovanou reprodukcí řadíme 

i právní otázky, o nichž by měl být dárce lékařem náležitě informován. Tyto informace 

by měly obsahovat poučení o neodvolatelnosti výše uvedeného souhlasu dle ustanovení 

§ 27e odst. 5 zákona o péči o zdraví lidu, tj. souhlas ohledně použití zárodečných buněk 

k asistované reprodukci či k výzkumu, dále poučení neplodného páru o právním 

postavení dítěte narozeného z umělého oplodnění, které bude rozdílné, pokud muž 

a žena tvořící neplodný pár jsou manželi nebo nikoliv.68 

1.8.5. Zbylá embrya 

Dle ustanovení § 27e odst. 6 zákona o péči o zdraví lidu smí být při asistované 

reprodukce u jedné příjemkyně oplozeno jen tolik vajíček a přeneseno do pohlavních 

orgánů příjemkyně jen tolik embryí, kolik je podle současného stavu lékařské vědy 

zapotřebí k pravděpodobně úspěšnému navození těhotenství. Počet oplozených vajíček 

a počet embryí, která budou nakonec do pohlavních orgánů příjemkyně přenesena, 

nemusí být totožný. Může se stát, že bude nutno oplodnit více vajíček, než jich nakonec 

bude přeneseno.69 Na otázku, co se „zbylými“ embryi, která nebudou transferována, 

odpovídá ustanovení § 27e odst. 7 zákona o péči o zdraví lidu. Dle tohoto ustanovení 

mohou být zárodečné buňky a embrya vytvořená pro účely asistované reprodukce 

použita pouze pro umělé oplodnění. Pokud při umělém oplodnění příjemkyně nebyla 

použita všechna embrya vytvořená ve prospěch neplodného páru, lze je uchovat a použít 

pouze pro další léčbu neplodnosti tohoto páru; to neplatí, jestliže neplodný pár prohlásí, 

že embrya nehodlá použít pro další umělé oplodnění, a vysloví, že: 

                                                
68 Blíže k otázce určení rodičovství v kapitole 3.2. této práce 
69 Frinta, O. Asistovaná reprodukce – nová právní úprava. Právní fórum, č. 4/2007, s. 128 
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a) souhlasí, aby z nadbytečného embrya byly získávány embryonální kmenové 

buňky pro výzkum dle zákona č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských 

embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně 

některých souvisejících zákonů, 

b) souhlasí s použitím nadbytečného embrya k umělému oplodnění jiné ženy. 

Vyslovení souhlasu zaznamená ošetřující lékař do zdravotnické dokumentace 

vedené o příjemkyni; záznam podepíše ošetřující lékař a neplodný pár.  

 „Je zřejmé, že tímto ustanovením se má zabránit nejen nepřímému vytváření 

embryí pro účely výzkumu, ale také zbytečným potratům nadbytečných plodů po 

zavedení nepřiměřeně velkého množství embryí do pohlavních orgánů příjemkyně.“70 

1.8.6. Národní registr asistované reprodukce  

 Národní registr asistované reprodukce byl zřízen na základě přílohy zákona 

o péči o zdraví lidu. Je celoplošným populačním registrem, který je součástí Národního 

zdravotnického informačního systému.  Správcem registru je Ústav zdravotnických 

informací a statistiky ČR, zpracovatelem Koordinační středisko pro rezortní 

zdravotnické informační systémy. V rámci registru jsou evidovány všechny ženy, u 

kterých byla zahájena ovariální stimulace71 nebo bylo zahájeno monitorování za účelem 

léčby sterility (sterility vlastní nebo sterility jiné ženy v případě darování oocytů) 

metodou mimotělního oplodnění (IVF) nebo příbuznými technikami. Sledování IVF 

cyklů zajišťuje nezbytné informace o způsobu, průběhu, výsledcích a případných 

komplikacích pro potřeby odborných zdravotnických pracovníků, Ministerstva 

zdravotnictví ČR, zdravotních pojišťoven i pro mezinárodní vykazování údajů. Získané 

informace umožňují hodnocení léčebných postupů a jsou využívány pro řízení 

a zkvalitňování péče o neplodné páry a pro realizaci státní politiky v oblasti asistované 

reprodukce a léčby sterility. Do registru jsou hlášeny údaje o umělém oplodnění, 

konkrétně o všech cyklech IVF a příbuzných metodách a kryokonzervaci oocytů. 

Nejsou sbírána data o inseminacích a o kryokonzervaci spermií. Registr sleduje každý 
                                                
70 Kalvach, M.. Asistovaná reprodukce ve světle současné legislativy. Zdravotnictví a právo, 3/2010, s. 23 
71 Cílem ovariální stimulace je dosažení většího počtu rostoucích folikulů a tím pádem i oocytů k IVF.  
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cyklus odděleně a to tak, že během cyklu jsou data odesílána několikrát. 

Tzv. zpravodajskou jednotkou je každé centrum provádějící postupy a metody 

asistované reprodukce. Uvede se vždy datum zahájení cyklu, zamýšlený cíl cyklu a dále 

jsou pak zasílány informace o průběhu cyklu (mezi nimi např. počet odebraných 

embryí, metoda získání spermií, datum embryo transferu a jiné).72  

1.8.7. Evropská úprava asistované reprodukce     

 Jde – li o postupy a metody dle § 27d odst. 1 písm. a) a b) bodu 1, postupuje 

zdravotnické zařízení též podle zákona upravujícího lidské tkáně a buňky. Toto 

ustanovení bylo do zákona o péči o zdraví lidu doplněno v návaznosti na přijetí zákona 

číslo 296/2008 Sb., o lidských tkáních a buňkách. Tato právní úprava má především za 

cíl zohlednit směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/23/ES ze dne 31. března 

2004 o stanovení jakostních a bezpečnostních norem pro darování, opatřování, 

vyšetřování, zpracování, konzervaci, skladování a distribuci lidských tkání a buněk, 

přijatou za účelem zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví v případech, kdy 

jsou tkáně a buňky určeny k použití u člověka, včetně uplatnění požadavků dvou 

technických směrnic, které směrnici 2004/23/ES provádějí. První z nich, směrnice 

Komise 2006/17/ES ze dne 8. února 2006, provádí výše uvedenou směrnici Evropského 

parlamentu a Rady co se týče technických požadavků na darování, opatřování a 

vyšetřování lidských tkání a buněk. Druhou je směrnice 2006/86/ES ze dne 24. října 

2006, která výše uvedenou směrnici provádí, pokud jde o požadavky na sledovatelnost, 

oznamování závažných nežádoucích reakcí a událostí a některé technické požadavky na 

kódování, zpracování, konzervaci, skladování a distribuci lidských tkání a buněk. 

V souladu s uvedenými třemi směrnicemi je cílem zákona uplatnit komplexně a ve 

všech fázích zacházení s tkáněmi a buňkami opatření k dosažení nejvyšší možné míry 

jakosti a bezpečnosti během darování, výběru, vyšetření a odběru dárce, zpracování, 

laboratorních kontrol, skladování a distribuce tkání a buněk, použití při léčbě pacientů 

a sledování reakcí pacienta na léčbu a sledování účinků léčby. K naplnění tohoto cíle 

jsou stanoveny určité požadavky na provozovatele tkáňových zařízení, odběrových 
                                                
72Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, dostupné z: http://www.uzis.cz/registry-nzis/nrar , 
staženo 9. 4. 2011, 22:23 
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zařízení a diagnostických laboratoří provádějící laboratorní vyšetření dárců, protože 

mohou výrazně ovlivnit jakost a bezpečnost tkání a buněk.73     

 V souvislosti s právní úpravou Evropské unie74 bych ráda zmínila i problém 

„reprodukční turistiky“, který se v současnosti stává problémem globálním. Důvodem 

pro podstoupení zákroku asistované reprodukce v jiném členském státě EU může být 

několik. Může se jednat o péči, která není dostupná v určitém členském státě 

z morálních důvodů, pro nedostatek odbornosti, vysoké náklady nebo např. proto, že 

čekací listina je příliš dlouhá. Pokud by došlo k právní úpravě na evropské úrovni, 

mohlo by právo EU nepřímo ovlivňovat i zabezpečení zdravotní péče a zdravotní 

politiku v jednotlivých členských státech. Stále však je rozdílnost přístupů členských 

států velmi markantní. Důvod, proč nebylo dosaženo celoevropské legislativní shody, je 

ten, že oblast léčby neplodnosti metodami asistované reprodukce se dotýká základních 

otázek života, rodiny a společenské struktury, která je významně ovlivněna 

náboženstvím a tradicí. „Většina sporů, v nichž se účastníci snažili vyhnout 

vnitrostátním předpisům k regulaci lidské reprodukce tím, že se opřeli o právo EU, 

nebyla úspěšná.75 Evropské právo by tedy mělo spíše fungovat jako určitý pojistný 

ventil pro domácí politické tlaky.        

 „Je nezbytné zmínit také skutečnost, že poskytování zdravotní péče 

představuje – podle právní nauky většiny evropských států – smluvní závazkový vztah, 

ačkoliv se v něm často projevují veřejnoprávní aspekty, zejména co do povinností 

zdravotnických zařízení. Při zdravotní péči poskytované cizincům mohou vyvstat různé 

otázky, jež řeší, při zachování zásady rovného zacházení, pravidla mezinárodního práva 

soukromého. Rozhodným se v takovém případě stává místo působení zdravotnického 

zařízení.“76 

 

                                                
73 Kalvach, M.. Asistovaná reprodukce ve světle současné legislativy. Zdravotnictví a právo, 3/2010, s. 24 
74 dále jen „ EU“ 
75 Kalvach, M.. Asistovaná reprodukce ve světle současné legislativy. Zdravotnictví a právo, 3/2010, s. 25 
76 Kalvach, M. Zamyšlení nad problematikou náhradního mateřství. Zdravotnictví a právo, 7-8/2009, s. 
18   
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2. NÁHRADNÍ MATEŘSTVÍ 

      
„Surogační mateřství (náhradní mateřství) představuje situaci, kdy buď za úplatu  

nebo i bezúplatně je sjednána žena (jejíž osobní stav není rozhodný), a to za tím účelem, 

aby se dala artificiálně inseminovat (zpravidla semenem muže z objednatelného páru 

manžel), nebo aby si nechala implantovat embryo, obstarané objednatelným párem, dítě 

donosila a po porodu je odevzdala objednatelům.“77 Tato metoda přichází na řadu tehdy, 

pokud žena z objednatelského páru nemůže dítě donosit, popř. pro vlastní sterilitu 

nemůže mít dítě. Mezi takové ženy patří ty, jejichž děloha je příliš malá, ženy 

s odoperovanou dělohou (např. kvůli rakovině děložního čípku), nebo například ženy, 

jejichž tělo plod odmítá. „Náhradní matku lze tedy definovat jako ženu, která nosí plod 

a porodí dítě v zájmu jiné osoby či osob a souhlasí s tím, že dítě odevzdá této osobě 

nebo osobám ve chvíli porodu nebo nedlouho po něm.“78    

Rozeznáváme dvě metody náhradního mateřství: 

1) O úplném náhradním mateřství mluvíme v případě, že oba rodiče 

z objednatelného páru poskytnou svoje gamety (spermie a oocyt) a embryo 

vzniklé jejich spojením je implantováno do těla surogační matky. Surogační 

matka tedy dítě pouze odnosí a rodiče z objednatelného páru budou mít k dítěti 

genetickou vazbu. 

2)  Částečné náhradní mateřství nastává v případě neplodnosti ženy 

z objednatelného páru. V tomto případě se použije oocyt dárkyně, kterou může 

být i náhradní matka. Oocyt je oplodněn spermií muže z objednatelného páru. 

V tomto procesu zplození a narození se mohou podílet až tři ženy – dárkyně 

vajíčka, náhradní matka a žena z objednatelného páru.79     

                                                
77 Haderka, J. Surogační mateřství. Právny obzor, č. 10/1986, s. 917 
78 Kalvach, M. Zamyšlení nad problematikou náhradního mateřství. Zdravotnictví a právo, 7-8/2009, s. 
15 
79 Kalvach, M. Zamyšlení nad problematikou náhradního mateřství. Zdravotnictví a právo. 7-8/2009, s. 
15 
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2.1.  Historie          

Různé formy náhradního mateřství jsou známy už od středověku. Nejedná se však 

o mateřství uskutečněné prostřednictvím umělého oplodnění, ale o případy, kdy se žena 

nechá oplodnit mužem z objednatelného páru a po porodu tomuto páru dítě předá. 

Pravděpodobněji nejznámější je případ z knihy Genesis, kdy rodiči jsou Abraham 

a Sára, náhradními matkami pak jejich služky. „Sarai pak, manželka Abramova jemu 

nerodila; a měla děvku egyptskou, jménem Agar. I řekla Sarai Abramovi: Aj nyní 

Hospodin uzavřel život můj, abych nerodila; vejdi, prosím, k děvce mé, zda bych aspoň 

z ní mohla míti syny. I povolil Abrai řeči Sarai…Porodila pak Agar Abramovi syna; 

a nazval jméno syna svého, kteréhož porodila Agar, Izmael.“80 Podle stejné knihy 

Genesis vyzvala k tomuto i neplodná manželka Abramova vnuka Jákoba. Na rozdíl od 

dnešní úpravy náhradního mateřství však náhradní matka zůstávala v blízkosti dítěte, 

aby nebylo zcela přetrháno mezilidské pouto. Podle Haderky tak lze tedy shrnout, že se 

jedná o pouhé pronajetí dělohy. Z celé procedury se tak stává ryze obchodní věc, 

dehumanizovaný vztah.81 Pokud bychom však dnes chtěli upravit tento proces, neměl 

by být pouhým obchodem. Domnívám se, že by měla být zajištěna dostatečná právní 

opora pro to, aby tento vztah byl založen spíše na altruismu náhradní matky, než na 

finančním aspektu celé procedury. Blíže shrnuji svoji postoje a názory v závěrečné 

kapitole.           

 Praktiky podobné náhradnímu mateřství znal i evropský středověk, zvláště na 

pomezí mezi křesťanstvím a islámem. Ještě ve 20. století se např. v Černé hoře 

vyskytoval obyčej, kdy neplodná manželka přiváděla svému muži další ženu, která by 

mu porodila děti. Nelze opomenout ani roli klášterů zprostředkovávajících umísťování 

odložených dětí do rodin.82           

 Z právního hlediska byl otcem myšlenky náhradního mateřství americký právník 

Noel Keane. Ve spolupráci s lékařem Warrenem J. Rinholdem, který souhlasil 

s provedením umělého oplodnění takovým způsobem, společně bojovali proti právním, 

morálním, etickým či náboženským argumentům společnosti. Byl prvním, kdo uzavřel 
                                                
80 Genesis dle kralického vydání z roku 1613, 16:1, 2, 15 
81 Haderka, J. Surogační mateřství. Právní obzor 69, 1986, č. 10, s. 932 
82 Haderka, J. Surogační mateřství. Právní obzor, 69, 1986, č. 10, s. 925 
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dohodu mezi manželským párem a náhradní matkou.83 V současnosti je náhradní 

mateřství ve Spojených státech amerických víceméně společensky akceptovatelné. Blíže 

se otázce zahraniční úpravy náhradního mateřství věnuji v kapitole 2.3. této práce.    

2.2.  Právní úprava ČR 

„Náhradní mateřství u nás není zakázáno, avšak není ani nijak upraveno. Podle 

§ 50a zákona o rodině je matkou dítěte žena, která dítě porodila. V případě, že je 

zdravotnické zařízení ochotno přistoupit na oplození náhradní matky, je možno situaci 

řešit tak, že muž uzná otcovství k dítěti, které odnosila náhradní matka, a jeho manželka 

pak může zažádat o adopci.“84 S rozvojem nových metod asistované reprodukce, včetně 

náhradního mateřství, je možno léčit takové případy neplodnosti, které doposud 

léčitelné nebyly. Právo však na změny nereaguje dostatečně pružně. Jak jsem již uvedla 

výše, celoevropské legitimní shody v oblasti asistované reprodukce zřejmě dosaženo 

nebude, proto raději než abychom do určité míry obcházeli zákon, bychom měli usilovat 

o přijetí kogentní právní úpravy této problematiky. V následujících podkapitolách bych 

se ráda věnovala právní úpravě, která s náhradním mateřstvím úzce souvisí a na základě 

které by tedy celý proces surogace85 mohl probíhat.  

 

2.2.1.  Zásada legální licence 

Tím, že proces surogace není zakázán, mohl by se člověk domnívat, že je možné jej 

bez právních komplikací podstupovat. Opak je však pravdou. „Ani z čl. 2 odst. 4 

ústavního zákona číslo 1/1993 Sb., ani z čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod 

nelze totiž dovodit, že svoboda činit, co není zakázáno zákonem, znamená volnost činit 

                                                
83 Noel Keane, 58, Lawyer in Surrogate Mother Cases, is dead. Dostupné z: 
http://www.nytimes.com/1997/01/28/nyregion/noel-keane-58-lawyer-in-surrogate-mother-cases-is-
dead.html, staženo dne: 4. 5. 2011, 10:24 
84 Kalvach, M. Zamyšlení nad problematikou náhradního mateřství. Zdravotnictví a právo, 7-8/2009, 
s. 17 
85 Náhradní mateřství 
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cokoliv, co není takto výslovně zapovězeno: zejména nelze touto argumentací 

opodstatnit jednání, jimiž je zasahováno do práv a právem chráněných zájmů jiných 

subjektů, nebo jimiž dochází k ohrožování jiných právem chráněných zájmů.“86 Dle 

mého názoru zde vzniká otázka, zda jsou procesem surogace ohroženy práva a právem 

chráněné zájmy jiných osob. Celý proces je dohodou, jednáním tří (případně více) 

subjektů, které dobrovolně vstupují do určitého vztahu, který přestože není právem 

upraven, umožňuje založení rodiny. Pokud tedy nedochází k narušení nebo ohrožení 

právních vztahů ostatních osob, což dle mého názoru v tomto případě nedochází, je na 

základě principu legální licence možno tento proces podstupovat i dnes. Tím však, že 

není právně pevně zakotven, mohou vznikat otázky, které se snažím zodpovědět 

v kapitole 2.2.6. této práce.  

 

2.2.2.  Neplatnost smlouvy  

 Mateřství je indisponibilní. Nelze je převádět na jiné ženy ať už jednostrannými 

projevy vůle nebo smluvně. „Na místo zákonné matky dítěte (která nutně nemusí být 

totožná se ženou, od níž dítě geneticky pochází), nemůže nastoupit právně jiná žena 

jinak, než za použití institutu osvojení dítěte. Z tohoto pohledu pojem surogační matka87 

v našem právním řádu nemá smyslu. Smlouva o podstoupení otěhotnění za účelem 

pozdějšího porodu a předání dítěte jiným osobám je u nás neplatná a její ujednání jsou 

nevynutitelná.“88 Otázce platnosti a vynutitelnosti surogační smlouvy89 se budu věnovat 

v následujících odstavcích.  

 Ustanovení § 3 občanského zákoníku stanoví, že výkon práv a povinností 

vyplývajících z občanskoprávních vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv 

a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými mravy. Právě otázka 

dobrých mravů je v souladu se surogačním mateřstvím a případným smluvním 

                                                
86 Haderka, J. F. Právní ochrana statusu dítěte narozeného z lékařsky navozeného oplodňování: co je a co 
není právně přípustné v České republice. Správní právo  4/1998, s. 219 
87 Náhradní matka 
88 Haderka, J. F. Právní ochrana statusu dítěte narozeného z lékařsky navozeného oplodňování: co je a co 
není právně přípustné v České republice. Správní právo  4/1998, s. 222 
89 Smlouva o náhradním mateřství 
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zajištěním tohoto vztahu velmi diskutovaná. Příčí-li se výkon určitého práva dobrým 

mravům, musí to být soudem ve vzájemném jednání subjektů občanskoprávních vztahů 

vždy zjištěno podle objektivních kriterií s přihlédnutím ke všem okolnostem případu, 

včetně doby, místa, jednání, jakož i postavení subjektů. Stačí, že výkon práva je 

v rozporu s dobrými mravy. „Zavinění jednajícího v rozporu s dobrými mravy, resp. 

vědomí si tohoto rozporu ze strany jednajícího, není relevantní.“90 V případě, že výkon 

práva směřuje proti dobrým mravům, soud takovému jednání odepře právní ochranu. 

Dle Švestky by „použití dobrých mravů“ při výkonu práva s cílem nalézt cestu 

k realizaci ideje spravedlnosti mělo zůstat výjimečné. Záměr prosazovat spravedlnost 

bez ohledu na stanovené normy, stanovená pravidla a stanovené postupy by totiž mohl 

vézt k právní nejistotě a chaosu. Proto lze usuzovat, že použití § 3 odst. 1 občanského 

zákoníku jako občanskoprávní normy s relativně neurčitou hypotézou je možné jen ve 

výjimečných odůvodněných případech jako spravedlivě vyrovnávacího měřítka pro 

citlivé hodnocení konkrétních okolností individuálního případu, které sleduje odstranění 

případných tvrdostí a příkrostí zákona.   

Dle § 39 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, je neplatný takový právní úkon, 

který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí 

dobrým mravům. Z tohoto ustanovení tedy dovozujeme tři druhy případů nedovoleného 

právního úkonu, který zákon postihuje sankcí neplatnosti: Jde o případ rozporu právního 

úkonu s obsahem a účelem zákona, o případ, kdy právní úkon obchází zákon, a konečně 

o případ, kdy je právní úkon v rozporu s dobrými mravy.  

 

a. Rozpor právního úkonu se zákonem 

„Jde o případy, kde je právní úkon zákonem výslovně zakázán či přikázán neboli 

kdy se ocitá v rozporu se zákonným zákazem (právní úprava contra legem).“91 

Přitom však nemusí jít a vždy nepůjde o rozpor s občanským zákoníkem, ale i 

s jinými zákony, kterým obsah úkonu odporuje, nebo s obecně závaznými 

právními předpisy vydanými na základě zákonného zmocnění a uveřejněnými 

                                                
90 Švestka, Spáčil, Škárová, Hulmák a kol. Občanský zákoník I. § 1-459, Komentář. 2. Vydání: C.H.Beck 
2009, s. 67 
91 Švestka, Spáčil, Škárová, Hulmák a kol. Občanský zákoník I. § 1-459, Komentář. 2. Vydání: C.H.Beck 
2009, s. 350 
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předepsaným způsobem ve Sbírce zákonů.92 Režimu neplatnosti by podléhaly 

případy, kdy by zdrojem finančního prospěchu nebo jiných výhod bylo ve 

smlouvě lidské tělo a jeho části nebo kdyby docházelo ke smluvnímu 

obchodování s tkáněmi a s orgány odebranými za účelem transplantace. 

Neplatnost surogační smlouvy bychom tak mohli dovodit pomocí analogie, 

případně pomocí výkladových pravidel, a to podle logického výkladu 

argumentem a minory ad maius, tedy pokud je nezákonný takový právní úkon, 

kterým je obchodováno s částmi lidského těla, je nezákonný i takový právní 

úkon, resp. dvoustranný právní úkon, jehož předmětem je odnošení a porození 

dítěte pro jiného.  

b. Obcházení zákona právním úkonem  

„V těchto případech právní úkon sice v přímém rozporu s výslovným zákonným 

zákazem není, avšak svými účinky zákonu, jeho účelu a smyslu (ratio legis) 

odporuje, neboli obchází jej.“93 Takovým obcházením může být např. použití 

prostředků, které nejsou zákonem výslovně zakázány, avšak sledují cíl záměrně 

dosáhnout výsledku, který není předvídán a není žádoucí. „Obcházení zákona 

spočívá ve vyloučení závazného pravidla záměrným použitím prostředku, který 

sám o sobě není zákonem zakázaný, v důsledku čehož se uvedený stav stane 

z hlediska pozitivního práva nenapadnutelným. Jednání in fraudem legis 

představuje postup, kdy se někdo chová podle práva, ale tak, aby záměrně 

dosáhl výsledku právní normou nepředvídaného a nežádoucího.“94 Domnívám 

se, že bychom tedy mohli dovozovat i neplatnost takové smlouvy, která by byla 

uzavřena dle § 51 občanského zákoníku95, jejímž předmětem by bylo poskytnutí 

určitého plnění, avšak oběma smluvním stranám by bylo známo, že se jedná 

o surogační smlouvu.     

c. Rozpor právního úkonu s dobrými mravy (contra bonos mores) 

„Právní úkon se příčí dobrým mravům, jestliže se jeho obsah – a to bez ohledu 

na smluvní volnost (svobodu) tento obsah stanovit, bez ohledu na to, kdo rozpor 
                                                
92 Např. vyhláškou ministerstev či jiných ústředních orgánů 
93 Švestka, Spáčil, Škárová, Hulmák a kol. Občanský zákoník I. § 1-459, Komentář. 2. Vydání: C.H.Beck 
2009, s. 352 
94 Štenglová, I. Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních závazkových vztahů. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, a.s., 2010. s. 128  
95 Nepojmenované smlouvy, blíže viz níže 
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s dobrými mravy zavinil, jakož i na to, zda druhá strana byla při vzniku smlouvy 

v dobré víře – ocitne v rozporu s dobrými mravy, tj. s obecně uznávaným 

míněním, které ve vzájemných vztazích mezi lidmi určuje, jaký má být obsah 

právního úkonu, aby byl v souladu se základními respektovanými zásadami 

mravního řádu demokratické společnosti.“96 Výčet dobrých mravů nelze 

vzhledem k pestrosti a mnohotvárnosti určit. Navíc určité obecné zásady 

mravního řádu se mění spolu se společenským vývojem. Podle soudní praxe 

jsou dobré mravy jako jedny ze základních norem společnosti respektovány 

rozhodující částí společnosti. Aby se tedy určitý právní úkon příčil dobrým 

mravům, musí to být soudem v daném čase a ve vzájemném jednání účastníků 

občanskoprávních vztahů vždy zjištěno podle objektivních kriterií 

s přihlédnutím ke všem okolnostem případu, včetně doby i postavení účastníků. 

Nedomnívám se, že surogační smlouva by měla být posuzována jako jednání 

směřující proti dobrým mravům. Právě naopak tato smlouva umožní mít dítě 

lidem, kteří by ho jinak mít nemohli.  

 

Neplatnost právního úkonu podle § 39 je absolutní neplatností. „V platném 

občanském zákoníku platí zásada, že neplatné právní úkony jsou neplatné absolutně, 

pokud je zákony výslovně a taxativně neprohlašuje za neplatné relativně.“97 Absolutní 

neplatnost (negotium nulum) nastává bez dalšího přímo ze zákona. Plnění, k němuž 

z absolutně neplatného úkonu došlo, zakládá bezdůvodné obohacení98 a musí být 

vráceno. Absolutní neplatnost nemůže být zhojena ani dodatečným schválením 

(ratihabicí) a nemůže konvalidovat ani dodatečným odpadnutím důvodu neplatnosti.  

 Pokud bychom přistoupili na myšlenku, že smlouva, která by mezi 

objednatelským párem a náhradní matkou vznikla, nebyla neplatná, posuzovali bychom 

ji zřejmě jako smlouvu uzavřenou dle § 51 občanského zákoníku jako smlouvu 

tzv. nepojmenovanou. Ustanovení § 2 odst. 3 občanského zákoníku stanoví, že účastníci 

občanskoprávních vztahů si mohou vzájemná práva a povinnosti upravit dohodou 

                                                
96 Švestka, Spáčil, Škárová, Hulmák a kol. Občanský zákoník I. § 1-459, Komentář. 2. Vydání: C.H.Beck 
2009, s. 353 
97 Švestka, J., Dvořák, J. Občanské právo hmotné 1. 5. jubilejní aktualizované vydání: Wolters Kluwer 
Česká republika, 2009, s. 141 
98 Občanský zákoník, § 451 odst. 2, § 457  
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odchylně od zákona, jestliže to zákon výslovně nezakazuje a jestliže z povahy 

ustanovení zákona nevyplývá, že se od něj nelze odchýlit. Mluvíme o zásadě autonomie 

vůle subjektů občanskoprávních vztahů, kteří si tak mohou zvolit vždy takovou variantu 

svého chování ve společnosti, která bude podle jejich vlastní úvahy, rozhodnutí 

a sebeurčení nejlépe odpovídat individuálním potřebám, zájmům a požadavkům jejich 

soukromého života.99 Tato zásada úzce souvisí i se zásadou legální licence, kterou jsem 

zmiňovala v kapitole 2.2.1. této práce. Nepojmenovaná smlouva je taková smlouva, 

která není zvláště upravena a která neodporuje obsahu nebo účelu zákona. Uzavření 

takové smlouvy umožňuje, aby byla v praxi užita již zmiňovaná zásada autonomie vůle 

subjektů občanskoprávních vztahů. I takové smlouvy samozřejmě musí splňovat 

podmínky upravené v § 37100 a § 39 občanského zákoníku. Právní režim těchto 

neupravených smluv se řídí jednak rozhodujícím vlastní smluvním ujednáním, jednak 

ustanoveními občanského zákoníku, které jsou těmto neupraveným, avšak existujícím 

vztahům nejbližší. Vyloučena není ani kombinace jednotlivých prvků různých smluv 

upravených – pojmenovaných. V takovém případě se bude smlouva řídit vedle vlastního 

smluvního ujednání prvky těch smluv, ze kterých se skládá. Jestliže smluvní strany 

uzavřely smlouvu, jejíž podstatné náležitosti tvoří některý ze smluvních typů, který je 

již v občanském zákoníku upraven, řídí se tato smlouva kogentními a pokud se strany 

nedohodly jinak i dispozitivními ustanovením jednotlivých smluvních typů, jimž jsou 

nejbližší.           

 Blízká by mohla být úprava smlouvy o dílo, jak ji upravuje ustanovení 

§ 631 občanského zákoníku. Smlouvou o dílo se zavazuje ten, komu bylo dílo zadáno 

(zhotovitel díla), že je za sjednanou cenu provede na své nebezpečí. Dílem rozumíme 

výsledek pracovní činnosti (práce fyzické i duševní), který má povahu materiální, tedy 

má charakter věci nebo její změny.101 I když v určité fázi lidského vývoje můžeme 

mluvit o člověku jako o věci, myslím tím právní postavení embrya tak, jak jsem jej 

rozebrala v kapitole 1.7. této práce, není možné, aby lidská bytost byla dílem, tj. 
                                                
99 Švestka, Spáčil, Škárová, Hulmák a kol. Občanský zákoník I. § 1-459, Komentář. 2. Vydání: C.H.Beck 
2009, s. 47 
100 Občanský zákoník, § 37: 
1) Právní úkon musí být učiněn svobodně a vážně, určitě a srozumitelně; jinak je neplatný.  
2) Právní úkon, jehož předmětem je plnění nemožné, je neplatný. 
3) Právní úkon není neplatný pro chyby v psaní a počtech, je-li jeho význam nepochybný. 

101 Švestka, Spáčil, Škárová, Hulmák a kol. Občanský zákoník I. § 1-459, Komentář. 2. Vydání: C.H.Beck 
2009, s. 1641 
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předmětem smlouvy o dílo. Tato právní úprava se tedy nepoužije.    

 Mohli bychom surogační smlouvu posuzovat jako smlouvu dle ustanovení 

§ 595 občanského zákoníku? Zákon stanoví, že tomu, kdo koupí budoucí užitky nějaké 

věci úhrnem nebo s nadějí na nejisté budoucí užitky, patří všechny užitky řádně 

vytěžené. Nese však ztrátu, bylo-li jeho očekávání zmařeno. Mluvíme o tzv. koupi 

naděje. Kupující je zavázán zaplatit sjednanou cenu za předmět koupě, který je nejistý 

jak z hlediska množství a kvality, tak z hlediska vzniku užitků. I v tomto případě může 

být předmětem smlouvy věc, a proto by užití právní úpravy této smlouvy v případě 

surogační smlouvy, bylo neplatné.         

 Je jisté, že surogační smlouva, pokud by byla uzavřena, byla by neplatná podle 

§ 39 občanského zákoníku, jak jsem odůvodnila výše. V předchozích dvou odstavcích 

jsem pouze polemizovala nad možnou úpravou smlouvy, pokud bychom odhlédli od její 

neplatnosti dle § 39 občanského zákoníku. Je však i tak jisté, že smlouva by byla 

neplatná vzhledem k tomu, že předmětem plnění těchto smluv mohou být pouze věci.  

    

2.2.3.  Ochrana trestním zákoníkem  

 Dle zákona č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník, se dopustí trestného činu svěření 

dítěte do moci jiného ten, kdo za odměnu svěří dítě do moci jiného za účelem adopce 

nebo pro jiný obdobný účel.102 Důvodem trestněprávního postihu jsou morální zásady, 

neboť toto jednání je zavrženíhodné zejména z toho důvodu, že je uskutečňováno za 

peníze a předmětem tohoto obchodu je dítě.103 Jiným obdobným účelem chápeme 

svěření dítěte do moci jiného za účelem výchovy a výživy, aniž toto jednání směřuje 

k adopci. Přitom musí jít o účel podobný adopci. Pachatelem může být kdokoli, kdo má 

dítě ve své moci. V našem případě rodiče. Tohoto trestného činu by se tedy dopustila 

náhradní matka a muž z objednatelného páru, jehož otcovství k dítěti bylo určeno na 

základě jedné ze tří domněnek otcovství.      

 Zároveň je tímto zákonem chráněna i žena před nucením k náhradnímu mateřství 

                                                
102Trestní zákoník, § 169 odst. 1 
103 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník II. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010, 2011 s. 1527  



41 

 

ustanovením § 168 Trestního zákoníku. V odstavci druhém tohoto ustanovení jsou 

předmětem útoku jiné osoby než děti (dospělí), které se však nerozhodovaly zcela 

svobodně, ale nacházely se v situaci, která svobodné rozhodování vylučuje (násilí, 

pohrůžka násilí nebo jiné těžké újmy, použití lsti, zneužití omylu, tísně nebo závislosti). 

Za uvedených podmínek je irelevantní, zda poškozená osoba dala k jednání pachatele 

souhlas. Znakem trestného činu obchodování s lidmi, který je tímto ustanovením 

upraven, není úplatnost, i když tomu tak většinou bude.    

 Není tedy možné institut náhradního mateřství koncipovat jako úplatný, protože 

bychom takovým jednání naplnili skutkovou podstatu trestného činu dle ustanovení 

§ 169 odst. 1 trestního zákona. Náhradní matce by měly být pouze nahrazeny náklady, 

které jí účelně vznikly v souvislosti s těhotenstvím a porodem. Otázce nákladů a 

případné úplatnosti náhradního mateřství se blíže věnuje v kapitole 2.2.6. této práce.  

  

2.2.4.  Osvojení   

 „Jelikož platný zákon o rodině stojí na principu, že matkou dítěte je žena, která 

dítě porodila, případ, kdy je oplozené vajíčko implantováno jiné ženě, která dítě donosí, 

porodí a odevzdá „genetické matce“, je řešitelný pouze cestou osvojení (adopce).“104 

I přesto, že v tomto případě osvojuje dítě jeho biologická matka, musí být splněny 

zákonem stanovené podmínky.       

 Osvojením se rozumí přijetí cizího dítěte za vlastní. 105 Osvojenému vzniká 

příbuzenský poměr k rodině osvojitelů.106 V případě náhradního mateřství osvojuje dítě 

manželka muže z objednatelného páru, který je otcem dítěte. Osvojení manželem rodiče 

dítěte je ryzím případem náhradního rodičovství. Takové dítě patří i nadále do rodiny, 

kterou vytvořil jeden z jeho rodičů, takže se nemění jeho dosavadní rodinné prostředí. 

Dochází však k významné změně jeho právních vztahů, pokud jde o druhého rodiče. 

                                                
104 Kodriková, Z. Matka vždycky jistá? Právo a rodina, 10/2006, s. 13 
105 Švestka, J., Dvořák, J. a kol. Občanské práv hmotné 3. 5., jubilejní aktualizované vydání: Wolters 
Kluwwer Česká republika, s. 109 
106 § 116 občanského zákoníku: „Osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel, partner, 
jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby blízké, jestliže by újmu, kterou 
utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.“ 
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Jeden z jeho rodičů jím právně přestává být (právní vztah osvojením zaniká), zatímco u 

nového rodiče –  osvojitele vznikají všechny právní následky stanovené v § 63 zákona o 

rodině. Těmito následky jsou rodičovská práva a povinnosti (dříve označovaná jako 

rodičovská moc, resp. rodičovská péče; dnes netradičně – zároveň však v našich 

poměrech nikoli zcela přiléhavě – rodičovská zodpovědnost).107 Jedná se tak o výjimku 

z principu úplného osvojení, tj. že v původní rodině zanikají všechny právní vztahy, 

protože všechny nové příbuzenské vztahy vznikají v osvojitelské rodině. V případě, kdy 

osvojuje dítě manžel jeho rodiče, je totiž nahrazen jen jeden z rodičů, zatímco právní 

vztahy dítěte k druhému rodiči a jeho příbuzným trvají. Tuto situaci pak blíže upravuje 

ustanovení § 73 odst. 2 zákona o rodině, které stanoví, že je-li osvojitel manželem 

jednoho z rodičů osvojence, nedotýká se osvojení vztahů mezi osvojencem a tímto 

rodičem i jeho příbuznými. „V těchto případech zůstává přirozeně nedotčen i poměr 

osvojeného dítěte a příbuzných jeho pokrevního rodiče.“108    

 V případě náhradního mateřství se bude zřejmě jednat o osvojení nezrušitelné, 

tj. osvojení druhého stupně, kdy je osvojitel zapsán do matriky místo rodiče osvojence. 

Takové osvojení nelze zrušit pravomocným rozhodnutím soudu.109 Takto však mohou 

dítě osvojit pouze manželé nebo jeden z manželů, pokud žije s některým z rodičů dítěte 

v manželství, nebo pozůstalý manžel po rodiči nebo osvojiteli dítěte dle ustanovení 

§ 74 zákona o rodině. Výjimečně může takto osvojit i osamělá osoba, jestliže jsou jinak 

předpoklady, že toto osvojení bude plnit svoje společenské poslání. Za osamělou osobu 

lze považovat osobu svobodnou, rozvedenou či ovdovělou.110 Nesezdaný pár bychom 

tedy posuzovali jednotlivě jako osobu osamělou.  Domnívám se, že pokud by 

osvojovala dítě žena z nesezdaného objednatelného páru, osvojovala by jako osamělá 

osoba. Pokud tedy osamělou osobu chápeme jako osobu, která nežije v zákonem 

uznaném svazku. Její partner by byl otcem na základě jedné ze tří domněnek otcovství. 

Osvojí-li nezrušitelně pouze manželka rodiče dítěte, zapíše se do matriky místo 

                                                
107 Hrušáková,M. a kol. Zákon o rodině, Zákon o registrovaném partnerství Komentář, 4. vydání: C. H. 
Beck, 2009, s. 306 
108 Hrušáková,M. a kol. Zákon o rodině, Zákon o registrovaném partnerství Komentář, 4. vydání: C. H. 
Beck, 2009, s. 359 
109 Výjimkou je zrušení pravomocného rozhodnutí soudu o nezrušitelném osvojení na základě dovolání 
dle § 237 odst. 2 písm. b) občanského soudního řádu. V tomto případě se však neruší právní následky 
osvojení, ale rozsudek soudu jako kteréhokoliv jiného nesprávného rozsudku.   
110 Hrušáková,M. a kol. Zákon o rodině, Zákon o registrovaném partnerství Komentář, 4. vydání: C. H. 
Beck, 2009, s. 367 
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pokrevní matky ona, zatímco ohledně otce dítěte zůstane zápis nezměněn.   

 Pokud osvojují manželé, mluvíme o tzv. společném osvojení. Osvojuje-li pouze 

jeden z manželů, je k osvojení nezletilého dítěte zásadně třeba souhlasu druhého 

manžela. Z toho tedy vyplývá, že pokud bude manželka osvojovat dítě (jehož může být 

biologickou matkou) bude nutně potřebovat souhlas svého manžela, jehož otcovství 

k dítěti bylo určeno na základě jedné ze tří domněnek otcovství. Zajímavostí v této 

situací je jistě i to, že se v tomto případě bude krýt souhlas otce jako manžela 

osvojitelky dle § 66 zákona o rodině a souhlasu zákonného zástupce osvojence 

s osvojením dle § 67 zákona o rodině. Souhlas manžela je jeho ryze osobním a tedy 

i nezastupitelným právem. Proto by nahrazení jeho souhlasu manželkou – osvojitelkou 

v rámci zástupního práva111 bylo neplatné.112      

 Dítě nemůže být osvojeno, dokud rozhodnutí soudu v řízení o určení otcovství 

zahájeném na návrh muže, který o sobě tvrdí, že je otcem dítěte, nenabude právní moci. 

Pokud by tedy mělo být určeno otcovství muže z objednatelského páru na základě 

tzv. třetí domněnky otcovství rozhodnutím soudu je třeba vyčkat, dokud rozhodnutí 

soudu v této věci nenabude právní moci.       

  Souhlas zákonného zástupce k osvojení dle § 67 zákona o rodině vyžaduje 

souhlas obou zákonných zástupců, pokud je osvojenec má. „Chybějící souhlas 

některého z rodičů či jiných zákonných zástupců je tak nenahraditelný.“113 Souhlas musí 

být učiněn osobně před příslušným soudem v rámci řízení o osvojení. Pokud by 

náhradní matka naplnila svým jednáním podmínky uvedené v ustanovení § 68 zákona 

o rodině, nebylo by jejího souhlasu třeba. Pokud jsou zákonnými zástupci osvojovaného 

dítěte jeho rodiče, není třeba jejich souhlasu, jestliže po dobu nejméně šesti měsíců 

soustavně neprojevovali opravdový zájem o dítě, zejména tím, že dítě pravidelně 

nenavštěvovali, neplnili pravidelně a dobrovolně vyživovací povinnost k dítěti 

a neprojevovali snahu upravit si v mezích svých možností své rodinné poměry a sociální 

poměry tak, aby se mohli osobně ujmout péče o dítě, nebo pokud po dobu nejméně 

dvou měsíců po narození dítěte neprojevili o dítě žádný zájem, ačkoliv jim v projevení 
                                                
111 § 21 odst. 1 zákona o rodině: Manžel je oprávněn zastupovat druhého manžela v jeho běžných 
záležitostech, zejména přijímat za něho běžná plnění, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.  
112 Hrušáková,M. a kol. Zákon o rodině, Zákon o registrovaném partnerství Komentář, 4. vydání: C. H. 
Beck, 2009, s. 324 
113 Hrušáková,M. a kol. Zákon o rodině, Zákon o registrovaném partnerství Komentář, 4. vydání: C. H. 
Beck, 2009, s. 325 
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zájmu nebránila závažná překážka. O splnění těchto podmínek rozhoduje ke dni podání 

návrhu orgánem sociálně-právní ochrany dětí jako opatrovníkem dítěte, popřípadě 

rodičem dítěte, soud. Dle ustanovení § 68a zákona o rodině není třeba souhlasu rodičů, 

kteří jsou zákonnými zástupci osvojovaného dítěte také v případě, jestliže rodiče dali 

souhlas k osvojení předem bez vztahu k určitým osvojitelům. Takový souhlas musí být 

dán osobně přítomným rodičem písemně před soudem nebo před příslušným orgánem 

sociálně-právní ochrany dětí, a to nejdříve šest týdnů po narození dítěte. Odvolat jej lze 

jen do doby, než je dítě umístěno na základě rozhodnutí do péče budoucích osvojitelů. 

Domnívám se, že je třeba zásadně souhlasu obou rodičů. V našem případě tedy muže 

z objednatelného páru a náhradní matky. Pokud by tato neplnila stanovené povinnosti, 

nebyl by její souhlas třeba.          

 „Osvojení prvního i druhého stupně může vzniknout pouze na základě 

pravomocného rozhodnutí – rozsudku soudu. Jde o rozhodnutí statusové. Osvojení tedy 

v českém právu nevzniká ani na základě rozhodnutí jiného orgánu, ani na základě 

dohody – smlouvy rodičů nezletilého dítěte s osobami, které se chtějí stát osvojiteli.“114  

 Matka, která bude dítě osvojovat, musí splnit podmínky stanovené § 64 zákona o 

rodině, tedy musí být fyzickou osobou, která zaručuje způsobem svého života, že 

osvojení bude ku prospěchu dítěte i společnosti. Musí mít způsobilost k právním 

úkonům, a to v plném rozsahu.115 Dle ustanovení 70 zákona o rodině bude soud dále 

zkoumat na základě lékařského vyšetření zdravotní stav osvojitele, její osobní dispozice 

a motivaci k osvojení, posoudí, zda se nepříčí účelu osvojení. Dále je soud povinen 

vyžádat si vyjádření orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Vyjádření příslušného orgánu 

je třeba i v případě, že osvojuje manželka rodiče. Toto dovozuji z logiky věci. Nikdy 

nemůže být vyloučenou účelové osvojení dítěte, kterému je třeba předcházet. 

 Osvojit lze jen nezletilého staršího jednoho roku, jak je řečeno v ustanovení 

§ 75 zákona o rodině. Podmínka musí být splněna v době vyhlášení rozhodnutí 

o osvojení.116 Tuto podmínku však zákon stanoví jen u osvojení nezrušitelného. Nic 

nebrání tomu, aby osvojitel nejprve osvojil dítě mladší jednoho roku tzv. osvojením 

                                                
114 Hrušáková,M. a kol. Zákon o rodině, Zákon o registrovaném partnerství Komentář, 4. vydání: C. H. 
Beck, 2009, s. 309 
115 Hrušáková,M. a kol. Zákon o rodině, Zákon o registrovaném partnerství Komentář, 4. vydání: C. H. 
Beck, 2009, s. 317 
116 § 154 odst. 1 občanského soudního řádu 
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prvního stupně (zrušitelným) a po naplnění podmínky věku požádal o přeměnu na 

osvojení nezrušitelné.117 „Dochází-li k přeměně zrušitelného osvojení na nezrušitelné 

osvojení, jde svou podstatou o nové osvojení. Proto musejí být i při této přeměně 

splněny všechny hmotně-právní podmínky stanovené zákonem pro osvojení vůbec 

(včetně lékařského vyšetření i dalších potřebných vyšetření osob osvojitelů), právě tak 

jako některé speciální podmínky hmotně-právní podmínky stanovené pro nezrušitelné 

osvojení zvlášť.“118 Co se týká souhlasu pokrevních rodičů k přeměně, platí, že nebylo-

li třeba jejich souhlasu již v původním, zrušitelném osvojení, lze usuzovat, že jejich 

souhlasu není třeba ani při pozdější přeměně osvojení. V takovém případě nejsou proto 

rodiče ani účastníky řízení o přeměně. Soudní praxe došla k závěru, že souhlasu rodičů 

není třeba ani v těch případech, kdy jej bylo třeba v původním řízení. Argumentuje tím, 

že v době, kdy soud rozhoduje o přeměně osvojení, nejsou již rodiče nositeli rodičovské 

zodpovědnosti, a tedy nejsou ani zákonnými zástupci dítěte. Dále své stanovisko 

podporuje tvrzením, že přeměnou osvojení nedochází k zásadní změně právního 

postavení rodičů, protože k té došlo již v původním řízení o osvojení. Proto není třeba 

jejich souhlasu. Otázkou však je, zda by rodiče dali souhlas k osvojení prvního stupně, 

pokud by věděli, že mohou nastat tíživé důsledky osvojení druhého stupně bez jejich 

vědomí.   

 Podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí119jsou krajské úřady a ministerstvo 

práce a sociálních věci povinny vézt evidenci pro zprostředkování osvojení, tj. seznamy 

v nichž jsou vedeni žadatelé o osvojení a děti. V těchto seznamech pak mohou být 

vyhledáni nejvhodnější žadatelé. V tomto seznamu by dle mého názoru měla být vedena 

i žena z objednatelského páru, pokud by nebyla evidována v rámci zvláštních seznamů.

 K uzavření této kapitoly jen dodávám, že považuji dosavadní úpravu osvojení 

dostatečnou k jejímu analogickému použití v případě náhradního mateřství.  

 

                                                
117 Hrušáková,M. a kol. Zákon o rodině, Zákon o registrovaném partnerství Komentář, 4. vydání: C. H. 
Beck, 2009, s. 369 
118 Hrušáková,M. a kol. Zákon o rodině, Zákon o registrovaném partnerství Komentář, 4. vydání: C. H. 
Beck, 2009, s. 371 
119 §22 a § 23 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů  
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2.2.5.  Úprava novým občanským zákoníkem  

 V následující kapitole se věnuji navrhované právní úpravě novým občanským 

zákoníkem. V první části popisuji návrhy změn tak, jak byly navrhovány v rámci 

věcného záměru nového občanského zákoníku. V druhé části této kapitoly se pak blíže 

věnuji jednotlivým změnám.  

Stávající úprava rodinného práva, tj. zákonem o rodině, je dle věcného záměru 

občanského zákoníku120 neuspokojivá. Rodinné právo je roztříštěné a je upraveno 

i mimo zákon o rodině v některých dalších zákonech121. Navíc jak plyne z věcného 

záměru, nestačí rodinné právo reagovat jak na mezinárodněprávní závazky České 

republiky tak  na sociálně-etické či ekonomické změny ve společnosti. Normativní 

úprava soukromého práva je dezintegrovaná a postrádá celkový systém. Je třeba, aby 

nová právní úprava vyšla vstříc rodině a jejímu účelu.      

 Věcný záměr stanoví, že nebude změněno právní postavení nascitura, narodí-li 

se živý. Měla by tedy zůstat zachováno jeho právní postavení tak, jak jej známe nyní 

a jak jsem jej rozebrala v kapitole 1.7. této práce. Nový občanský zákoník nebude 

obsahovat zvláštní ustanovení o lidském plodu. Jak dovozujeme z článku 

6 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, je lidský život hoden ochrany již před 

narozením. Lidský plod není ani osobou, ani věcí. Je třeba v novém občanském 

zákoníku stanovit, jaké je jeho právní postavení. Pokud by se tak nestalo, budeme i 

nadále vycházet z pojetí, že lidský plod tvoří až do narození část matčina těla. Tato 

úprava zůstala i v novém občanském zákoníku zachována. Blíže jsem stávající právní 

úpravu popsala v kapitole 1.7. této práce.       

 Článek 3.2.1.1.  věcného záměru občanského zákoníku stanoví, že stávající 

úprava určení mateřství je dostačující. „Není tedy třeba měnit platnou úpravu určující, 

kdo je matkou. Je však třeba ji doplnit o právo domáhat se určení, že dítě je (popř. že 

dítě není) dítětem určité ženy, přičemž bude výslovně uvedeno, že žaloba genetické 

matky proti ženě, která dítě porodila, nemůže být úspěšná.“ U určení otcovství bude 

                                                
120 Věcný záměr občanského zákoníku. Dostupné z http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-
storage/files/2011/vecny_zamer_OZ_2000.pdf  staženo dne 9.6.2011, 16:15 
121 Občanský soudní řád §76a; občanský zákoník §143-151, § 703-705 
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zachována stávající právní úprava zohledněna však o moderní postupy v oblasti 

umělého oplodnění, tj. bude doplněna o řešení pro případ realizace umělého 

oplodňování ženy žijící dlouhodobě s mužem bez uzavření manželství, jakož i ženy bez 

partnera. K těmto změnám již došlo v rámci novely zákona o rodině, jimž se blíže 

věnuji v kapitole 3.2. této práce.       

 Osvojení nebude dle věcného záměru novým občanským zákoníkem 

považováno výlučně za formu náhradní výchovy či péče. Nadále se však zachovají dva 

typy osvojení, a to zrušitelné a nezrušitelné. Institutu osvojení zletilého budou 

přizpůsobeny procesní předpisy tak, aby soud v těchto případech rozhodoval na základě 

společného návrhu osvojovaného a osvojujícího. V následujících odstavcích se již 

věnuji úpravě dle nového občanského zákoníku. V zásadních otázkách osnova 

respektuje dosavadní stav. Pouze upřesňuje některé otázky, které doposud výslovně 

upraveny nebyly.          

 Co se týká úpravy právního postavení nenarozeného dítěte, odpovídá normativní 

řešení staré zásadě nasciturus iam pro na to habetur quotiens de commodo eius agitur, tj. 

ten, kdo se má narodit, pokládá se již za narozeného, kdykoliv se jedná o jeho 

prospěch.122 Výslovnou úpravu právního postavení lidského plodu tak, jak ji 

přepokládal věcný záměr, zde však nenajdeme. Stále tedy posuzujeme lidský plod jako 

součást matčina těla.         

 Pravidlo, že matkou dítěte je žena, která dítě porodila, odpovídá i 

článku 2 Evropské úmluvy o právním postavení dětí narozených mimo manželství.123  

Na základě tohoto ustanovení tedy nelze vyhovět žalobě ženy, která byla dárkyní 

genetické látky, proti ženě, která dítě porodila. V tomto ohledu se právní úprava 

nezměnila. Při určení otcovství jsou zachovány tři domněnky tak, jako ve stávající 

úpravě. První domněnka je doplněna se zřetelem na institut nezvěstnosti.124 

Ustanovením §771 nového občanského zákoníku125 je právně zakotvena situace, která 

byla doposud řešena ad hoc. Pokud se dítě narodí v době mezi zahájením řízení o 

                                                
122 Důvodová zpráva občanského zákoníku. Dostupná z http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-
storage/files/2011/Vladni_navrh_obcanskeho_zakoniku_2011_DZ.pdf, staženo dne 9. 6. 2011, 17:01 
123 Dostupné z: http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2005020111, staženo dne 9. 6. 2011, 17:12 
124 Důvodová zpráva občanského zákoníku. Dostupná z http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-
storage/files/2011/Vladni_navrh_obcanskeho_zakoniku_2011_DZ.pdf, staženo dne 9. 6. 2011, 17:01 
125 Vládní návrh občanského zákoníku. Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-
storage/files/2011/Vladni_navrh_obcanskeho_zakoniku_2011.pdf, staženo dne 9. 6. 2011, 17:32 
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rozvodu 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 dítěte je tento muž, připojí-li se matka k oběma prohlášením. Tuto 

situaci a její řešení dle zákona o rodině jsem nastínila již v kapitole 3.2.1. této práce. 

Druhá domněnka zůstane novým občanským zákoníkem zachována. Vyjasněna je 

otázka ohledně právní povahy prohlášení otcovství, která byla dosud nejasná. Na toto 

prohlášení se dle nové úpravy užijí obecná ustanovení o právním jednání, což znamená, 

že bude možné na prohlášení otcovství použít např. ustanovení o simulaci, resp. omylu a 

lsti. Třetí domněnka otcovství zůstává také zachována. Změnou je zkrácení nejkratší 

možné doby po narození dítěte ze sto osmdesáti na sto šedesát dnů, což dle důvodové 

zprávy k novému občanskému zákoníku odpovídá současnému poznání a současným 

možnostem lékařské vědy a praxe126. Změna nastane také v popěrné době manžela 

matky, který může do šesti měsíců ode 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 tří let od narození dítěte. Doposud byla 

lhůt pro manžela matky šest měsíců od narození dítěte. Tato nová lhůta je v souladu 

s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva a vychází také z některých 

zahraničních úprav (Slovensko, Francie). Stejná avšak upřesněná formulace zůstala i při 

popření otcovství mužem, který dal souhlas k umělému oplodnění manželky, resp. 

matky dítěte, pokud otcovství popírá jiný muž než manžel matky. Otcovství lze takto 

popřít k dítěti narozenému v době mezi stošedesátým 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 neplatí, 

otěhotněla-li matka jinak.127 Při popření otcovství v řízení zahájeném na návrh 

nejvyššího státního zástupce nastaly určité změny. Dle ustanovení §786 odst. 2 nového 

občanského zákoníku platí, že je-li zřejmé, že muž považovaný za otce dítěte otcem 

není a uplynul-li lhůta stanovená pro popření otcovství některému z rodičů, podá 

nejvyšší státní zástupce návrh na popření otcovství, ledaže zájem dítěte výjimečně 

                                                
126 Důvodová zpráva občanského zákoníku. Dostupná z http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-
storage/files/2011/Vladni_navrh_obcanskeho_zakoniku_2011_DZ.pdf, staženo dne 9. 6. 2011, 17:01, str. 
769 
127 Vládní návrh občanského zákoníku § 781. Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-
storage/files/2011/Vladni_navrh_obcanskeho_zakoniku_2011.pdf, staženo dne 9. 6. 2011, 17:32 
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vyžaduje, aby k popření otcovství nedošlo. Zde se tedy bude posuzovat, zda převažuje 

zájem na určení biologického dítěte nad stavem, kdy je otcem dítěte určen např. přítel 

matky souhlasným prohlášením. Díky ustanovení §788 nového občanského zákoníku 

může otcovství popřít také dítě poté, co nabylo svéprávnosti, a to ve lhůtě jednoho roku 

od dosažení zletilosti, popřípadě do jednoho roku ode dne, kdy se dozvědělo o 

skutečnosti, která otcovství k němu zpochybňuje, pokud se o ní dozvědělo až po 

dosažení zletilosti.          

 Institut osvojení nemá být podle nového občanského zákoníku považován 

výlučně za formu náhradní rodinné péče. Právní úprava vychází ze zájmů dítěte, 

především z jeho zájmu na odpovídající péči. Za primární je považována péče rodičů. 

Osvojitelem dle ustanovení § 64 odst. 2 zákona o rodině nemůže být ten, kdo nemá 

způsobilost k právním úkonům. Úprava novým občanským zákoníkem však tyto 

předpoklady rozšiřuje, a to jak s ohledem na mezinárodní závazky České republiky, tak 

s ohledem na dosavadní poznatky a zkušenosti. Soud posuzuje nejen svéprávnost 

a zletilost osvojitele, ale také jeho osobní vlastnosti, způsob života, důvody a pohnutky 

vedoucí k osvojení. Postulát dobrého zdravotního stavu osvojitele uvedený v ustanovení 

§ 794 odst. 2 nového občanského zákoníku by měl být naplněn tak, že osvojitel netrpí 

chorobou neslučitelnou s rodičovskou rolí, přičemž výčet takových chorob je ponechán 

na úsudku lékařů. Nový občanský zákoník v ustanovení § 795 uvádí výslovný výčet 

v úvahu přicházejících osvojitelů, které ze stávající úpravu lze jen dovodit. Osvojit dítě 

může i jiná osoba odlišná od manželů nebo jednoho z manželů. Touto jinou osobou 

rozumíme osobu, která i když třeba nežije sama, nežije v žádném zákonem uznaném 

svazku. Nově je v ustanovení § 796 zakotven požadavek, aby se soud přesvědčil, zda 

poměr případného přirozeného dítěte osvojitele a dítěte, které má být osvojeno, nebude 

nevhodně konfliktní do takové míry, kdy by již byly závažně zasaženy zájmy některého 

ze zúčastněných dětí nebo případně obou. Zcela zásadní z pohledu náhradního mateřství 

je ustanovení § 799 nového občanského zákoníku. Dle tohoto ustanovení je osvojení 

vyloučeno mezi osobami spolu příbuznými v přímé linii a mezi sourozenci. „Dosavadní 

správné teoretické a praktické dovozování eliminace nejbližších příbuzných z okruhu 

možných osvojitelů má být napříště vyjádřeno výslovně.“128 Tato podmínka však 

                                                
128 Důvodová zpráva občanského zákoníku. Dostupná z http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-
storage/files/2011/Vladni_navrh_obcanskeho_zakoniku_2011_DZ.pdf, staženo dne 9. 6. 2011, 17:01, str. 
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neplatí v případě náhradního mateřství. Dle důvodové zprávy zahraniční zkušenosti 

i dosavadní zkušenosti v České republice svědčí o tom, že největší zájem o náhradní 

mateřství bude mezi ženami, které jsou si navzájem příbuzné. Osvojení může být 

provedeno jen se souhlasem osvojovaného dítěte. Vyžaduje se, aby dítě alespoň 

dvanáctileté bylo zásadně vždy osobně slyšeno. Souhlas či přivolení rodičů je zásadně 

třeba vždy. Dle nové úpravy dává rodič souhlas osobním prohlášením vůči soudu. 

Dosavadní situace, kdy rodič dává souhlas vůči obecnímu úřadu, byť se jedná o obecní 

úřad obce s rozšířenou působností, se dle důvodové zprávy nejeví jako zcela dobře 

přijatelná. Navíc není rozhodné, zda je prohlášení učiněno předem a bez zřetele 

k určitým osvojitelům, anebo v řízení o osvojení. Prohlášení rodičů je právním jednáním 

sui generis. Obecná ustanovení o právních jednáních se na souhlas rodičů vztahují jen 

tehdy, pokud zdejší právní úprava nestanoví jinak. Stejně jako v dosavadní úpravě platí, 

že souhlas může dát matka dítěte nejdřív šest týdnů po narození dítěte. Odlišná úprava 

však platí pro otce. Podle nové úpravy otec dítěte - nikoli však muž, který o sobě 

prohlašuje, že je otcem - může dát souhlas dříve, nejdříve však po narození dítěte. 

Souhlas však není neomezený. Pozbude účinnosti ve dvou případech, a to pokud byl 

dán souhlas k osvojení s určením pro určitou osobu jako osvojitele a bude-li návrh na 

osvojení vzat zpět, nebo zamítnut, anebo bez vztahu k určité osobě pozbude souhlas 

k osvojení účinnosti vždy, nedojde-li k osvojení do tří let ode dne, kdy byl souhlas 

dán.129 Navíc platí, že o osvojení nelze rozhodnout, i když není třeba souhlasu rodiče 

s osvojením, pokud je zde jiný blízký příbuzný dítěte, který je ochoten a schopen o dítě 

pečovat a projeví o to zájem. V takovém případě se dá přednost tomuto postupu před 

osvojením dítěte. „Kromě standardní úpravy předadopční péče, jejíž trvání se 

prodlužuje vzhledem k potřebě dát všem zúčastněným dostatek prostoru k nalezení 

potřebné a odpovídající kvality pouta, k projevení citu, ke zjištění, zda je všechno 

v pořádku atd., na dobu přiměřenou trvající alespoň šest měsíců s tím, že v případě, že 

to bude vhodné nebo toto bude třeba, bude tato péče trvat déle, se rovněž stanoví, že 

osvojitel má při výkonu této péče povinnosti a práva osoby, do jejíž péče bylo 

osvojované dítě svěřeno, resp. povinnosti a práva pěstouna. Předadopční péči lze tedy 

                                                                                                                                          
774 
129Vládní návrh občanského zákoníku §810, §811. Dostupné z: 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymcestorage/files/2011/Vladni_navrh_obcanskeho_zakoniku_2011.p
df, staženo dne 9. 6. 2011, 17:32  
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posoudit podle ustanovení § 948 an.130 obdobně.“131  Novou úpravou je také výslovně 

řešena situace, kdy je osvojeno dítě, které je rodičem. Účinky osvojení se pak vztahují 

i na jeho dítě. Novinkou je také úprava v ustanovení §833 nového občanského 

zákoníku. Osvojenec nebo osvojitel může navrhnout, aby soud rozhodl, že osvojení a 

jeho okolnosti mají být utajeny před rodinou dítěte. To obdobně platí i pro utajení 

pokrevního rodiče a jeho souhlasu k osvojení. Soud však může rozhodnout o odtajnění, 

odůvodňuje-li to velmi závažná situace ohrožující osvojené dítě na životě nebo na 

zdraví. Celosvětově stále více sílí přesvědčení, že anonymitu osvojení je třeba potlačit.  

Je však třeba ponechat na vůli stran, aby samy rozhodly, zda navrhnou soudu, aby 

rozhodl o tom, že skutečnost osvojení a jeho okolnosti mají být utajeny. Zároveň je však 

třeba připustit, že může existovat veřejný zájem, který může být silnější než zájem osob 

v daném osvojení zúčastněných.  Na druhou stranu ustanovení § 834 nového 

občanského zákoníku stanoví, že jakmile nabude osvojenec svéprávnosti, vznikne mu 

právo seznámit se s obsahem spisu, který byl veden v řízení o osvojení, což souvisí 

s právem dítěte znát svůj genetický původ. Dle nového občanského zákoníku lze osvojit 

i zletilého, nejen dítě. Mělo by se však dle důvodové zprávy jednat o institut zcela 

výjimečný, jenž má pomoci řešit některé situace, které jinak než výslovným zákonným 

ustanovením řešitelné nejsou. Zletilého lze osvojit, jestliže přirozený sourozenec 

osvojovaného byl osvojen týmž osvojitelem, pokud byl v době podání návrhu na 

osvojení nezletilým aj. Tuto úpravu chápeme jako osvojení, které je obdobou osvojení 

nezletilého. Zakotveno je však i osvojení, které není obdobou osvojení nezletilého. Toto 

přichází v úvahu především u osob, které nemají potomky, ať pokrevní nebo právní, 

popřípadě které nemají pokračovatele ve svém vědeckém nebo uměleckém díle, ale 

i takovým, jimž jejich potomci neposkytují náležitou pomoc v nemoci nebo ve stáří. 

Navržená ustanovení vycházejí již z předválečné úpravy, která tento institut také 

zakotvovala. Osvojení má právní následky jen pro osvojence a osvojitele, popřípadě pro 

ty osvojencovy potomky, kteří se narodí po osvojení. Má-li osvojenec potomky již 

v době osvojení, nemá toto osvojení pro ně právní důsledky, ledaže s tím oni sami 
                                                
130Svěření péče do jiné osoby. Vládní návrh občanského zákoníku §810, §811. Dostupné z: 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymcestorage/files/2011/Vladni_navrh_obcanskeho_zakoniku_2011.p
df, staženo dne 9. 6. 2011, 17:32 
131 Důvodová zpráva občanského zákoníku. Dostupná z http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-
storage/files/2011/Vladni_navrh_obcanskeho_zakoniku_2011_DZ.pdf, staženo dne 9. 6. 2011, 17:01, str. 
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souhlasí. Stejně tak nezíská osvojenec osvojením právní příbuzenství k dalším členům 

osvojitelovy rodiny. Častým právním důvodem tohoto typu osvojení je zajištění 

dědického práva, a to s předností – v 1. dědické skupině.  Novou úpravu osvojení 

bychom tedy ve stručnosti mohli charakterizovat především posílením ochrany dítěte a 

jeho zájmů v celém procesu osvojení, posílením ochrany práv rodičů dítěte, ale i dalších 

blízkých příbuzných dítěte, aktivnější rolí soudu v procesu a zavedením, resp. 

znovuzavedením institutu osvojení zletilé osoby.132   

2.2.6. Úprava de lege ferenda 

V případě, že by bylo náhradní mateřství upraveno alespoň v základních 

právních otázkách, které jsem je nastínila v předchozích kapitolách, je třeba zodpovědět 

otázky pak logicky navazující, a to z oblasti práva finančního, práva sociálního 

zabezpečení, pracovní, ale i otázky organizační aj. V následujících odstavcích se na 

takové otázky pokusím najít odpovědi. 

Má dítě právo znát pravdu o svém původu? Má právo vědět, že ho odnosila 

neznámá žena? Dle Úmluvy o právech dítěte má každé dítě právo znát své rodiče, 

pokud je to možné.133 Podle platného českého práva je znalost genetického původu 

odepřena těm dětem, které byly nezrušitelně osvojeny, a osvojitelé byli zapsáni 

v matrice místo biologických rodičů. Žena, která dítě odnosila jako náhradní matka, 

nemusí být jeho matkou genetickou, zpravidla tomu tak ani není. Po určitou dobu, tedy 

než dojde k osvojení dítěte biologickou matkou, je tato žena jeho matkou v právním 

slova smyslu. Na základě výše uvedeného se domnívám, že dítěti nevzniká právo znát 

pravdu o tom, že jej odnosila cizí žena. Dle mého názoru není ani vhodné, aby se dítě 

stýkalo s náhradní matkou, případně její rodinou. Samozřejmě by vždy záleželo na 

dohodě náhradní matky a objednatelského páru. Pokud by docházelo ke kontaktu mezi 

náhradní matkou a dítětem, mohli bychom na druhou stranu smést ze stolu jeden 

                                                
132 Co upravuje rodinné právo zákoníku. Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/rodinne-
pravo/co-upravuje-rodinne-pravo-zakoniku.html, staženo dne 10. 5. 2011, 10:21 
133 Dostupné z: http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/umluva-o-pravech-ditete.pdf, staženo dne 
10. 4. 2011, 21:21, článek 7 
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z argumentů odpůrců této metody, a to nepříznivý psychologický vliv na náhradní 

matku i dítě během jejich odtržení po porodu. Přesto však nejsem zastánkyní zakotvení 

právního nároku dítěte v této oblasti.        

 Dalšími otázkami jsou otázky organizační. Bylo by jistě třeba vhodným 

způsobem evidovat ženy, které by byly náhradními matkami. Byla by vedena 

„databáze“, z níž by byla vybrána vhodná žena. Rozhodující by mělo být zdravotní 

hledisko, psychický stav, možná i minulost ženy (zřejmě by nemělo jít o ženu 

v minulosti trestanou), ale není možné z čistě praktického hlediska opomenout např. ani 

bydliště ženy tak, aby se mohla navštěvovat s objednatelným párem. Tím, kdo 

rozhodne, by měl být lékař. Neměla by nastat situace, kdy by si objednatelské páry 

vybírali vhodnou ženu podle fotek, sociální vrstvy či jiných faktorů. Dle mého názoru 

by bylo vhodnější, aby bylo náhradní mateřství prováděno na specializovaných 

pracovištích v rámci gynekologických oddělení vybraných nemocnic. Taková oddělení 

by každoročně dostávala akreditace od Ministerstva zdravotnictví po splnění zákonem 

stanovených podmínek. Mezi nimi např. podmínky hygienické, dodržování zákonného 

postupu při výběru náhradní matky, pravidelných prohlídkách náhradní matky, 

konzultacích s psychologem s náhradní matkou i objednatelským párem aj. Musela by 

být vedena nejen zmíněná databáze, ale i pečlivá evidence jednotlivých kroků celého 

procesu. Jedině akreditovaná střediska by mohla provádět náhradní mateřství. Jedině 

takovou cestou by bylo možné vyhledat náhradní matku a celý proces provézt. 

Rozhodně by to nemělo být prováděno tak jako dnes, kdy inzeráty na internetu hledající 

náhradní matku nejsou ani u nás výjimkou. Jistá omezení by měla být stanovena i pro 

objednatelské páry. Není vhodné, aby náhradní mateřství bylo aplikováno jako první 

metoda asistované reprodukce např. na přání ženy. Dle mého názoru by objednatelský 

pár měl podstoupit několik metod léčby v rámci klasické asistované reprodukce. Až 

v případě neúspěšné léčby, by bylo možné přikročit k surogaci.  Počet neúspěšných 

pokusů o oplodnění ženy a donošení dítěte by měl být dopředu stanoven lékařem, do 

jisté míry by však mohl být modifikován v konkrétním příkladě. Pokud by již od 

začátku byl známo, že žena nemá dělohu, není samozřejmě třeba zbytečně podstupovat 

léčbu jinou než surogaci.         

 Velmi diskutovaná je otázka zpoplatnění služby poskytnuté náhradní matkou. 

Měly by jí být proplaceny jen náklady účelně vynaložené během těhotenství a porodu. 
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Domnívám se, že v okamžiku, kdy bychom náhradní mateřství zpoplatnili, degradovali 

bychom vyšší myšlenku pomoci ostatním na pouhou „výrobu dětí“. Tato myšlenka jistě 

může znít jako klišé, ale měli bychom si uvědomit, že pokud by náhradní matka dostala 

za odnošení a porození dítěte úplatu, vzniká zde další řada otázek. Neměla by náhradní 

matka tuto platbu danit? Pokud ano, danila by ji dle mého názoru daní z příjmu 

fyzických osob.134 V souvislosti s takovou úvahou pak docházíme k další myšlence, 

a to, zda by náhradní matka mohla tuto činnost provádět jako živnost. Živností dle § 2 

živnostenského zákona rozumíme soustavnou činnost provozovanou samostatně, 

vlastním jménem, na vlastní odpovědnost  za  účelem  dosažení  zisku  a  za  podmínek 

stanovených živnostenským zákonem. Pokud bychom na takovou ideu přistoupili, 

dostali bychom se do konfliktu s článkem 21 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně, 

který stanoví, že lidské tělo a jeho části nesmí být jako takové zdrojem finančního 

prospěchu. Proto by tedy jakákoliv platba spojená s „poskytnutím dělohy“měla být jen 

uhrazením nákladů účelně vynaložených během těhotenství a porodu.  Náhradní 

matce by však mohla být poskytnuta určitá peněžní satisfakce za období šestinedělí.  

 S finanční stránkou celého procesu souvisí také oblast sociálního zabezpečení. 

Náhradní matce v případě splnění zákonem stanovených podmínek dle § 42 an. zákona 

o nemocenském pojištění vzniká nárok na tzv. vyrovnávací příspěvek v těhotenství 

a mateřství, např. pokud by byla převedena na jinou práci, protože práce, kterou dříve 

konala, je pro ni dle zákoníku práce nebo rozhodnutí lékaře zakázána. Tato dávka jistě 

náleží náhradní matce, protože u ní došlo ke změně pracovního poměru. Naopak 

peněžitou pomoc v mateřství však dle mého názoru bude pobírat žena z objednatelného 

páru, protože splňuje podmínku dle § 32 zákona o nemocenském pojištění, tj. převzala 

dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu. Peněžitá 

pomoc se poskytuje po dobu 22 týdnů od doby převzetí dítěte, tedy ode dne kdy bylo 

dítě převzato na základě pravomocného rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu. Peněžitá 

pomoc v mateřství je stejně jako vyrovnávací příspěvek v těhotenství dávkou 

nemocenského pojištění a je tak třeba o ni zažádat u svého zaměstnavatele. Rodič, který 

po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které  je  nejmladší v 

rodině, má dle § 30 zákona o státní sociální podpoře nárok na rodičovský příspěvek. 

                                                
134 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu. § 3 odst. 1 písm.b) a § 7 Příjmy z podnikání a jiné 
výdělečné činnosti. 
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Rodičem se pro účely rodičovského příspěvku v souladu s § 31 odst. 2 tohoto zákona 

rozumí též osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Za dítě 

převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů se považuje dítě osvojené, dítě, jež bylo 

převzato  do  této  péče  na  základě rozhodnutí příslušného orgánu, dítě, jehož rodič 

zemřel, a dítě manžela nebo partnera. Rodičům dítěte narozeného z náhradního 

mateřství vzniká také nárok na porodné, a to v souladu s ustanovením § 45 odst. 1 

zákona o státní sociální podpoře. Dle tohoto ustanovení má nárok na porodné  také ode 

dne převzetí dítěte do trvalé péče nahrazující péči rodičů osoba, která převzala dítě do 

takové péče do 1roku  jeho  věku,  toto dítě bylo prvním dítětem této osoby, na které z 

důvodu  jeho  převzetí vznikl nárok na porodné, a před převzetím tohoto dítěte  do  péče  

této  osobě  nevznikl nárok na porodné podle § 44 (tj. narozením dítěte), a to i v případě, 

že porodné již předtím čerpala biologická matka dítěte, jak je uvedeno v § 45 odst. 2 

tohoto zákona.  Porodné se vyplácí ve výši 13 000,- Kč, a to jednorázově.135 Porodné 

a rodičovský příspěvek jsou jako dávky sociální podpory vypláceny na příslušných 

úřadech státní sociální podpory.        

 Otazníky nalezneme i v oblasti pracovního práva. V souvislosti s porodem  

a péčí o  narozené  dítě  přísluší zaměstnankyni mateřská dovolená.136 K prohloubení 

péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich 

žádost rodičovskou dovolenou. Matce se poskytuje po skončení mateřské dovolené, otci 

od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě 

dosáhne věku 3 let.137 Právo na mateřskou a rodičovskou dovolenou má též 

zaměstnankyně nebo zaměstnanec, kteří převzali dítě do péče nahrazující péči rodičů na 

základě rozhodnutí příslušného orgánu.138  Mateřská dovolená je zkrácena z 28 na 22 

týdnů. Poskytuje se ode dne převzetí dítěte až do dne, kdy dítě dosáhne 3 let věku. 

Pokud čerpala mateřskou dovolenou, poskytuje se ženě rodičovská dovolená po jejím 

skončení.         

 Můžeme tedy shrnout, že úprava náhradního mateřství postupem, kdy otcovství 

muže z objednatelského páru je určeno jednou ze tří domněnek otcovství a matkou se 

žena z objednatelského páru stane osvojením, se jeví jako nejpříznivější. Mnoho otázek, 

                                                
135 Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. § 46 
136 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. § 195 
137 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce § 196  
138 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce § 197  
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které v souvislosti s právní úpravou náhradního mateřství vzniknou, totiž můžeme 

analogicky řešit dle ustanovení upravujících osvojení.      

2.3.   Zahraniční právní úprava 

V současné době je legální praktikování náhradního mateřství v EU omezeno. Na 

základě zákona se tak děje pouze ve Velké Británii. Kromě Velké Británie se uplatňuje 

také v Izraeli, Indii, Rusku a od roku 1997 v Gruzii. Ve Spojených státech amerických 

se pak povolení či zákaz náhradního mateřství a podmínky, za jakých je případně 

povoleno, liší podle každého jednotlivého státu. Některé státy, jako např. Francie, 

Německo či skandinávské země, je přímo zakazují. Právní úpravy ostatních států, mezi 

nimi i České republiky, tento institut neřeší.139   

2.3.1.  Britská úprava   

V právním řádu Velké Británie nalezneme nejvíce rozpracovaná a konkretizovaná 

ustanovení vztahující se k právu na asistovanou reprodukci, která je zde právem celistvě 

regulována. Surrogacy Arrangements Act z roku 1985 zakazuje uzavírání komerčních 

surogačních smluv. „Surrogacy je podle zákona komerční, pokud třetí straně je placeno 

za zprostředkování. K tomu je třeba dodat, že hrazení nezbytných výdajů surrogate 

mother je v souladu se zákonem. “140 Stejně tak je zakázáno podávat inzerát, že je někdo 

ochoten být surogační matkou. Účelem zákona je regulovat určité činnosti ve spojení se 

surogačními dohodami. Vymezuje některé klíčové pojmy, ale hlavně se snaží obsáhnout 

a vyloučit co největší množství variant komercializace náhradního mateřství. V roce 

1990 byl tento dokument doplněn dalším –  Human Fertilization and Embryology Act, 

který byl přijat na základě výsledků práce komise M. Warnockové, která se podrobně 

zabývala otázkami úpravy asistované reprodukce. Tento dokument deklaruje 

nevynutitelnost smluv narušujících občanské právo. Pokud by se tedy surogační matka 
                                                
139 Kalvach, M. Zamyšlení nad problematikou náhradního mateřství. Zdravotnictví a právo, 7-8/2009, 
s. 16 
140 Fryštenská, M. Otazníky okolo asistované reprodukce. Právo a rodina, 3/2004, s. 15 
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rozhodla, že si dítě ponechá, nemůže ji být v tom nijak zabráněno. Stejně tak, pokud by 

se potencionální rodiče rozhodli, že si dítě nechtějí vzít, nemohou být přinuceni, aby tak 

učinili. „Surrogate dohody nejsou právně vynutitelné. Z toho vyplývá, že kdekoliv byla 

smlouva podepsána a peníze předány, jakákoliv strana může od dohody odstoupit.“141  

Podle č. 33142 se za matku považuje žena, která porodila dítě v důsledku některé 

z reprodukčních technik. Vedle těchto ustanovení však platí také common law, které 

může obsahovat určité odlišnosti ve Skotsku nebo Severním Irsku. Čl. 54143 upravuje 

vydání tzv. „parentel orders“ (rodičovské příkazy), kdy soud může určit jako rodiče 

dítěte, které porodila surogační matka v důsledku implantace embrya nebo inseminace, 

manžele, jejichž gamet bylo k reprodukci použito. Parental orders vydává soud na 

základě žádosti manželů, kterou musí podat do šesti měsíců od narození dítěte. Podle čl. 

54 odst. 2144 mohou být žadateli manželé, partneři nebo osoby žijící spolu v trvalém 

rodinném vztahu jako partneři, pokud nejsou v zakázaném stupni příbuzenství. Žadatelé 

musí podat žádost ve lhůtě šesti měsíců od narození dítěte. Dítě v době podání musí žít 

s nimi, oba žadatelé, nebo alespoň jeden z nich, mají domicil ve Velké Británii a oba 

dovršili 18 let. Surogační matka musí udělit souhlas (eventuálně i muž, který je dárcem 

spermatu, pokud není manželem). Tento souhlas musí být učiněn svobodně a s plným 

vědomím toho, o co se jedná. Souhlas by byl neplatný, pokud by jej surogační matka 

udělila dříve než šest týdnů po narození dítěte. „U soudu musí být prokázáno, že kromě  

rozumně vynaložených nákladů nebyly objednatelným párem poskytnuty nebo přijaty 

žádné peníze nebo jiné výhody za vydání příkazu.“145 Mají-li se tedy zamýšlení rodiče 

stát rodiči i podle práva, musí tímto způsobem zažádat o adopci, i pokud jsou 

biologickými rodiči dítěte.        

 Stejně jako v českém právo, i v právu Velké Británie platí, že matkou dítěte je 

žena, která dítě porodila. Totožnost otce může být určena problematicky, ostatně stejně 

jako v právu českém. Mohou nastat tři možnosti:  

                                                
141 Fryštenská, M. Otazníky okolo asistované reprodukce. Právo a rodina, 3/2004, s. 15 
142Human Fertilisation and Embryology Act 2008, dostupné z 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/22/pdfs/ukpga_20080022_en.pdf, staženo dne27.5.2011, 10:57  
143Human and Fertilisation Act 2008, dostupné z 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/22/pdfs/ukpga_20080022_en.pdf , staženo 27. 5. 2011, 10:57 
144 Human and Fertilisation Act 2008, dostupné z 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/22/pdfs/ukpga_20080022_en.pdf , staženo 27. 5. 2011, 10:57 
145 Kalvach, M. Zamyšlení nad problematikou náhradního mateřství. Zdravotnictví a právo, 7-8/2009, 
s. 16 
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a) Pokud surogační matka má partnera, byl by právním otcem dítěte, ledaže by 

prokázal, že nesvolil se zákrokem. 

b) Pokud nemá surogační matka partnera a zákrok nebyl proveden na klinice 

s licencí, pak zamýšlený otec by byl právním otcem dítěte. 

c) Pokud zákrok byl proveden na klinice s licencí a surogační matka nemá partnera, 

pak by dítě bylo právně bez otce. 

Dítě narozené surogací je zapsáno jako dítě surogační matky a její partner jako 

právní otec dítěte. V registru o určení otcovství tedy budou dva záznamy, protože 

původní rodný list nelze zrušit. Dítě ve věku 18 let bude moci obdržet kopii certifikátu 

původního záznamu, což bude zahrnovat i jméno surogační matky.146  Reprodukční 

technologie jsou regulovány Úřadem pro lidské oplodňování a embryologii (Human 

Fertilisation and Embryology Authority – HFEA). Polikliniky poskytující služby 

darování vajíčka, spermatu nebo vytvoření embrya mimo tělo musí mít licenci 

poskytovanou HFEA. HFEA vydává prováděcí směrnici, kterou se kliniky při své 

činnosti musí řídit.           

 Britská úprava náhradního mateřství formou dohod by mohla představovat 

zlatou střední cestu pro konzervativní Evropu. 

2.3.2. Právní úprava v USA    

  „Povolení či zákaz náhradního mateřství a podmínky, za jakých je případně 

povoleno, se liší podle každého jednotlivého státu. V některých je striktně zakázáno, 

v některých jen za určitých podmínek, v některých upraveno není a v některých k němu 

přistupují velmi liberálně.“147 Ve většině států je komerční surogační mateřství 

zakázáno a je zakotvena nevynutitelnost surogačních smluv u soudu. I přes odlišnou 

úpravu jednotlivých států, žádný z nich však nedovoluje za matku dítěte považovat 

jinou ženu než tu, která dítě porodila. Je rozhodnutím objednatelného páru, úpravu, 

kterého státu si zvolí, tedy podle práva kterého z nich se stane náhradními rodiči. 

„Právní východisko se hledá v tom, že muž z objednatelného páru uzná otcovství 

                                                
146 Fryštenská, M. Otazníky okolo asistované reprodukce. Právo a rodina, 3/2004, s. 16 
147 Smolíková, K. Náhradní mateřství je velmi diskutovaným problémem. Právo a rodina, 11/2009, s. 15 
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k dítěti a jeho manželka je adoptuje, nebo tak učiní oba členové objednatelného 

páru.“148 Ve Spojených státech amerických již delší dobu působí agentury, které za 

předem určenou sumu (zpravidla okolo 10 000 USD) zprostředkují ženu, která je 

ochotná sehrát roli náhradní matky, ať už z jakýchkoliv, především finančních důvodů. 

„Takto zprostředkovaná žena uzavře s dotyčným manželským párem, který je bezdětný, 

smlouvu o tom, že se podrobí zákroku, dítě donosí a po porodu je odevzdá 

objednatelům. Bývá jí zaručeno zaopatření po dobu těhotenství ve smluveném životním 

standardu (…) a finanční odměna po odevzdání „díla“. Objednatelé se naopak zavazují, 

že dítě převezmou a podniknou příslušné právní kroky k tomu, aby se stali jeho rodiči 

před zákonem.“149    

 

 

3. URČENÍ RODIČOVSTVÍ 

 

V následující kapitole se budu věnovat otázce určení rodičovství dítěte narozeného 

asistovanou reprodukcí, resp. surogací. Tato oblast je problematická již sama o sobě. 

Vlivem lékařského pokroku je však třeba zohledňovat i moderní postupy početí dítěte 

tak, aby lidé, kteří nemohou počít dítě přirozenou cestou, mohli být rodiči nejen 

morálně a pocitově ale i po právu.   

 

3.1.  Určení mateřství 

Zjištění mateřství je základním předpokladem toho, aby se vůbec mohla uplatnit 

některá ze tří domněnek otcovství.150  Většina právních úprav doposud vychází ze staré 

                                                
148 Melicharová, D. Určení a popření mateřství, problematika surogačního mateřství. Zdravotnictví a 
právo, 7-8/2000, s. 26 
149 Haderka, J. Surogační mateřství. Právní obzor, 69, 1986, č. 10, s. 918 
150 Haderka, J. K některým problémům určení (a popření) mateřství. Bulletin advokacie, I. 1986, s. 20 
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římské zásady „mater semper certa est, pater incertus.“ Matkou dítěte je tedy žena, která 

dítě porodila. Ustáleným výkladem se dovozuje, že toto platí bez ohledu na to, jaký byl 

původ genetické látky, z nějž dítě vzešlo. Lékařské pokroky v oblasti asistované 

reprodukce však s sebou přináší i problém určení mateřství.  

 Ustanovení § 50a zákona o rodině stanoví, že matkou dítěte je žena, která dítě 

porodila. Jde o nevyvratitelnou právní domněnku. Toto ustanovení je zcela 

jednoznačné, mateřství je dáno faktem porodu dítěte. Zahraniční právní úpravy 

vycházející z francouzského Code civil (Francie, Itálie, Lucembursko a další) vycházejí 

z úpravy, kdy mateřství je dáno nejenom faktem porodu, ale současně i uznáním 

mateřství rodičkou. Tím je umožněn porod bez uvedení totožnosti matky v dokladech 

dítěte.151 Zřejmě první úpravou určení mateřství z celosvětového hlediska je čl. 31 odst. 

1 bulharského rodinného kodexu z roku 1985, který výslovně uvádí, „že původ matky je 

určován porodem. To platí i tehdy, kdy dítě bylo počato genetickým materiálem jiné 

ženy.“152         

 V souvislosti s náhradním mateřstvím by dle mého názoru mělo dojít 

k zohlednění moderních postupů oplodnění a odnošení dítěte. Základní otázka vyvstává 

v případě, že náhradní matka odnosí dítě, které je spojením genetického materiálu 

objednatelského páru. Z ustanovení § 50a zákona o rodině plyne jednoznačně řešení, 

které však dle mě není úplně správné vzhledem k neustálým pokrokům v oblasti 

reprodukční medicíny. Maternitní žaloby jsou použitelné pouze k tomu, aby bylo 

prokázáno, že žena zapsaná v matrice jako matka dítě ve skutečnosti neporodila 

(negativní maternitní žaloba), nebo že je porodila žena v matrice dosud nezapsaná 

(pozitivní maternitní žaloba). Není však možno prokazovat, že dítě pochází geneticky 

od jiné ženy než od té, jež je jeho rodičkou.153 „K tomuto problému se na mezinárodní 

úrovni poprvé a komplexněji vyslovili odborníci na Světovém medicínsko-právním 

kongresu v Gentu roku 1985. Závěrem tohoto kongresu bylo přijetí stanoviska, že 

matkou může být pouze žena, která dítě porodila. Z tohoto stanoviska dodnes řada států 

                                                
151 Hrušáková,M. a kol. Zákon o rodině, Zákon o registrovaném partnerství Komentář, 4. vydání: C. H. 
Beck, 2009, s. 238 
152 Hrušáková,M. a kol. Zákon o rodině, Zákon o registrovaném partnerství Komentář, 4. vydání: C. H. 
Beck, 2009, s. 238 
153 Haderka, J. F. Právní ochrana statusu dítěte narozeného z lékařsky navozeného oplodňování: co je a co 
není právně přípustné v České republice. Správní právo, 4/1998, s. 222 
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při úpravě mateřství ve svém právním řádu vychází.“154     

 V souvislosti s náhradním mateřstvím mohou vznikat při určení mateřství 

problémy dvojího druhu. Jednak došlo k dárcovství oocytu nebo k embryotransferu ve 

prospěch jiné ženy, která dítě donosí a porodí. Geneticky je matkou dítěte dárkyně 

oocytu, právně je však jednoznačně vyřešen ustanovením § 50a ve prospěch ženy, která 

dítě porodila. Složitější problém by však mohl vzniknout v situaci, kdy by byla 

uzavřena „objednatelná smlouva“ mezi dárkyní – ženou objednatelkou a náhradní 

matkou. K této otázce jsem se vyjadřovala již v předchozích kapitolách, a tak jen shrnu, 

že žena objednatelka by se stala matkou osvojením dítěte po splnění všech zákonných 

podmínek  a smlouva, která byla mezi ženami uzavřena je převážnou částí právní 

teorie hodnocena jako neplatná pro rozpor s ustanoveními § 3 a § 39 občanského 

zákoníku.      

3.2.  Určení otcovství 

Právo tradičně vychází z poznatku, že zatímco o tom, kdo je matkou dítěte, nejsou 

pochybnosti (což v souvislosti s výše uvedeným nemusí zcela platit), nelze otcovství 

zpravidla jednoznačně prokázat. Proto je určení otcovství dle zákona č. 94/1963 Sb., o 

rodině (dále jen zákon o rodině), založeno na systému tří posloupných domněnek. 

Asistovaná reprodukce s sebou však přináší určitá specifika, která je nutno při určení 

otcovství zohlednit, zejména jedná-li se o určení otcovství dítěte narozeného z umělého 

oplodnění nesezdanému páru.  

                                                
154 Smolíková, K. Institut matky hostitelky. Zdravotnictví a právo, 11/2009, s. 8 
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3.2.1. První domněnka otcovství 

Svědčí-li dítěti narozenému z umělého oplodnění první domněnka otcovství155, 

žádná zvláštní problematika nevzniká. Na tuto eventualitu je navíc zákon o rodině 

připraven i v ustanovení § 58 odst. 2 zákona o rodině, podle nějž je vyloučeno, aby 

manžel matky popřel otcovství k dítěti narozenému z umělého oplodnění, leda by se 

prokázalo, že matka otěhotněla jinak. Manžel matky tedy nemůže své otcovství k dítěti 

popřít, i když by bylo počato ze spermie, která pocházela od dárce. Tím je zajištěno, že 

skutečnost, že dítě bylo počato z darované spermie a nepochází biologicky od manžela 

matky, nebude moci být vůči dítěti či matce nebo otci zneužita.156 „Dle judikatury 

ovšem navíc lze takové otcovství úspěšně popřít tehdy, jestli by se prokázalo, že projev 

vůle, nesoucí se k aplikaci medicínsky navozeného oplodňování, byl neplatný, zejména 

z hlediska ustanovení § 10, 34, 37 a 38 Občanského zákoníku.“157   První domněnka 

otcovství tedy 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. Tato 

domněnka se tedy uplatní, i pokud je manželství neplatné, neuplatní se však v případě 

manželství neexistujícího.158 Skutečnost, že manžel matky nemohl dítě zplodit, je pro 

uplatnění domněnky jeho otcovství bezvýznamná. Může však vést k popření otcovství. 

Manžel matky, jemuž svědčí domněnka otcovství podle ustanovení § 51 odst. 1 zákona 

o rodině, je podle hmotného práva otcem dítěte, pokud jeho otcovství není popřeno.159 

                                                
155 zákon o rodině, § 51: 

(1) Narodí-li se dítě v době  od  uzavření  manželství do uplynutí třístého dne po zániku manželství     
nebo po jeho prohlášení za neplatné, považuje se za otce manžel matky. 

(2) Narodí-li se dítě ženě znovu provdané, považuje se za otce manžel pozdější,  i  když se dítě    
narodilo před uplynutím třístého dne potom, kdy její dřívější manželství zaniklo nebo bylo 
prohlášeno za neplatné. 

(3) Při počítání času, který je rozhodující pro určení otcovství, má se za to, že manželství toho, jenž byl  
prohlášen za mrtvého, zaniklo dnem, který byl v rozhodnutí o prohlášení za mrtvého určen jako den 
smrti. 

156 Frinta, O. Asistovaná reprodukce – nová právní úprava. Právní fórum, č. 4/2007, s. 129 
157 Haderka, J.F. Právní ochrana statusu dítěte narozeného z lékařsky navozeného oplodňování: co je a co 
není právně přípustné v České republice. Správní právo, 4/1998, s. 222 
158 zákon o rodině, § 17a: 

(1) Manželství  nevznikne,  jestliže muž nebo žena byli k prohlášení o uzavření manželství donuceni  
fyzickým násilím. 

   (2)  Manželství  nevznikne,  jestliže  bylo uzavřeno nezletilým mladším šestnácti let. 
   (3) Manželství nevznikne, jestliže nebyly dodrženy podmínky uvedené v § 4a odst. 1, § 4b odst. 2 a § 9. 
159 Hrušáková, M. a kol. Zákon o rodině, Zákon o registrovaném partnerství, Komentář, 4. vydání: C. H. 
Beck, s. 246 
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Není třeba, aby jeho otcovství bylo konstatováno jakýmkoliv rozhodnutím. Právní 

účinky domněnky otcovství zanikají v případě, že dítě se narodilo do 180. dne od 

uzavření manželství, popře-li manžel matky otcovství u soudu.160 V době trvání 

zákonné domněnky, že manžel matky je otcem dítěte, se nemůže uplatnit jiná zákonná 

domněnka určující otcovství a otcovství nemůže být určeno rozhodnutím soudu podle 

ustanovení § 54 zákona o rodině.161 Bylo-li umělé oplodnění provedeno se souhlasem 

manžela matky, uplatní se tato domněnka, a pokud by mělo dojít k popření otcovství, 

bude se postupovat dle § 58 odst. 2 zákona o rodině. Manžel matky tedy musí prokázat, 

že k otěhotnění došlo jinak než při umělém oplodnění, k němuž dal souhlas.162 Muž, 

který dal k umělému oplodnění souhlas je tedy,jak vyplývá z dikce zákona, v okamžiku 

narození dítěte považován za otce, obdobně jak manžel matky.  Problém však vzniká při 

zápisu do matriky. Může docházet k zápisu tzv. fiktivních otců. Jak jsem již uvedla, 

zákon o rodině byl novelizován zákonem č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských 

embryonálních kmenových buňkách. Nebyl jím však novelizován zákon č. 301/2000 

Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů. Podle § 

16 uvedeného zákona lze otcovství k dítěti zapsat buď na základě oddacího listu163, 

nebo v případě dítěte narozeného mimo manželství na základě předložení souhlasného 

prohlášení rodičů o určení otcovství, popřípadě rozhodnutím soudu o určení otcovství 

k dítěti.164 Vzhledem ke skutečnosti, že zákon o matrikách neupravuje (na rozdíl od 

předchozí úpravy obsažené ve vyhlášce č. 22/1997 Sb.) postup při zápisu do matriky a 

nejedná se zde o jakékoliv řízení, matriční úřad není povinen zkoumat soulad 

biologického a právního otcovství.165  

                                                
160 zákon o rodině, § 58 odst. 3 
161 Hrušáková, M. a kol. Zákon o rodině, Zákon o registrovaném partnerství, Komentář, 4. vydání: C. H. 
Beck, 2009, s. 248 
162 Hrušáková, M. a kol. Zákon o rodině, Zákon o registrovaném partnerství, Komentář, 4. vydání: C. H. 
Beck, 2009, s. 285 
163 zákon o matrikách, § 16 odst. 1 písm. a) 
164 zákon o matrikách, § 16 odst. 3 písm. b) 
165 Hrušáková, M. a kol. Zákon o rodině, Zákon o registrovaném partnerství, Komentář, 4. vydání: C. H. 
Beck, 2009, s. 255 
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3.2.2. Druhá domněnka otcovství 

V případě, že nebylo otcovství určeno na základě první domněnky, přichází na řadu 

v systému posloupnosti druhá domněnka otcovství, dle které se za otce dítěte jinak 

považuje muž, jeho otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů učiněným 

před matričním úřadem nebo soudem.166 Tyto projevy vůle musí mít náležitosti § 37 

a násl. Občanského zákoníku, tedy obecné náležitosti právního úkonu.167 V kapitole 

věnující se právní úpravě asistované reprodukce jsem se věnovala povinnosti 

ošetřujícího lékaře informovat neplodný nesezdaný pár o právních aspektech umělého 

oplodnění. Pár by měl být lékařem informován o možnosti učinit souhlasné prohlášení 

o otcovství dítěte i o tom, že pokud k určení otcovství nedojde „dobrovolně“ podle 

ustanovení §52 zákona o rodině, dojde k určení otcovství dítěte v soudním řízení dle § 

54 téhož zákona (a to případně i k návrhu dítěte, které bude v řízení zastoupené 

opatrovníkem).168 Soud dle tohoto ustanovení určí otcovství na základě návrhu dítěte, 

matky i muže, který o sobě tvrdí, že je otcem, v případě, že nedošlo k určení otcovství 

předchozími způsoby. Navíc je v odst. 3 výše zmiňovaného ustanovení uvedeno, že je-li 

dítě počato umělým oplodněním ženy z asistované reprodukce podle zákona o péči 

o zdraví lidu, považuje se za otce muž, který dal k umělému oplodnění ženy podle 

tohoto předpisu souhlas, pokud by se neprokázalo, že žena otěhotněla jinak. Pokud by 

tedy kterýkoli z partnerů odmítal učinit souhlasné prohlášení dle § 52 zákona o rodině, 

může se druhý partner domoci určení otcovství žalobou podle § 54 zákona o rodině, a to 

i v případě, že se dítě narodilo z darované spermie, takže biologicky od muže 

z neplodného páru nepochází. Ustanovení § 54 odst. 3 tedy jednou funguje jako právní 

domněnka (pochází-li spermie od muže z neplodného páru) a jednou jako právní fikce 

(pochází-li spermie od dárce).169  Zákon je připraven i na eventuální popření otcovství 

určeného souhlasným prohlášením rodičů. Dle ustanovení § 61 zákona o rodině může 

muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, před soudem své 

otcovství popřít, jen je-li vyloučeno, že by mohl být otcem dítěte a pokud neuplyne šest 
                                                
166 zákon o rodině, § 52 odst. 1 
167 Hrušáková, M. a kol. Zákon o rodině, Zákon o registrovaném partnerství, Komentář, 4. vydání: C. H. 
Beck, 2009, s. 253 
168 Frinta, O. Asistovaná reprodukce – nová právní úprava. Právní fórum, č. 4/2007, s. 128 
169Frinta, O. Asistovaná reprodukce – nová právní úprava. Právní fórum, č. 4/2007, s. 130 
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měsíců ode dne, kdy bylo takto otcovství určeno. Odst. 3 pak poukazuje na platnost 

ustanovení § 58 odst. 2 zákona o rodině, které jsem zmiňovala v souvislosti s první 

domněnkou otcovství, i v tomto případě. Pokud se tedy dítě narodí mezi stoosmdesátým  

a třístým dnem od umělého oplodňování vykonaného se souhlasem muže, který se 

ženou tvoří neplodný pár, nelze otcovství tohoto muže popřít. I zde však platí, že by 

muž, který dal s umělým oplodněním souhlas, své otcovství popřít mohl, pokud by se 

ukázalo, že matka otěhotněla jinak (tj. jinak než z asistované reprodukce).  

3.2.3. Třetí domněnka otcovství 

Dle ustanovení § 54 zákona o rodině v případě, že nedošlo k určení otcovství podle 

předchozích dvou domněnek, může 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 dnu, pokud jeho otcovství závažné okolnosti nevylučují. Žaloba na určení 

otcovství směřuje proti muži, jehož otcovství má být určeno. V případě, že tento muž 

zemřel před podáním žaloby, podává se žaloba proti opatrovníkovi, kterého určil 

soud.170 Pokud zemřel muž v průběhu řízení, pokračuje soud v řízení proti ustavenému 

opatrovníkovi.171 Podá-li žalobu matka, nemůže se dítě již určení otcovství samotnou 

žalobou proti témuž účastníkovi domáhat. V řízení by pak mohlo vystupovat jako 

vedlejší účastník (a naopak).172 Žalobu by však mohla podat matka s dítětem společně; 

pak by šlo o nerozlučné společenství.173 Soud zastaví řízení o určení otcovství, jestliže 

došlo k určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů nebo k nezrušitelnému 

osvojení dítěte.174 Na žalobci leží důkazní břemeno ohledně skutečností, ze kterých 

vyplývá, že k souloži v rozhodné době došlo; žalovaný naopak musí dokázat, že jeho 

otcovství vylučují závažné okolnosti. To, jestli je biologickým otcem v tomto případě 

                                                
170 zákon o rodině, § 55 
171 zákon o rodině, § 56 
172 Hrušáková, M. a kol. Zákon o rodině, Zákon o registrovaném partnerství, Komentář, 4. vydání: C. H. 
Beck, 2009, s. 262 
173 Rubeš, J. a kol. Komentář k občanskému soudnímu řádu. Praha: Orbis, 1959, díl II., s. 206 
174 Občanský soudní řád, § 108 
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tedy nehraje roli. Jak plyne i z nálezu Ústavního soudu175 je celá koncepce § 54 odst. 1 

a § 54 odst. 2 již překonaná, a to hlavně v souvislosti s vývojem v oblasti moderní 

medicíny. „Konstrukce skutkové báze domněnky pochází z dob, kdy nebylo možné 

jednoznačně znalecky určit, zda žalovaný muž je skutečně otcem; proto bylo nutno 

vázat působení domněnky na skutečnost jinou, a sice soulož matky a žalovaného muže 

(….) Je-li na základě analýzy kyseliny deoxyribonukleové možno jednoznačně určit, 

zda žalovaný muž je otcem dítěte či nikoliv, není již ani nutno třetí domněnku otcovství 

vázat na skutečnost soulože, která o otcovství žalovaného muže vypovídá pouze 

nepřímo. V tomto směru tedy text § 54 odst. 2 zákona o rodině zaostává za vývojem 

moderní medicíny a neodpovídá současné společenské realitě. Do doby, než 

zákonodárce zareaguje na popsané změny, je nutno řešit nastalou situaci 

interpretací.“176 Zákonodárce však na změny nereagoval. Dovozuji tak z návrhu 

nového občanského zákoníku. V § 666 odst. 1 je řečeno, že nedojde-li k určení 

otcovství podle ustanovení § 659, § 660 nebo § 661, ani podle ustanovení § 662, může 

matka, dítě i muž, který tvrdí, že je otcem, navrhnout, aby otcovství určil soud. Má se za 

to, že otcem je muž, který s matkou dítěte souložil v době, od které neprošlo do 

narození dítěte méně než sto šedesát a více než tři sta dní, ledaže jeho otcovství vylučují 

závažné okolnosti.  Jak uvádí Melicharová, úprava, která by byla postavena jen na 

genetickém původu dítěte by nemohla obstát, pokud by nerozlišovala určování otcovství 

k dětem narozeným na základě přirozeného početí a k dětem narozeným za použití 

metod asistované reprodukce.177 Jen stěží si lze představit situaci, kdy by byl otcem 

dítěte určen dárce spermatu a ne partner oplodněné ženy. Snad proto zachoval 

zákonodárce tuto úpravu, přesto si troufám tvrdit, že by zohlednění nových metod 

moderní medicíny bylo jen ku prospěchu společnosti.      

 Obecně tedy platí, že platné právo neváže vznik právních vztahů souvisejících 

s otcovstvím na biologické zplození dítěte, ale na jiné právní skutečnosti (narození 

                                                
175 Nález I. ÚS 987/07, dostupný v systému Codexis Advokacie, staženo 31. 5. 2011, 10:15 
176 Tamtéž 
177 Melicharová, D. Třetí domněnka otcovství – přežitý relikt? In Pocta Sentě Radvanové k 80. 
narozeninám. ASPI Wolters Kluwer, 2009, s. 316  
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dítěte v manželství, souhlasné prohlášení matky a muže k otcovství se hlásícího, soudní 

rozhodnutí).178 

3.2.4. Čtvrtá domněnka otcovství 

Manžel matky je otcem dítěte automaticky v okamžiku narození dítěte, které se 

narodilo jeho manželce, jak jsem již uvedla výše. V případě umělého oplodnění 

neprovdané ženy je konstruována jakási „čtvrtá“ domněnka otcovství pro muže, který 

dal souhlas k jejímu umělému oplodnění a který tuto domněnku nevylučuje důkazem 

o tom, že k otěhotnění došlo jinak.179 Tato domněnka je silně propletena předchozími 

třemi, takže jsem se jejím podrobnostem věnovala už výše v souvislosti s ostatními. 

Jako samostatnou ji tedy uvádím pro vyjasnění situace.   

3.2.5. Určení otcovství dítěte narozeného z umělého oplodnění 

spermatem mrtvého manžela 

V tomto případě nastává právně složitější situace, pokud k umělému oplodnění 

došlo až po smrti manžela matky. První domněnka otcovství se zde ze zákona uplatnit 

nemůže, neboť lhůta 300 dnů po smrti manžela již uplynula. Uplatnění druhé domněnky 

je vyloučeno ze své podstaty (souhlasné prohlášení může být učiněné jen k dítěti 

narozenému nebo alespoň prokazatelně počatému). Třetí domněnka otcovství je 

založena na důkazu soulože mezi rodiči, takže její uplatnění je rovněž vyloučeno.180 

Určení otcovství v tomto případě by mohlo být určeno žalobou podle ustanovení § 80 

písm.a) Občanského soudního řádu. Vzhledem k tomu, že se nejedná o obecnou 

určovací žalobu, není třeba ani tvrdit, ani dokazovat naléhavý právní zájem na tomto 

                                                
178 Hrušáková, M. a kol. Zákon o rodině, Zákon o registrovaném partnerství, Komentář, 4. vydání: C. H. 
Beck, 2009, s. 265 
179 Hrušáková, M. a kol. Zákon o rodině, Zákon o registrovaném partnerství, Komentář, 4. vydání: C. H. 
Beck, 2009, s. 274           
180 Hrušáková, M. a kol. Zákon o rodině, Zákon o registrovaném partnerství, Komentář, 4. vydání: C. H. 
Beck, 2009, s. 247 
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určení. V úvahu by přicházely všechny znalecké posudky, zejména znalecká expertiza, 

prokazující, že matka byla oplodněna spermatem muže, o jehož otcovství jde, případně 

listinné důkazy prokazující vůli zemřelého v tomto směru. Otcovství zemřelého musí 

být bezpečně prokázáno. Rozsudek v této věci je rozsudkem konstitutivním s účinky ex 

tunc a zakládá tedy status dítěte zpětně ke dni početí (oplodnění) matky.181 Dle 

M. Kalvach vůbec k umělému oplodnění nedojde, protože nebyl dán souhlas podle § 

27d odst. 3, jak je ze zákona vyžadováno. Tedy souhlas muže s každým provedením 

umělého oplodnění.182 Podrobněji jsem se této problematice věnovala v kapitole č. 

1.8.2. této práce. Z výše rozebraných ustanovení i mně jasně vyplývá nemožnost 

provedení umělého oplodnění. Je jistě třeba zvažovat situaci, ve které se ocitne žena, 

která se společně s manželem rozhodla podstoupit umělé oplodnění, ovšem než došlo 

k jednotlivým úkonům, manžel zemřel. Na druhou stranu je asistovaná reprodukce 

oblast natolik citlivá a hodná ochrany před nezákonnými postupy a zneužíváním, že by 

tato ustanovení měla být brána jako zcela kogentní.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
181 Winterová, A. Určení otcovství nad rámec zákonných domněnek. Správní právo, č. 5-6, 2003, s. 315 
182 Kalvach, M. Asistovaná reprodukce ve světle současné legislativy. Zdravotnictví a právo. 3/2010, s. 
26 
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ZÁVĚR 

Institut náhradního mateřství je právně, ale i eticky, sociálně či psychologicky 

velmi složitý fenomén. Jak jsem blíže uvedla ve svojí práci, jedná se o dohodu mezi 

objednatelným párem a ženou, která tomuto páru dítě odnosí. Důvodem je neplodnost 

ženy, protože neplodnost mužů je zpravidla úspěšně řešena metodami asistované 

reprodukce. Jedná se tedy o poruchu v reprodukčním systému ženy, která není sama 

schopná dítě donosit. Dle povahy genetického materiálu, který je „umístěn“ do těla 

náhradní matky, jsou biologickými rodiči oba z objednatelného páru nebo jen jeden z 

nich.             

 Pro toto téma jsem se rozhodla v okamžiku, kdy jsem na internetu narazila na 

stránky věnované náhradnímu mateřství. Četla jsem inzeráty a byla jsem dost 

překvapená, že i takovou službu lze poptávat prostřednictvím inzerátů. Postupně jsem 

nastřádala více článků a rozhodla se téma hlouběji propracovat v rámci své diplomové 

práce. Když jsem pak začala shromažďovat seriozní literaturu, byla jsem velmi 

překvapená, že jí mnoho není. Přitom je to v poslední době velmi diskutovaný problém. 

Podařilo se mi dokonce kontaktovat legislativní odbor Ministerstva spravedlnosti a tu 

chvíli jsem si už myslela, že už mám vyhráno. Vzhledem k tomu, že však návrh zákona 

upravující náhradní mateřství dostal podobu pouze věcného záměru, není tento veřejně 

přístupný. Nemohla jsem tedy čerpat z alespoň částečně rozpracované české úpravy. 

Domnívám se, že britská úprava není úplně dokonalá, ale mohla by sloužit jako 

inspirace pro naši úpravu alespoň v otázkách organizačních.      

 Při vytváření právní úpravy v rámci náhradního mateřství není možné vytvořit 

ideální umělou úpravu. Musíme vycházet z určitého stupně vývoje společnosti, z toho, 

zda je vůbec společnost na takový právní institut připravena. Je třeba zohlednit 

psychologické dopady na matku a dítě, lékařské pokroky v této oblasti aj. Na jedné 

straně je negativní pohled etický, který poukazuje na nevhodnost a nemorálnost využití 

dělohy cizí ženy. Pohled náboženský, který však je negativní vůči celé oblasti 

asistované reprodukce. Pohled psychologický, který poukazuje na silný dopad na 

psychiku dítěte i náhradní matky při jejich odtržení během porodu. V této souvislosti je 

třeba uvézt, že náhradní mateřství není pouhým pronájmem dělohy náhradní matky. 
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Žena není jen inkubátorem. Náhradní matka je během těhotenství spojena s dítětem 

pupeční šňůrou, proudí jimi jedna krev. Na základě tohoto lze dovodit, že do jisté míry 

bude dítě ovlivněno i náhradní matkou.  Na straně druhé však v souvislosti s pokrokem 

medicíny můžeme díky tomuto institutu úspěšně řešit problémy s neplodností doposud 

neřešitelné.           

 Práci jsem začala psát s názorem, že by tento institut měl být právně zakotven a 

tento názor zastávám i nadále. Nemyslím si, že tím, že úpravu této problematiky nyní 

odložíme, se jí do budoucna vyhneme. Ba naopak včasnější úpravou můžeme předejít 

černému trhu, reprodukční turistice a jiným negativním aspektům. Nesouhlasím ani 

s tím, že by možnost početí dítěte metodami asistované reprodukce měla být odepřena 

homosexuálním párům. Dle mého názoru mohou dítěti poskytnout vřelejší a pevnější 

rodinu, než mnoho párů heterosexuálních. Vyřešení tohoto tématu však nyní není 

primární. Takové otázky by byly řešeny až sekundárně v okamžiku, kdy by byly 

položeny základy právní úpravy náhradního mateřství pro páry heterosexuální.   

 Dnes provádí surogaci Klinika reprodukční medicíny a gynekologie ve Zlíně. 

Důvod, že je prováděna bez právní úpravy – a počet se bude zřejmě rok od roku 

zvyšovat, by měl být pro zákonodárce impulsem k její tvorbě. Ve své práci jsem 

analyzovala současný stav a snažila se nastínit možnou budoucí úpravu. Nejnutnější 

v prvním kroku je vytvořit specializovaná pracoviště, která získají akreditaci po splnění 

stanovených podmínek, vytvoření databází náhradních matek na základě zdravotních, 

psychologických a jiných faktorů, vedení přesné dohledatelné a ověřitelné databáze. 

Samotný proces pak dle mého názoru lze ponechat stávající úpravě, tj. osvojení matkou 

z objednatelského páru. Otázkou však stále zůstává, jak vyřešit situaci, kdy náhradní 

matka nebude chtít dítě vydat nebo naopak jej nebudou chtít rodiče převzít. Jakékoliv 

dohody v této věci jsou neplatné a nevynutitelné. Na tuto otázku jsem odpověď nenašla. 

 Náhradní mateřství by jako metoda asistované reprodukce měla být ultima ratio 

k ostatním metodám, tedy tou poslední možností tehdy, kdy nebude možné léčit 

neplodnost páru jiným způsobem.         

 Myslím si, že pokud vzhledem k technickému a vědeckému pokroku v oblasti 

medicíny máme možnost úspěšně léčit neplodnost, neměli bychom se jí vyhýbat jen 

z důvodu chybějící právní úpravy.         
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Náhradní mateřství ABSTRAKT 

Práce se zabývá v současnosti velmi aktuálním a diskutovaným tématem 

náhradního mateřství. Je rozdělena do tří hlavních kapitol, z nichž první se věnuje 

asistované reprodukci, druhá náhradnímu mateřství a třetí určení rodičovství dětí 

narozených z umělého oplodnění, příp. z náhradního mateřství.     

 První kapitola zabývající se asistovanou reprodukcí obsahuje jednak krátký 

rozbor problematiky z medicínského hlediska, jednak z hlediska právního. Je podán 

krátký přehled příčin neplodnosti a metod léčby.       

 Druhá kapitola představuje úpravu náhradního mateřství v zahraničí, kterou 

můžeme chápat jako inspiraci pro budoucí českou úpravu, a stávající úpravu českou. 

Věnuje se jednotlivým právním institutům, díky nimž je náhradní mateřství dočasně 

upraveno, a to zejména platnosti smlouvy uzavřené mezi objednatelským párem a 

náhradní matkou, osvojením dítěte náhradní matkou a ve stručnosti i trestněprávní 

úpravě. Součástí kapitoly je i pohled na změnu právní úpravy v souvislosti s přijetím 

nového občanského zákoníku.        

 Třetí, a poslední kapitola, je věnována určení rodičovství. U určení otcovství 

platí tři základní domněnky, které jsou však do jisté míry modifikovány právní úpravou 

asistované reprodukce. Určení mateřství, původně bezproblémová otázka, se díky 

vývoji medicíny v oblasti asistované reprodukce výrazně mění. Stále však nedošlo ke 

změně základní zásady platné již od dob římského práva, tedy, že matkou dítěte je žena, 

která dítě porodila.          

 Česká republika se v současné době ocitá v právním vakuu ohledně úpravy 

náhradního mateřství. Ve své práci jsem chtěla poukázat na problémy vznikající v 

souvislosti s tímto institutem a asistovanou reprodukcí vůbec. Cílem bylo nastínit 

možnou právní úpravu s ohledem na případnou inspiraci úpravou zahraniční.  
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Surrogate maternity ABSTRACT 

This graduation theses deals with surrogacy, which is really an actual and discussed 

issue at the present time. 

The thesis is divided into three main chapters, the first one is devoted to assisted 

reproduction, the second one belongs to surrogacy, the third chapter deals with 

determining parentage of artificial insemination. 

The first part considering assisted reproduction contains a short analysis of this issue 

from the medical and juridical point of view and also shows an overview of interfility 

causes and their therapies. 

The second chapter  shows legal regulations of surrogacy abroad  that could be seen as 

an inspiration for both, the current and future legislation of the Czech Republic. This 

chapter also pays attention to particular law institutes  that  temporarily adjust  this 

subject-matter, especially the contracts between surrogate mother and requesting 

couple, adoptions by surrogate mother  and is briefly focused on criminal legislation. A 

view at the change of legislation in connection with acceptance of new civil code is part 

of this chapter as well. 

The third and the last chapter is devoted to determination of parenthood. As regards the 

paternity, there are three basic hypothesis accepted, that are however modificated by the 

legislation of asisted reproduction in some detail. Determination of maternity, originally 

a simple question, significantly changes due to developement in medicine in the field of 

assisted reproduction. The fundamental thesis valid since the time of Roman law saying 

that the mother of a child is the woman in its childbed has not been revised yet. 

At present time, the Czech Republic lies in a legal vacuum as regards the legal 

regulations on surrogacy.  In my thesis, I wanted to point out problems coming up in 

connection with this institute and assisted reproduction in general. The aim was to 

outline possible legal regulations considering an eventual inspiration with foreign legal 

regulations. 

 



78 

 

Klíčová slova 

Neplodnost, Asistovaná reprodukce, Náhradní mateřství, Náhradní matka, 

Objednatelský pár, Určení rodičovství 

 

 

 Key words 

Infertility,  Assisted reproduction, Surrogate maternity, Surrogate mother, Requesting 

couple, Determination of parenthood 


