
Abstrakt  
 

Rodina je pojem, který existoval, existuje a bude existovat v každé době, v každé 

společnosti, v každé kultuře. O stálosti vztahů v rodině však nemůžeme hovořit. Vyvíjely se 

vztahy mezi muži a ženami i mezi rodiči a dětmi. Došlo k zrovnoprávnění mužů a žen. Z dětí, 

které byly objekty moci otcovské, se staly jedinci, kteří mají svá práva a požívají ochrany. 

Ústředním tématem mé diplomové práce je právní úprava práv a povinností rodičů a 

dětí a určení rodičovství. Tyto dvě relativně samostatné části práce se prolínají a jsou spolu 

spjaty. Bez narození dítěte a určení rodičovství by nemohly vzniknout jednotlivá práva a 

povinnosti.           

 V první kapitole své práce se zaměřuji na právní úpravu vztahů mezi rodiči a dětmi 

obecně. V historickém kontextu zmiňuji proměnlivost vztahů v průběhu tisíciletí. Roztříďuji 

jednotlivá práva a povinnosti podle zákona o rodině (zákon č. 94/1963 Sb.) a občanského 

zákoníku (č. 89/2012 Sb.). Obě tyto právní úpravy oddělují institut rodičovské 

(z)odpovědnosti od dalších práv a povinnosti, ať už jde např. o určení jména dítěti či o 

vyživovací povinnost. Na ty se zaměřuji samostatně ve druhé a třetí kapitole.  

 Druhá část mé diplomové práce je věnována určení rodičovství. Určení mateřství bylo 

donedávna, i díky zásadě mater semper certa est, vždy jasné, ale díky pokrokům v medicíně, 

především v asistované reprodukci, tomu již tak zcela není. Věnuji se problematice utajeného 

porodu, anonymního porodu, náhradního mateřství i hodně diskutovaných baby boxů.  

 Většina právních řádů zakotvuje systém několika právních domněnek, které pomáhají 

určit otce dítěte, pokud není prokázán opak. Česká republika není výjimkou. V šesté kapitole 

se zabývám právní úpravou všech tří našemu právnímu řádu známých právních domněnek a 

možnostem jejich vyvracení. Zvláštní problematiku představuje asistovaná reprodukce, která 

napomáhá párům, kteří mají problémy s otěhotněním. Tato stále více využívaná metoda má 

také svá právní úskalí a těm se také věnuji.       

 Účelem mé práce je poskytnout právní výklad výše citovaných vybraných otázek, a to 

nejen s ohledem na současnou platnou a účinnou právní úpravu, ale také s ohledem na novou 

právní úpravu obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb.     


