
 

 

Univerzita Karlova v Praze 

Právnická fakulta 

 

 

 

 

Tereza Málková 

 

 

PRÁVA A POVINNOSTI RODI ČŮ A DĚTÍ  

(S DŮRAZEM NA VYBRANÉ PROBLÉMY VZNIKU 

VZTAHU RODI ČŮ A DĚTÍ) 

 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí diplomové práce: doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 

Katedra občanského práva 

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 26. 11. 2012    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení 

 „ Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracovala samostatně, 

všechny použité prameny a literatura byly řádně citovány a práce nebyla využita 

k získání jiného nebo stejného titulu. ‟ 

 

V Praze dne 26. 11. 2012    …………………………………….

      Tereza Málková 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí své diplomové práce doc. JUDr. 

Michaele Hendrychové, CSc. za cenné rady a připomínky k mé práci. Děkuji i celé své 

rodině za její pomoc a podporu, které se mi dostalo při vzniku této práce.   



 

 

Obsah: 

Úvod.................................................................................................................................. 1 

1. Právní úprava vztahů mezi rodiči a dětmi............................................................. 3 

1.1. Historie právní úpravy vztahů mezi rodiči a dětmi........................................... 3 
1.2. Obecná charakteristika právního vztahu mezi rodiči a dětmi........................... 5 
1.3. Práva a povinnosti rodičů a dětí v zákoně o rodině .......................................... 6 
1.4. Práva a povinnosti rodičů a dětí v zákoně č. 89/2012 Sb. .............................. 10 

2. Určení osobního jména a příjmení dítěte ............................................................ 15 

3. Vyživovací povinnost mezi rodiči a dětmi ......................................................... 18 

4. Historický pohled na určení rodičovství ............................................................. 22 

5. Určení mateřství..................................................................................................25 

5.1. Utajený porod.................................................................................................. 25 
5.2. Anonymní porod ............................................................................................. 30 
5.3. Náhradní mateřství.......................................................................................... 31 
5.4. Problematika baby boxů ................................................................................. 34 

6. Určení otcovství .................................................................................................. 38 

6.1. První domněnka otcovství............................................................................... 38 
6.1.1. Popření otcovství ........................................................................................ 40 
6.2. Druhá domněnka otcovství ............................................................................. 42 
6.2.1. Popření otcovství ........................................................................................ 45 
6.3. Třetí domněnka otcovství ............................................................................... 45 
6.4. Asistovaná reprodukce a určení rodičovství ................................................... 48 
6.5. Popření otcovství nejvyšším státním zástupcem............................................. 49 

Závěr ............................................................................................................................... 51 

Použitá literatura ............................................................................................................. 54 

Summary......................................................................................................................... 60 

Seznam klíčových slov v jazyce práce a jejich překlad do anglického jazyka............... 62 

Název práce v anglickém jazyce..................................................................................... 62 



1 

Úvod 

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 
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s ohledem na novou právní úpravu obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb.    

 Diplomová práce reflektuje stav právních předpisů ke dni 26. 11. 2012.
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1. Právní úprava vztahů mezi rodiči a dětmi 

Rodina hraje důležitou roli v životě každého jedince. Od dob, kdy dítě bylo 

víceméně bezprávné a rodiče, zejména otec, nad ním měli absolutní moc, uplynulo již 

hodně času. V dnešní moderní společnosti, je kladen důraz na práva dětí a na ochranu 

dětí a jejich práv. Právní řád má poskytnout ochranu dítěti ať už před negativními vlivy 

společnosti, tak i případně negativními vlivy pocházejícími od rodičů. Jen tak může 

z jedince vyrůst vyspělý jedinec s pevně stanovenými a správně nastavenými 

hodnotami, které může poté sám poskytnout svým dětem. 

1.1. Historie právní úpravy vztahů mezi rodiči a dětmi 

Již od starověkých právních úprav je považován vztah mezi rodiči a dětmi za 

vztah ryze soukromoprávní, který se vyznačuje nerovnoprávností jeho subjektů. 

Otcovská moc (patria potestas) reflektovala postavení muže- otce ve společnosti, 

v rodině. Šlo o souhrn práv a povinností otce vůči dítěti, nikoli dítěte vůči otci. V této 

době byl novorozenec zcela bezprávný. O tom, zda přežije, rozhodoval otec, neboť ten 

jediný měl nad ním právo nad životem a smrtí (ius vitae necisque). „Není bez 

zajímavosti připomenout, že pozůstatky tohoto přístupu charakterizovaného 

beztrestností zabíjení novorozeňat přežívaly až do dvacátého století, např. v Číně- kde 

teprve zákon o rodině z r. 1950 uvádí v § 13: Je přísně zakázáno topiti novorozence, 

nebo dopustit se podobných trestných činů. “ 1    

 Moderní občanské právo upravovalo vztah mezi rodiči a dětmi v občanských 

zákonících, což ve většině evropských států platí i dodnes. Obecný zákoník občanský 

z roku 1811, který platil na našem území, rozlišoval mezi dětmi, které se narodily 

z manželství rodičů a dětmi, které vzešly z mimomanželského styku. Nemanželské děti 

měly nerovnoprávné postavení s dětmi manželskými, jejich práva směřovala především 

k matce.         

 „Podle Obecného zákoníku občanského existovala v manželské rodině řada 

práv a povinností rodičů k dítěti a několik práv dítěte vůči rodičům. Oba rodiče měli 

povinnost děti vychovat, vyživit a vyvíjet jejich tělesné a duševní síly a vyučováním 

                                                 
1 RADVANOVÁ, Senta; ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Kurz občanského práva: Instituty rodinného práva. 
Praha: C. H. Beck, 1999, s. 92. 
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náboženství a užitečným znalostem položit základ jejich budoucímu blahobytu. 

Ale pouze otec měl otcovskou moc. Měl právo určit, k jakému povolání bude dítě 

vedeno, byl správcem veškerého jmění dítěte a byl oprávněn používat toto jmění 

na výchovu dítěte. Plně disponoval i s majetkem, které dítě nabylo v jeho moci. Dítě 

nabývalo otcovo jméno. To vše platilo ale pouze pro manželské děti, u dětí 

nemanželských tomu tak nebylo. “ 2      

 Rozlišování na děti manželské a nemanželské bylo definitivně z platného řádu 

platného na našem území odstraněno zákonem o právu rodinném z roku 1949. 3 Došlo 

k zrovnoprávnění všech dětí téhož rodiče. Tato změna byla mimo jiné i důsledkem 

přijetí mezinárodních dokumentů upravující lidská práva, zejména Všeobecné deklarace 

lidských práv z roku 1948. 4       

   Všeobecná deklarace lidských práv se zabývala i postavením ženy. Došlo 

k zrovnoprávnění mužů a žen, a to i v postavení v rodině. Zákon o právu rodinném na to 

reagoval tak, že přiznal oběma rodičům tzv. „ rodičovskou moc ‟. Obsahem této moci 

bylo mimo jiné právo a povinnost řídit jednání dětí, zastupovat a spravovat jejich 

majetek. Kromě těchto práv přiznal zákon rodičům i další práva a povinnost, která 

nespadala pod rodičovskou moc (např. rodič, který byl zbaven rodičovské moci, měl 

i nadále k dítěti vyživovací povinnost).      

 „Zákon o rodině z roku 1963 přinesl další významnou změnu. 5 Opustil 

institucionální pojem rodičovské moci, vyjadřující historické pojetí postavení dítěte, kde 

dítě je objekt výkonu rodičovských práv. Toto pojetí už bylo zastaralé, dítěti v té době 

již nebylo upíráno rovnoprávné postavení v roli subjektu právního vztahu rodiče 

a dítěte. K změně nazírání na děti přispěla i Deklarace práv dítěte, z roku 1959. 

V zákoně o rodině byla upravena práva a povinnosti rodičů a dětí. Většina těchto práv 

byla chápana jako vzájemná- např. rodič má nejen povinnost dítě vychovávat, ale je to 

také jeho právo. “ 6       

 Novela ZoR z roku 1998 zařadila opět některá rodičovská práva a povinnosti 

                                                 
2 Srov. RADVANOVÁ, Senta; ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Kurz občanského práva: Instituty rodinného 
práva. Praha: C. H. Beck, 1999, s. 92.  
3 Zákon č. 265/1949 Sb., o právu rodinném 
4 V článku 25 odst. 2 je stanoveno, že mateřství a dětství mají nárok na zvláštní péči a pomoc. Všechny 
děti, ať manželské nebo nemanželské, požívají stejné sociální ochrany. 
5 Zákon č. 94/1963, dále jen ZoR, případně zákon o rodině 
6 Srov. RADVANOVÁ, Senta; ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Kurz občanského práva: Instituty rodinného 
práva. Praha: C. H. Beck, 1999, s. 93.  
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pod souhrnný pojem „ rodičovská zodpovědnost ‟. Zákonodárce se podle komentářů 

a výkladů chtěl tímto pojmem přiblížit k současnému evropskému slovníku, který 

používá pojmu „responsibility. ‟ 7 

Obsah pojmu rodičovská zodpovědnost se v podstatě kryje s obsahem bývalé 

moci rodičovské. Dítě je subjektem právního vztahu vůči rodičům stejně tak, jak tomu 

byl před novelou.        

 V zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen OZ2012) je pojem 

rodičovská zodpovědnost nahrazen pojmem „ rodičovská odpovědnost ‟. „Zákon tento 

pojem nespojuje se sankcí za nesplnění povinností, ale spojuje jej s řádným 

(odpovědným) plněním povinností a řádným (odpovědným) výkonem práv. Výrazy 

odpovědnost a zodpovědnost jsou synonymické, tudíž není třeba označovat 

v občanském zákoníku totéž dvěma různě znějícími slovy. “ 8 Právní úpravou vztahů 

mezi rodiči a dětmi v OZ2012 se budu zabývat podrobněji v dalších kapitolách. 

1.2. Obecná charakteristika právního vztahu mezi rodiči a dětmi 

Základem pro práva a povinností rodičů a dětí je konkrétní osobní vztah 

subjektů, a to rodič- dítě. Práva a povinnosti těmto subjektům plynou přímo ze zákona. 

Jde o kogentní pravidlo, které nemůže ani rodič ani dítě svou vůli ovlivnit. Zákon totiž 

nepřipouští vzdání se rodičovských práv, stejně tak dítě se nemůže vzdát svých rodičů.

 Právní vztah mezi rodičem a dítětem vzniká na základě objektivní právní 

skutečnosti, nezávisle na lidské vůli, v okamžiku narození dítěte.   

 Vztah mezi rodiči a dětmi je bohužel dodnes často chápán jako záležitost 

rodičů. Dítě však není vlastnictvím svých rodičů. Rodiče se nemohou k dítěti chovat, 

jak se jim zlíbí. V moderní společnosti by měla být zcela překonána myšlenka dítěte 

jako objektu právního vztahu. Dítě je subjektem tohoto právního vztahu. Z tohoto 

důvodu právní řád připouští i jistou míru intervence státních orgánů do rodiny. To je 

možné ale pouze v zájmu dítěte. Státní orgány tedy poskytují ochranu dítěti, i před jeho 

rodiči.      

                                                 
7 Children Act 1989 (UK)- článek 2 odst. 1: Parental responsibility means all the rights, duties, powers, 
responsibilities and authority which by law a parent of a child has in relation to the child and his property. 
8ELIÁŠ, Karel aj. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1.vyd. 
Ostrava: Sagit, 2012, s. 372. 
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 Právní normy, které upravují problematiku vztahů mezi rodiči a dětmi, jsou 

převážně normy kogentní. Vyplývá to již z osobního charakteru práv a povinností 

a jejich závažnosti. „Rodiče nemohou svá práva a povinnosti převést na třetí osoby, 

ani s nimi jiným způsobem disponovat.“ 9 Na druhou stranu může rodič pověřit 

výkonem práv, a to zejména osobní péče o dítě, třetí osobu (většinou prarodiče). To ho 

však nezbavuje odpovědnosti. Zákon ale zcela vylučuje přenesení vyživovací povinnosti 

na třetí osobu.         

 Nezletilé dítě má právo na zabezpečení řádné výchovy a všestranného rozvoje. 

Prvotně toto právo směřuje vůči jeho rodičům. V případě, že ale rodina zanikla, nebo 

jde o disfunkční rodinu, směřuje toto právo dítěte vůči společnosti, resp. státu. Dítě má 

v takovém případě nárok na zajištění náhradního výchovného prostředí.  

 Vztah mezi rodiči a dítětem je vztahem dlouhodobým. K jeho zániku 

(s výjimkou osvojení) dochází až smrtí jednoho ze subjektů. Tím, že dítě dosáhne 

zletilosti, se mění pouze obsah tohoto právního vztahu. Rodiče ztrácejí práva 

a povinnosti vůči nezletilému dítěti (rodičovská zodpovědnost).  

1.3. Práva a povinnosti rodičů a dětí v zákoně o rodině 

ZoR rozlišuje, pokud jde o právní úpravu vztahů mezi rodiči a dětmi, práva 

a povinnosti rodičů k dětem a právní institut rodičovské zodpovědnosti. 

 Institut rodičovské zodpovědnosti je podle § 31 odst. 1 ZoR souhrn práv 

a povinností při péči o nezletilé dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, 

citový, rozumový a mravní vývoj, dále také práva a povinnosti při zastupování 

nezletilého dítěte a při správě jeho jmění. Ustanovení § 31 odst. 1 písm. a, týkající se 

péče o nezletilé dítě, není blíže specifikováno a je tak ponecháno na výkladu a aplikaci 

soudní praxe. „Oblasti, o které má rodič pečovat, jsou uvedeny demonstrativně, 

zákonodárce je podřazuje obecnému pojmu péče o dítě.‟ 10    

 Při výkonu práv a povinností uvedených v § 31 odst. 1 ZoR jsou rodiče povinni 

důsledně chránit zájmy dítěte, řídit jeho jednání a vykonávat nad ním dohled 

odpovídající stupni jeho vývoje. Chránit zájmy dítěte je subjektivním právem absolutní 

                                                 
9 HRUŠÁKOVÁ, Milana; KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. České rodinné právo. 3. přepracované a doplněné 
vyd. Brno: Masarykova univerzita a nakladatelství Doplněk, 2006, s. 212. 
10 RADVANOVÁ, Senta; ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Kurz občanského práva: Instituty rodinného práva. 
C.H. Beck, 1999, s. 97. 
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povahy soukromoprávního charakteru, nadřazené svou povahou výkonu dalších práv 

a povinností. Zájmy dítěte je třeba chránit proti každému, kdo by působil dítěti 

jakoukoliv újmu. Problém nastává, pokud rodiče mají rozdílný názor na to, co je 

v zájmu dítěte a nejsou schopni se dohodnout.    

 Z práva a povinnosti vykonávat nad dítětem dohled vyplývá právo výslovně 

v zákoně neupravené, a to právo rodiče mít dítě u sebe, které odpovídá mimo jiné 

článku 7 Úmluvy o právech dítěte. Výklad tohoto práva přináší řadu teoretických 

i praktických problémů. Pokud je důsledně chráněn zájem dítěte, může rodič v rámci 

výkonu své rodičovské zodpovědnosti, svěřit dítě nějakému speciálnímu zařízení anebo 

jiné osobě, ať už příbuzné nebo cizí. „V případě, že rodič odmítá se osobně o dítě starat 

ve své domácnosti, třeba i proto, že žádnou domácnost nemá, nelze ho k tomu donutit 

ani pomocí soudního rozhodnutí. ‟ 11     

 „Zákon o rodině do obsahu rodičovské zodpovědnosti nezahrnul výslovně 

výchovu dítěte, ale uvádí pojem širší, že totiž rodič při výkonu svých práv a povinností, 

které jim vznikají při péči o dítě, řídí jednání dětí. ‟ 12 Pojem řídit jednání dětí totiž 

znamená především jej vychovávat, a to k pozitivnímu chování. Úkolem rodičů je bránit 

negativním vlivům, které v dnešní společnosti mohou na děti působit.   

 Rodiče mají podle § 31 odst. 2 ZoR právo užít přiměřených výchovných 

prostředků tak, aby nebyla dotčena důstojnost dítěte a jakkoli ohroženo jeho zdraví, jeho 

tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj. Toto ustanovení reflektuje práva a povinnosti 

rodičů zakotvená především v Úmluvě o právech dítěte. Je kladen důraz na skutečnost, 

že děti vyžadují speciální péči a ochranu. „Užití přiměřených výchovných prostředků 

umožňuje rodičům zajistit splnění svých příkazů, jejichž smyslem je ochrana dítěte 

a jeho výchova. ‟ 13 Přitom ale nesmí dojít k ohrožení integrity a důstojnosti dítěte.

 Dítě, které je schopno s ohledem na stupeň svého vývoje vytvořit si vlastní 

názor a posoudit obsah opatření jeho se týkajících, má podle § 31 odst. 2 ZoR právo 

obdržet potřebné informace a svobodně se vyjadřovat ke všem rozhodnutím rodičů 

týkajících se podstatných záležitostí jeho osoby a být slyšeno v každém řízení, v němž 

                                                 
11 Srov. RADVANOVÁ, Senta; ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Kurz občanského práva: Instituty rodinného 
práva. Praha. C.H.Beck, 1999, s. 97. 
12 . RADVANOVÁ, Senta; ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Kurz občanského práva: Instituty rodinného práva. 
Praha. C.H.Beck, 1999, s. 98. 
13 Srov. HOLUB, Milan aj. Zákon o rodině s komentářem, judikaturou a předpisy souvisejícími. 9. vyd. 
Praha: Leges, 2011, s. 101. 
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se o takových záležitostech rozhoduje. Toto ustanovení bylo do zákona o rodině 

zakotveno novelou zákona č. 91/1998 Sb. „Reflektuje se tak Úmluva o právech dítěte, 

dle jejíhož čl. 12 zabezpečí smluvní strany dítěti, které je schopno si vytvářet si vlastní 

názor, možnost svobodně vyjádřit tyto názory ve všech věcech, které se ho týkají. 

Těmto názorům bude dána náležitá váha odpovídající věku a zralosti dítěte. ‟ 14 

 Dítě, které je žije ve společné domácnosti s rodiči, je povinno podle svých 

schopností jim pomáhat (§ 31 odst. 4 ZoR). Jde o osobní právo rodičů vůči dětem, ať už 

zletilých nebo nezletilých. Obsah a rozsah pomoci se řídí potřebami rodičů 

a schopnostmi a možnostmi dítěte. Pomoc může být nejrůznějšího druhu, nejen pomoc 

v bytě či domě, ale také např. na chatě. Nebo může jít o pomoc při péči o mladší 

sourozence. Výkon takové pomoci nesmí být na úkor samotné výchovy dítěte.  

 Dítě je dále podle tohoto ustanovení povinno přispívat i na úhradu společných 

potřeb rodiny, pokud má vlastní příjem, popřípadě majetek, kterého lze použít pro 

společné potřeby rodiny. Nejde o vyživovací povinnost dětí vůči rodičům, jde pouze 

o příspěvek na úhradu již existujících společných potřeb. Měřítkem výše příspěvku 

může být úvaha, aby potřeby rodičů a potřeby dítěte byly vyvážené a odpovídaly 

celkové hmotné úrovni rodiny.      

 Rozhodující úlohu ve výchově mají rodiče. To znamená, že další osoby se na 

výchově mohou podílet, případně ji převzít až tehdy, když je bezpečně prokázáno, že 

žádný z rodičů nemůže své rodičovské zodpovědnosti dostát. Rodiče mají být osobním 

životem a chováním příkladem svým dětem. Porušení povinnosti rodičů být příkladem 

svým dětem může vést k zásahu soudu do jejich rodičovské zodpovědnosti.  

 Podle ustanovení § 33 ZoR se na výchově dítěte podílí i manžel, který není 

rodičem dítěte. Ovšem děje se tak za předpokladu, že s ním žije ve společné 

domácnosti. Právní povinností manžele je podle tohoto ustanovení povinnost podílet se 

na výchově dítěte. Nevztahuje se na zastupování dítěte a na správu jeho záležitostí. „Lze 

pod to zahrnout i povinnost sledovat směr výchovy vykonávané rodičem a obrátit se 

případně na příslušné orgány, kdyby shledal, že výchova není vykonávána řádně. ‟ 15

                                                 
14 HOLUB, Milan, aj. Zákon o rodině s komentářem, judikaturou a předpisy souvisejícími. 9. vyd. Praha: 
Leges, 2011, s. 101. 
15 Srov. HOLUB, Milan, aj. Zákon o rodině s komentářem, judikaturou a předpisy souvisejícími. 9. vyd. 
Praha: Leges, 2011, s. 107. 
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 Rodičovská zodpovědnost náleží podle § 34 odst. 1 ZoR oběma rodičům. 

Vzniká narozením dítěte. V případě osvojení dítěte, právní mocí rozhodnutí soudu 

o osvojení. Oba rodiče jsou při výkonu rodičovské zodpovědnosti rovnoprávní. 

Nemusejí ji vykonávat spolu, ale ve vzájemném dorozumění. Je irelevantní, zda jsou 

rodiče manžely, zda jde o děti narozené v průběhu manželství, či mimo manželství. 

Jestliže jeden z rodičů nežije, není znám nebo nemá způsobilost k právním úkonům 

v plném rozsahu, náleží rodičovská zodpovědnost podle § 34 odst. 2 ZoR druhému 

rodiči. Totéž platí, je-li jeden z rodičů rodičovské zodpovědnosti zbaven nebo je-li 

výkon jeho rodičovské zodpovědnosti pozastaven. Soud může přiznat rodičovskou 

zodpovědnost ve vztahu k péči o dítě i nezletilému rodiči dítěte, který dosáhl věku 

šestnácti let, má-li potřebné předpoklady pro výkon práv a povinností z rodičovské 

zodpovědnosti vyplývající. Podle § 34 odst. 3 ZoR lze tedy přiznat nezletilému rodiči, 

staršímu šestnácti let, rodičovskou zodpovědnost v konkrétně vymezeném rozsahu. 

„Nezletilý rodič se smí o dítě osobně starat, zajišťovat jeho výživu, zdravotní péči, 

rozvoj jeho intelektu, smí nepochybně přijímat za dítě výživné, pojistné atp., ale nemůže 

je zastupovat v jeho právních vztazích, neboť sám nemá plnou způsobilost k právním 

úkonům.‟ 16          

 Podle § 35 ZoR je dítě povinno své rodiče ctít a respektovat. Jde o právní 

povinnost, která vyjadřuje určitou etickou normu, která je známá společnosti po dlouhá 

tisíciletí. Pokud dítě nebude dodržovat tuto povinnost, může to mít vliv na stanovení 

výše výživného vzhledem k rozporu s dobrými mravy. To platí zejména u dětí staršího 

věku. Je nepochybné, že z této zásady existují výjimky. Půjde např. o situaci, kdy sami 

rodiče se k dítěti budou chovat zavrženíhodným způsobem. V takovém případě 

rozhodně není možné po dítěti žádat, aby své rodiče ctilo a respektovalo.  

 Mimo rodičovskou zodpovědnost upravuje ZoR také práva a povinnosti rodičů, 

které nespadají pod tento institut, a to právo určit dítěti jméno 17, event. příjmení, právo 

dát souhlas k osvojení, prohlášení rodičů o určení otcovství, ale také např. právo být 

zapsán v matrice jako rodič.      

 Jako zcela samostatné právo a povinnost lze také považovat vzájemnou 

                                                 
16 Srov. HOLUB, Milan, aj. Zákon o rodině s komentářem, judikaturou a předpisy souvisejícími. 9. vyd. 
Praha: Leges, 2011, s. 109. 
17 Podrobněji rozebráno v kapitole 2.  
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vyživovací povinnost rodičů a dětí 18. Pro nositele této povinnosti není podstatné, zda je 

či není nositelem rodičovské zodpovědnosti. 

1.4. Práva a povinnosti rodičů a dětí v zákoně č. 89/2012 Sb. 

Rodiče a dítě mají vůči sobě navzájem podle ustanovení § 855 OZ2012 

povinnosti a práva. Těchto vzájemných práv a povinností se nemohou vzdát. Pokud tak 

učiní, nepřihlíží se k tomu. Účelem povinností a práv k dítěti je zajištění morálního 

a hmotného prospěchu dítěte. „Výslovné vyjádření tohoto účelu v textu zákona má 

nejen hodnotu výchovnou, ale je i vykládacím právním pravidlem: lze totiž říct, že 

nenaplňuje-li výkon povinností a zejména práv rodičů k dítěti právě tento zákonný účel, 

pak jde o protiprávní chování, o zneužití práv atd. a nabízí se použití odpovídající 

sankce. “ 19         

 „Právní úprava obsažená v OZ2012 rozlišuje práva a povinnosti rodičů vůči 

dětem trojího druhu. Každý tento druh se vztahuje k různým entitám sociálních 

skutečností.“ 20        

 První druh práv a povinností, obsažený v § 856 OZ2012 je charakteristický 

jednak momentem statusovým, jednak momentem nemajetkovým a osobním. Mezi 

statusová práva a povinnosti patří zejména právo a povinnost rodičů určit dítěti jméno 21 

a příjmení, právo dát souhlas s osvojením a právo prohlásit rodičovství. 

 Do druhé skupiny zařazuje OZ2012 institut rodičovské odpovědnosti, 

charakterizovaný v § 858 OZ2012.      

 Třetí druh práv a povinností rodičů a dítěte je tvořen vyživovací povinností 

a právem na výživné 22. Jde o povinnosti a práva ryze majetkové povahy, i když 

vycházejí z osobního poměru především rodičů vůči dítěti. Jejich trvání je závislé 

na trvání tohoto osobního vztahu. Je v pravomoci soudů, aby ve svém soudním 

rozhodnutí po splnění zákonných předpokladů, přiznal tyto práva a povinnosti. Jejich 

trvání nezávisí na nabytí zletilosti ani svéprávnosti.    

                                                 
18 Podrobněji rozebráno v kapitole 3. 
19 ELIÁŠ, Karel aj. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1.vyd. 
Ostrava: Sagit, 2012, s. 371. 
20 Srov. ELIÁŠ, Karel aj. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 
1.vyd. Ostrava: Sagit, 2012, s. 371. 
21 Podrobněji rozebráno v kapitole 2. 
22 Podrobněji rozebráno v kapitole 3. 
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 Nová právní úprava obsažená v OZ2012, v § 858, přináší kromě změny názvu 

institutu i rozšíření práv a povinností spadající pod rodičovskou odpovědnost. 

„Výslovně se vyjadřuje nejen péče o osobu dítěte, ale péče a ochrana, která se týká 

především osoby dítěte, předmětem zájmu je jeho tělo- ve smyslu péče o jeho zdraví, 

dobré životní podmínky- a to včetně stravy a střechy nad hlavou. ‟ 23 Stejně jako v ZoR 

je uváděna péče o rozumový, citový a mravní vývoj, zastupování dítěte a správa jeho 

jmění. Výslovně jsou uvedeny práva a povinnosti rodičů, která spočívají v udržování 

osobního styku s dítětem, v zajištění jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho 

bydliště. Rodičovská odpovědnost vzniká narozením dítěte (resp. rozhodnutím 

o osvojení, pokud jde o osvojitele) a zaniká, jakmile dítě nabude plné svéprávnosti 

(resp. rozhodnutím o osvojení, pokud jde o rodiče). Trvání a rozsah rodičovské 

odpovědnosti může změnit jen soud.      

 Rodičovskou odpovědnost týkající se osoby dítěte vykonávají rodiče podle 

§ 880 OZ2012 způsobem a v míře odpovídající stupni vývoje dítěte. Rozhodují-li rodiče 

o vzdělání nebo o pracovním uplatnění dítěte, vezmou v úvahu jeho názor, schopnost 

a nadání. Rodiče mohou svěřit péči o dítě a jeho ochranu, výkon jeho výchovy, 

popřípadě některých jejích stránek, nebo dohled nad dítětem, jiné osobě 

(§ 881 OZ2012). Dohoda rodičů s ní se nemusí dotknout trvání ani rozsahu rodičovské 

odpovědnosti.       

 Obdobné ustanovení jako je v § 31 odst. 2 ZoR, týkající se užití výchovných 

prostředků, nalezneme také v § 857 odst. 2, § 875 odst. 1, § 884 odst. 2 OZ2012. Podle 

těchto ustanovení mají rodiče právo usměrňovat své dítě výchovnými prostředky, jak to 

odpovídá jeho rozvíjejícím schopnostem, včetně omezeními sledujícími ochranu 

morálky, zdraví a práv dítěte, jakož i práv jiných osob a veřejného pořádku, a to do té 

doby, než se dítě stane svéprávným. Dítě je povinno se těmto opatřením podřídit. 

Rodičovskou odpovědnost jsou rodiče povinni vykonávat v souladu se zájmy dítěte. 

Výchovné prostředky lze použít pouze v podobě a míře, která je přiměřená okolnostem, 

neohrožuje zdraví dítěte ani jeho rozvoj a nedotýká se lidské důstojnosti dítěte.  

 Potřebou informovat dítě a vyslechnout jeho názor se zabývá ustanovení 

§ 867 OZ2012. Před rozhodnutím, které se dotýká zájmu dítěte, poskytne soud dítěti 

                                                 
23 Srov. ELIÁŠ, Karel aj. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem.1. 
vyd. Ostrava: Sagit, 2012, s. 372 
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potřebné informace, aby si mohlo vytvořit vlastní názor a tento sdělit. Není-li podle 

zjištění soudu dítě schopno informace náležitě přijmout nebo není-li schopno vytvořit si 

vlastní názor nebo není-li schopno tento názor sdělit, soud informuje a vyslechne toho, 

kdo je schopen zájmy dítěte ochránit, s tím, že se musí jednat o osobu, jejíž zájmy 

nejsou v rozporu se zájmy dítěte. O dítěti starším dvanácti let se má za to, že je schopno 

informaci přijmout, vytvořit si vlastní názor a tento sdělit. Názoru dítěte věnuje soud 

patřičnou pozornost. Soud vyslechne vždy osobně dítě starší dvanácti let. Mladší dítě 

vyslechne buď pomocí prostřednictví orgánu sociálně- právní ochrany dětí nebo jiným 

vhodným způsobem, případně přistoupí k osobnímu výslechu.   

 Před rozhodnutím, které se dotýká zájmu dítěte, sdělí rodiče podle 

§ 875 odst. 2 OZ2012 dítěti vše potřebné, aby si mohlo vytvořit vlastní názor o dané 

záležitosti a rodičům je sdělit. To ale neplatí, není-li dítě schopno sdělení náležitě 

přijmout nebo není schopno tento názor rodičům sdělit. Názoru dítěte věnují rodiče 

patřičnou pozornost a berou názor dítěte při rozhodování v úvahu. Opět je třeba brát 

v úvahu věk dítěte, schopnost dítěte informaci přijmout a vlastní názor vyslovit.

 Pokud dítě žije s rodiči nebo některým z nich v rodinné domácnosti a je o něj 

řádně pečováno, má povinnost podílet na péči o chod domácnosti (§ 886 OZ2012). Tato 

povinnost dítěte zaniká zároveň s poskytováním výživy rodičů dítěti. Dítě se podílí 

na péči o chod domácnosti vlastní prací, popřípadě peněžitými příspěvky, má-li vlastní 

příjem, anebo oběma způsoby. Pro určení rozsahu podílu dítěte na péči o chod rodinné 

domácnosti jsou rozhodné schopnosti a možnosti dítěte i odůvodněné potřeby členů 

rodiny.          

 Obdobné ustanovení jako je v § 33 ZoR, nalezneme také v OZ2012, a to v 

§ 885 odst. 1, podle kterého mají rodiče rozhodující úlohu ve výchově dítěte. Mají být 

všestranným příkladem svým dětem, zejména pokud se jedná o způsob života a chování 

v rodině.         

 Ustanovení § 885 OZ2012 rozšířilo okruh povinných osob, které mají 

povinnost pečovat a vychovávat dítě. Pečuje-li o dítě jeden z rodičů, podílí se na péči 

o dítě a jeho výchově i manžel nebo partner rodiče dítěte, žije-li s dítětem v rodinné 

domácnosti. To platí nově i pro toho, kdo s rodičem dítěte žije, aniž s ním uzavřel 

manželství, nebo registrované partnerství, žije-li s dítětem v rodinné domácnosti. 

„Došlo tedy k obohacení o právo, resp. obdobné právo toho, kdo není manželem 
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a přitom žije manželským životem v rodinné domácnosti s rodičem dítěte a dítětem (tzv. 

sociální rodič).‟ 24       

 Ustanovení § 865 OZ2012 stanovuje, že rodičovská odpovědnost náleží stejně 

oběma rodičům. Konkrétní podoba výkonu rodičovské odpovědnosti může být u obou 

rodičů však rozličná. Má ji každý člověk, ledaže jí byl zbaven. Rozhodne-li soud 

o omezení svéprávnosti rodiče, rozhodne zároveň o jeho rodičovské odpovědnosti.

 Pro rozhodnutí soudu, které se týká rozsahu rodičovské odpovědnosti nebo 

způsobu či rozsahu, v jakém ji rodiče mají vykonávat, jsou podle § 866 OZ2012 určující 

zájmy dítěte. „To platí vždy, ať už o dítěti, jeho osudu, jednání atd. rozhoduje kdokoliv-

prvořadně musí být tímto hlediskem veden každý orgán veřejné moci (především soud, 

ale také administrativní orgán). ‟ 25     

 V případech, kdy nežije některý z rodičů nebo není znám, nebo nemá některý 

z rodičů rodičovskou odpovědnost, nebo je jeho výkon rodičovské odpovědnosti 

pozastaven, vykonává podle § 878 odst. 1 OZ2012 rodičovskou odpovědnost druhý 

rodič. To platí i tehdy, je-li rodičovská odpovědnost jednoho z rodičů omezena nebo   

je-li omezen její výkon. Nemá-li žádný z rodičů rodičovskou odpovědnost v plném 

rozsahu nebo je-li výkon rodičovské odpovědnosti obou rodičů pozastaven, nebo je-li 

rodičovská odpovědnost rodičů dotčena některým z uvedených způsobům, ale každého 

jinak, jmenuje soud dítěti poručníka, kterému náleží povinnosti a práva rodičů nebo 

jejich výkon na místě rodičů. Je-li rodičovská odpovědnost rodičů omezena nebo je-li 

omezen její výkon, jmenuje soud dítěti opatrovníka.    

 Rodičovskou odpovědnost vykonávají rodiče podle § 876 odst. 1 OZ2012 ve 

vzájemné shodě. Nemusí jít o dohodu výslovnou, postačí, že rodiče jsou zajedno. 

V případě, kdy hrozí při rozhodování o záležitostech dítěte nebezpečí z prodlení, může 

jeden z rodičů rozhodnout nebo dát přivolení sám. Je ale povinen neprodleně sdělit 

druhému rodiči, jaký je stav věci. Nebezpečí z prodlení se může týkat nejen 

medicínských a podobných zákroků a opatření. Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti 

dítěte sám vůči třetí osobě, která je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem 

                                                 
24 Srov. ELIÁŠ, Karel aj. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. 
vyd. Ostrava: Sagit, 2012, s. 383. 
25 Srov. ELIÁŠ, Karel aj. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem.1. 
vyd. Ostrava: Sagit, 2012, s. 375. 
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druhého rodiče. Toto ustanovení slouží k ochraně třetích osob v dobré víře před 

nečestným jednáním rodičem.       

 Řešení rodičovských neshod najdeme v ustanovení § 877 OZ2012, podle 

kterého nedohodnou-li se rodiče v záležitosti, která je pro dítě významná, zejména se 

zřetelem k jeho zájmu, rozhodne soud na návrh rodiče. To platí i tehdy, vyloučil-li jeden 

rodič z rozhodování o významné záležitosti dítěte druhého rodiče. Za významnou 

záležitost se považují zejména nikoli běžné léčebné a obdobné zákroky 

(např. odstranění části těla, která se neobnovuje, ale jen nahrazuje, dále závažnější 

kosmetické zákroky, apod.), určení místa bydliště a volba vzdělání nebo pracovního 

uplatnění dítěte.         

 Ustanovení § 857 OZ2012 obdobně jako § 35 ZoR stanovuje povinnost dítěti, 

a to povinnost dbát svých rodičů, tj. brát na ně především ohled. Tato povinnost dopadá 

na děti nezletilé i zletilé. Ustanovení § 883 OZ2012 určuje, že rodiče a dítě jsou povinni 

pomocí, podporou a ohledem na svou důstojnost.    

 Řešení situace, které bylo dříve dovozováno výkladem, což přinášelo značné 

obtíže, je nově výslovně upraveno v § 882 OZ2012. Podle tohoto ustanovení zadržuje-li 

jiná osoba dítě protiprávně, mají rodiče právo žádat, aby jim dítě předala. To platí i mezi 

rodiči navzájem. Toto právo má i ten, kdo o dítě oprávněně pečuje. Osoba, která dítě 

protiprávně zadržuje, má povinnost jej řádně předat tomu, kdo má dítě po právu v péči. 
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2. Určení osobního jména a příjmení dítěte 

Každé dítě má právo na to, aby bylo ihned po narození registrováno a dostalo 

jméno. Jde o jedno ze základních lidských práv, obsažené mimo jiné v Mezinárodním 

paktu o občanských a politických právech (článek 24 odst. 2), či v Úmluvě o právech 

dítěte (článek 7) 26.       

 „Určení jména, a v některých případech i příjmení dítěte, je jedním z práv 

rodičů, které tvoří obsah rodičovského právního vztahu.‟ 27 Toto právo vyplývá ze 

samotné podstaty vztahů mezi rodiči a dětmi, není vázáno na existenci rodičovské 

zodpovědnosti. Náleží tedy i rodiči nezletilému.     

 Podle § 18 odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení 

a o změně některých souvisejících zákonů 28, se jméno, popřípadě jména dítěte zapíší do 

matriky podle souhlasného prohlášení rodičů. Není-li jeden z rodičů znám, nebo je-li 

rodič pravomocným rozhodnutím soudu zbaven rodičovské zodpovědnosti, nebo je mu 

výkon rodičovské zodpovědnosti pozastaven, anebo je-li pravomocným rozhodnutím 

soudu rodič zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo je jeho způsobilost k právním 

úkonům omezena, zapíše se jméno, popřípadě jména dítěte podle prohlášení druhého 

z rodičů, jinak podle pravomocného rozhodnutí soudu. Znění tohoto ustanovení 

vzbuzuje určité pochybnosti. Zákonodárce v tomto případě váže právo na určení jména 

dítěti na rodičovskou zodpovědnost. Ale jak již bylo řečeno, toto právo nespadá pod 

institut rodičovské zodpovědnosti.       

 Dále § 18 zákona č. 301/2000 Sb., v odstavci 2 uvádí, že mohou být zapsána 

dvě jména, která ale nesmí být stejná. Dítěti, které není občanem a jehož rodiče nemají 

státní občanství České republiky, lze zapsat více jmen.   

 Omezení výběru jmen obsahuje § 62 odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., podle 

kterého nelze zapsat do matriční knihy jména zkomolená, zdrobnělá a domácká. 

Fyzické osobě mužského pohlaví nelze zapsat jméno ženské a naopak. Matriční úřad 

dále nezapíše jméno, pokud je mu známo, že toto jméno užívá žijící sourozenec, mají-li 

                                                 
26 Článek 24 odst. 2 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech uvádí, že každé dítě je 
registrováno okamžitě po narození a dostane jméno. Podle článku 7 Úmluvy o právech dítěte má dítě 
právo na jméno a národnost a pokud je to možné, právo znát své rodiče a právo na jejich péči. 
27 HRUŠÁKOVÁ, Milana; KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. České rodinné právo. 3. přepracované a doplněné 
vyd. Brno: Masarykova univerzita a nakladatelství Doplněk, 2006, s. 214. 
28 Dále jen zákon č. 301/2000 Sb. 
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sourozenci společné rodiče. „Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě 

jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem.‟ 29   

 V případě, že rodiče do jednoho měsíce od narození dítěte se nedohodnou na 

jeho jménu, popřípadě jménech, nebo v téže lhůtě neurčí vůbec jméno dítěti, případně 

určí dítěti jméno, popřípadě jména, které nelze do knihy narození zapsat, nebo jestliže 

rodiče dítěte nejsou známi, má matriční úřad povinnost nezapsat do knihy narození 

jméno, popřípadě jména a učinit o tom oznámení soudu (§ 18 odst. 4 zákona 

č. 301/2000 Sb.).        

 Děti mají společné příjmení rodičů nebo příjmení jednoho z nich, určené 

dohodou při uzavření manželství (§ 38 odst. 1 ZoR, §860 odst. 1 OZ2012). Toto 

ustanovení navazuje na § 8 ZoR, podle něhož manželé, kteří si při uzavírání manželství 

ponechají každý své příjmení, prohlásí, které z těchto příjmení bude příjmením 

společných dětí. Takto určené příjmení platí pro všechny děti manželů do budoucna 

narozené. Platí zásada, že všechny děti týchž manželů mají stejné příjmení.  

  Jde-li o dítě, jehož příjmení nebylo takto určeno a jehož rodiče mají příjmení 

různá, dohodnou se rodiče o příjmení dítěte a oznámí to matričnímu úřadu. K určení 

příjmení dochází až po narození dítěte. Nedohodnou-li se rodiče o jménu nebo příjmení 

dítěte, anebo není-li žádný z rodičů znám, určí jméno nebo příjmení soud. 

(§ 38 odst. 2 a 3 ZoR, §860 odst.2 OZ2012). „Rozhodným hlediskem pro rozhodování 

soudu o jménu či příjmení nezletilého dítěte je zájem dítěte.‟ 30 Tak např. v situaci, kdy 

dítě bylo soudním rozhodnutím svěřeno do výchovy matce a otec s dítětem neudržuje 

styk a neplní své povinnosti vůči dítěti, není ve shodě se zájmem dítěte, aby mu bylo 

určeno příjmení po otci.       

 V případě, že dítě mělo příjmení otce, který následně úspěšně popřel své 

otcovství, dostává dítě příjmení matky. Příjmení dítěti zůstává i po rozvodu rodičů, 

ani dohoda rodičů to nemůže změnit. Pokud by se matka znovu vdala, dítě může získat 

její nové příjmení jen změnou příjmení povolenou příslušným správním orgánem podle 

§ 72 a následující zákona č. 301/2000 Sb.     

 Osvojenec získá příjmení osvojitele v době osvojení. Pokud dojde k zrušení 

                                                 
29 HRUŠÁKOVÁ, Milana; KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. České rodinné právo. 3. přepracované a doplněné 
vyd. Brno: Masarykova univerzita a nakladatelství Doplněk, 2006, s. 216. 
30 Srov. HOLUB, Milan aj. Zákon o rodině s komentářem, judikaturou a předpisy souvisejícími. 9. vyd. 
Praha: Leges, 2011, s. 131. 
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osvojení, dítě získá zpět své původní příjmení (§ 73 odst. 2 ZoR).   

 Podle § 39 odst. 1 ZoR uzavřou-li rodiče manželství po narození svého dítěte, 

bude mít dítě příjmení určené pro jejich ostatní děti. Uzavře-li manželství matka dítěte, 

jehož otec není znám, mohou manželé podle § 39 odst. 2 (§862 odst. 2 OZ2012) před 

matričním úřadem souhlasně prohlásit, že příjmení určené pro jejich ostatní děti bude 

mít i toto dítě.        

 Příjmení dítěte se nemůže podle předchozích ustanovení změnit, jakmile dítě 

nabude zletilosti. Toto ustanovení § 40 ZoR slouží k zachování stability poměrů. 

Ke změně příjmení po nabytí zletilosti dítěte může dojít jen administrativní cestou podle 

zákona č. 301/2000 Sb.  

  V OZ2012 je v § 861 určeno, že je-li znám jen jeden z rodičů, má dítě jeho 

příjmení. Tento rodič také určí osobní jméno dítěte. Jinak jej určí soud.  

 Ustanovení § 862 odst. 1 OZ2012 upravuje situaci, kdy rodiče nejsou manžely. 

Rodič zvolí pro dítě příjmení jednoho z nich. Jinak dojde k určení příjmení soudem. 

„Právní úprava nebrání, aby tato dohoda rodičů byla činěna rozdílně při narození 

každého dítěte, zejména s ohledem na skutečnost, že vztah mezi rodiči dítěte, kteří 

nejsou manžely, je mnohem volnější, než v případě rodičů, kteří jsou manžely.‟ 31

 Ke změně příjmení dítěte podle § 862 OZ2012 32 je třeba vyjádření dítěte 

za stejných podmínek jako v jiných záležitostech týkajících se dítěte. Je-li dítě starší 

patnácti let, je třeba, aby se změnou svého příjmení souhlasilo. Ustanovení 

§ 862 OZ2012 nelze použít, dosáhlo-li dítě zletilosti.    

 Podle § 864 OZ2012 není-li žádný z rodičů znám, určí soud i bez návrhu 

osobního jméno a příjmení dítěte. 

                                                 
31 ELIÁŠ, Karel aj. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1.vyd. 
Ostrava: Sagit, 2012, s. 374. 
32 § 862 odst. 1 OZ2012: Jde-li o dítě, jehož rodiče nejsou manžely, zvolí rodiče pro dítě příjmení jednoho 
z nich; jinak jeho příjmení určí soud.  
§ 862 odst. 2 OZ2012: Uzvaře-li manželství matka dítěte, jehož otec není znám, mohou matka dítěte a její 
manžel shodně prohlásit před matričním úřadem, že příjmení určené pro jejich ostatní děti bude mít i toto 
dítě.   
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3. Vyživovací povinnost mezi rodiči a dětmi 

Pojem výživné není v ZoR definován. „Lze však dovodit, že se jím rozumí 

zabezpečování a úhrada potřeb mezi subjekty rodinněprávního vztahu, nejenom tedy 

zajišťování výživy ve vlastním slova smyslu, ale i uspokojení ostatních hmotných 

a kulturních potřeb oprávněného subjektu v rozsahu, který je dán odlišně podle 

jednotlivých druhů vyživovací povinnosti.‟ 33    

 ZoR rozlišuje více typů vyživovací povinnosti. Jde o vyživovací povinnost 

mezi příbuznými v řadě přímé, mezi manžely, mezi rozvedenými manžely a zvláštní 

omezené právo na výživné má vůči otci svého dítěte i matka, která za něj není 

provdána.        

 Vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá do té doby, dokud děti nejsou samy 

schopny se živit. Oba rodiče přispívají na výživu svých dětí podle svých schopností, 

možností a majetkových poměrů. Dítě má právo podílet se na životní úrovni svých 

rodičů. Při rozsahu jejich vyživovací povinnosti se přihlíží k tomu, který z rodičů 

a v jaké míře o dítě osobně pečuje. Žijí-li rodiče spolu, přihlédne se i k péči rodičů 

o společnou domácnost (§ 85 ZoR).     

 Pro trvání vyživovací povinnosti nemá podle ZoR význam dosažení zletilosti 

dítěte. Tato povinnost trvá, dokud není dítě schopno se samo živit. Jestliže tedy dítě 

např. studuje, trvá vyživovací povinnost po celou dobu studia.   

 Vyživovací povinnost zaniká smrtí oprávněného i smrtí povinného. Nepřechází 

na dědice. Zemře-li jeden z rodičů, přechází povinnost na druhého z rodičů. Není-li 

tento rodič schopen plně poskytovat výživné, přechází povinnost na předky rodičů. 

Vyživovací povinnost zaniká též při osvojení dítěte, kde přechází tato povinnost na 

osvojitele, a to právní mocí rozsudku o osvojení.     

 Právo dítěte podílet se na životní úrovni svých rodičů je nutno chápat 

v pozitivním i negativním smyslu. Je-li rodič dobře majetkově zajištěn, což mu 

umožňuje vést nákladný způsob života, má dítě právo, aby se na této nadstandardní 

úrovni také podílelo. Jestliže však životní úroveň rodiče je průměrná, nelze stanovit 

výživné, které by tuto životní úroveň přesahovalo.     

 Rodič, který má příjmy z jiné než závislé činnosti podléhající dani z příjmů, je 
                                                 
33 HRUŠÁKOVÁ, Milana; KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. České rodinné právo. 3. přepracované a doplněné 
vyd. Brno: Masarykova univerzita a nakladatelství Doplněk, 2006, s. 247. 
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povinen soudu prokázat své příjmy, předložit podklady pro zhodnocení svých 

majetkových poměrů a umožnit soudu zjistit i další skutečnosti potřebné pro rozhodnutí 

zpřístupněním údajů chráněných podle zvláštních předpisů. Nesplní-li rodič tuto 

povinnost, má se za to, že jeho průměrný měsíční příjem činí 12, 7 násobek životního 

minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu. Ustanovení § 85a odst. 1 ZoR 

vzniklo jako odraz společenské reality, kdy mnozí soukromí podnikatelé, rodiče, 

nepředkládali řádně informace týkající se jejich peněžní situace.   

 Podle § 85a odst. 2 ZoR (§ 917 OZ2012), tam kde to majetkové poměry 

povinného rodiče připouštějí, lze za odůvodněné potřeby dítěte považovat i tvorbu úspor 

zabezpečujících zejména přípravu na budoucí povolání. Účel- příprava na budoucí 

povolání, je pouze účelem demonstrativním. Může jít také o úspory určené pro získání 

budoucího bydlení (stavební spoření), pro uzavření výhodného pojištění atp. 

 Ustanovení § 86 ZoR (§919 OZ2012) upravuje situaci, kdy rodiče nezletilého 

dítěte spolu nežijí. V takovém případě upraví rozsah jejich vyživovací povinnosti soud 

nebo schválí jejich dohodu o výši výživného. Soud postupuje stejným způsobem, žijí-li 

rodiče spolu, avšak jeden z nich neplní dobrovolně své povinnosti k nezletilému dítěti. 

Výživné zletilých dětí upraví soud jen na návrh.     

 Děti, které jsou schopny samy se živit, jsou povinny zajistit svým rodičům 

slušnou výživu, jestliže toho potřebují (§ 87 odst. 1 ZoR). V případě, že rodiče nemají 

žádný nebo dostatečný zdroj financí, např. kvůli tomu, že nemohou již pracovat 

a nevznikl jim nárok na důchod z důchodového pojištění, mají děti, které jsou schopny 

se živit, povinnost poskytnout takovým rodičům výživu. Pokud však může uspokojit 

osobní potřeby manžel rodiče, předchází vyživovací povinnost mezi manžely povinnosti 

dětí. „Pojem slušná výživa není v zákoně o rodině definován, ale lze pod ním rozumět 

nejen náklady na krytí stravy, ale také náklady na úhradu osobních potřeb, které 

odpovídají průměrnému životnímu standardu určité sociální skupiny v daném 

regionu.‟ 34  

Každé dítě plní tuto vyživovací povinnost takovým dílem, jaký odpovídá 

poměru jeho schopností, možností a majetkových poměrů k schopnostem, možnostem 

a majetkovým poměrům ostatních dětí (§ 87 odst. 2 ZoR, § 914 OZ2012). 

                                                 
34 Srov. HOLUB, Milan aj. Zákon o rodině s komentářem, judikaturou a předpisy souvisejícími. 9. vyd. 
Praha: Leges, 2011, s. 335. 
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 Při určení výživného přihlédne soud k odůvodněným potřebám oprávněného, 

jakož i k schopnostem, možnostem a majetkovým poměrům povinného. Při hodnocení 

schopností, možností a majetkových poměrů povinného zkoumá soud, zda se povinný 

nevzdal bez důležitého důvodu výhodnějšího zaměstnání či výdělečné činnosti nebo 

majetkového prospěchu, popřípadě, zda nepodstupuje nepřiměřené majetková rizika. 

Výživné nelze přiznat, jestliže by to bylo v rozporu s dobrými mravy (§ 96 ZoR). 

 Podle ustanovení § 97 odst. 1 ZoR je výživné třeba platit v pravidelných 

opětujících se částkách, s výjimkou případu, kdy může soud v případech hodných 

zvláštního zřetele rozhodnout o povinnosti složit peněžní částku pro výživné splatné 

v budoucnosti (§ 97 odst. 2 ZoR, § 919 OZ2012), které jsou splatné vždy na měsíc 

dopředu. Proti pohledávkám na výživné poskytované nezletilým dětem není přípustné 

započtení vzájemných pohledávek, a to ani dohodou.    

 Právo na výživné se nepromlčuje. U výživného pro děti lze je přiznat však jen 

za dobu nejdéle tří let zpět ode dne, kdy bylo zahájeno soudní řízení (§ 98 odst. 1 ZoR, 

§ 922 odst. 1 OZ2012).  Práva na jednotlivá opětující se plnění výživného se však 

promlčují. Bylo-li výživné pro děti přiznáno pravomocným rozhodnutím soudu, 

promlčují se opětující se plnění po deseti letech (§ 98 odst. 2 ZoR).   

 V případě, že se změní poměry, může soud podle § 99 odst. 1 ZoR 

(§ 923 OZ2012) i bez návrhu změnit dohody a soudní rozhodnutí o výživném pro 

nezletilé děti. Dojde-li ke zrušení nebo snížení tohoto výživného za minulou dobu, 

spotřebované výživné se nevrací. Toto ustanovení vyjadřuje zásadu, že úprava 

výživného se děje vždy podle stavu, který je zde v době, kdy je rozhodnutí vydáno. 

V průběhu doby však dochází ke změnám, dítě roste a má větší potřeby, povinnému 

může poklesnout nebo naopak vzrůst příjem. To vše se může projevit i ve výši 

vyživovací povinnosti. Změna však musí být závažnějšího rázu, např. nepostačí, pokud 

dítě stráví krátký čas u druhého rodiče.        

 Pokud někdo splnil zcela nebo zčásti za jiného vyživovací povinnost, je 

oprávněn, podle § 101 ZoR, na něm požadovat úhradu tohoto plnění. Promlčení tohoto 

národku se řídí ustanovením § 101 OZ 35.       

 Právní úprava vyživovací povinnosti v OZ2012 (§910 až 923) vychází ze 

                                                 
35 Ustanovení § 101 OZ: Pokud není v dalších ustanoveních uvedeno jinak, je promlčecí doba tříletá a 
běží ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé. 
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stejných zásad jako dosavadní právní úprava v ZoR. Ve většině případů se jedná 

o přepisy dosavadní úpravy, formulačně upravené. V některých ustanoveních dochází 

částečně ke změnám.       

 Podle ustanovení § 910 OZ2012 mají předci a potomci vzájemnou vyživovací 

povinnost, přičemž vyživovací povinnost předků předchází vyživovací povinnosti 

prarodičů a dalších předků vůči dítěti a vzdálenější příbuzní mají tuto povinnost pouze 

tehdy, pokud ji nemohou plnit bližší příbuzní.    

 Výživné lze přiznat, jestliže oprávněný není schopen sám se živit. Ne plně 

svéprávné nezletilé dítě má právo na výživné i v takovém případě, když má vlastní 

majetek, ale zisk z majetku spolu s příjmem z výdělečné činnosti nestačí k jeho výživě 

(§ 911 a 912 OZ2012).        

 Pro určení rozsahu výživného se použijí stejná kritéria, která jsou v ZoR 

zmíněna v § 85 odst. 3 a § 96.       

 Podle ustanovení § 915 má být životní úroveň dítěte zásadně shodná s životní 

úrovní rodičů. Toto hledisko předchází hledisku odůvodněných potřeb dítěte. Dítě je 

naopak povinno zajistit svým rodičům slušnou výživu.    

 Oproti ZoR dochází ke změně v domněnce průměrného měsíčního příjmu 

povinné osoby, při řádném neprokázání v řízení o vyživovací povinnosti svých příjmů. 

Z 12,7násobku se stává 25tinásobek (§ 916). To má lépe sloužit sankčnímu účelu.

 Podle ustanovení § 921 OZ2012 se výživné plní v pravidelných dávkách a je 

splatné vždy na měsíc dopředu, ledaže soud rozhodl jinak nebo se osoba výživou 

povinná dohodla s osobou oprávněnou jinak.      

 Novou úpravu nalezneme v § 923 odst. 2 OZ2012 druhé větě, podle které se 

nevrací dávka výživného, která na dítě byla splněna na měsíc dopředu, ale dítě před 

uplynutím měsíce zemřelo. „Smyslem tohoto ustanovení je nezhoršit psycho-sociálně 

nepříznivou situaci, která u rodiče, který měl dítě v péči, v důsledku jeho smrti 

vznikla.‟ 36 

                                                 
36  Srov. ELIÁŠ, Karel aj. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 
1.vyd. Ostrava: Sagit, 2012, s. 374. 
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4. Historický pohled na určení rodičovství 

Každý jedinec v prvním stupni příbuzenství má v přímé linii vzestupné otce 

a matku, což odpovídá biologickým zákonům lidského rozmnožování. Tato právní 

skutečnost bývá v dnešní době právní úpravou respektována, ale nebylo tomu tak vždy. 

Po mnoho let se s oběma rodiči počítalo pouze pro děti, které se narodily v průběhu 

trvání manželství rodičů.  Pokud šlo o tzv. nemanželské dítě, právní vztah dítěte k otci 

nebyl upraven vůbec anebo byl upraven omezeně.     

 „Evropské právo bylo v oblasti určení otcovství (tzv. filiace) silně ovlivněno 

římským právem a později právem kanonickým.“ 37 Římské právo v průběhu svého 

vývoje postupně zavedlo různé způsoby legitimace dítěte narozeného mimo manželství. 

I kanonické právo postupně převzalo legitimaci dítěte. Avšak např. v právu anglickém 

(common law) měly nemanželské děti téměř zcela bezprávné postavení. Nebyl jim 

přiznán žádný právní vztah ani k matce ani k otci. Teprve v 16. století došlo k určité 

humanizaci, k mírnému zlepšení jejich postavení.    

 V moderním občanském právu se na území kontinentální Evropy postupně 

vytvořily dva základní systémy způsobu určení otcovství. Prvním byl systém 

Code Civil. Tento systém byl velmi konzervativní. Jen těm nemanželským dětem, které 

otec dobrovolně uznal, přiznal omezené dědické právo. Přičemž pátrání po otci bylo 

zakázáno. Z tohoto vyplývá, že hlavní principem tohoto systému nadále zůstala ochrana 

manželství a dětí, které se z něj narodily. Jediná možnost pro nemanželské děti byl tento 

„uznávací princip ‟. Šlo o jednostranný volní projev otce dítěte. I tento princip však měl 

své limity. Netýkal se dětí pocházejících z „ cizoložného ‟ nebo „ krvesmilného ‟ 

poměru. Těm zákon uznání otcovství vůbec neumožňoval. Paternitní žaloba byla 

připuštěna v některých případech ve francouzském právu až mnohem později.  

 Druhým systémem byl systém rakouského Obecného zákoníku občanského 

z roku 1811 (ABGB), který byl velmi ovlivněn přirozeněprávní školou. Tento zákoník 

vycházel z toho, že matka je vždy jistá a že každé dítě má právní nárok na určení svého 

zploditele. Již Josefinský patent z roku 1786 zrovnoprávnil manželské a nemanželské 

děti, ale pouze za splnění podmínky, že dítě nepocházelo z cizoložství. ABGB došel ve 

své úpravě ještě dále a umožnil určení otcovství bez ohledu na to, zda dítě bylo počato 
                                                 
37 RADVANOVÁ, Senta; ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Kurz občanského práva: Instituty rodinného práva. 
Praha: C. H. Beck, 1999, s. 73. 
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cizoložně či krvesmilně. „Základem právní úpravy byl § 163 ABGB: O kom se prokáže, 

že s matkou dítěte obcoval v době, od které neprošlo až do jejího slehnutí méně než 

180 a více než 300 dní, nebo kdo to i jen mimo soud dozná, o tom plat domněnka, že 

dítě zplodil.“ 38       

 Rakouská právní úprava byla převzata právním řádem první Československé 

republiky. Významnější změna nastala až účinností Ústavy z roku 1948, díky níž došlo 

k zrovnoprávnění všech dětí. 39 Přestalo se rozlišovat právní postavení dětí manželských 

a nemanželských. To mělo vliv i na právo dědické i na vyživovací povinnost. Od 

roku 1957, kdy došlo k legalizaci umělého přerušení těhotenství 40, tvořily po několik 

desítek let děti narozené mimo manželství asi 5% populace našeho státu. Přitom žalob, 

týkajících se určení otcovství, bylo v poměru k tomuto procentu mnohem méně. Z toho 

lze vyvodit, že u více než jedné poloviny mimomanželských dětí upravili jejich rodiče 

otcovství k nim dobrovolně a sami, s formální ingerencí státu, a to souhlasným 

prohlášením před zákonem určeným státním orgánem.    

 Poslední desetiletí přinesla mnoho změn, které souvisí s pokrokem lékařských 

věd, biologie, genetiky. Otevřely se nové možnosti, pokud jde o navození početí, resp. 

asistovanou reprodukci. Díky tomu již nelze o oblasti právní úpravy rodičovského 

vztahu k dítěti mluvit jako o oblasti stabilní, neproblematické, nevyvíjející. „V mnoha 

evropských státech vznikly speciální komise 41, které mají za úkol vypracovat 

legislativní návrhy k daným změnám.“ 42     

 I v našem právním řádu došlo ke změnám, objevily se nové faktory, které mění 

dosavadní nazírání na určení rodičovství. Změnil se způsob rodinného soužití. Došlo 

k ústupu od manželské rodiny, stále více dětí se rodí mimo manželství. Přitom ale ve 

většině případů jde o těhotenství chtěná a plánovaná. Díky dostupnosti antikoncepce se 

v budoucnu může stát, že nechtěné těhotenství se stane něčím výjimečným, vyskytující 

se především u nekultivovaných a nepoučených žen. Vlivem dnešního způsobu života, 

                                                 
38 RADVANOVÁ, Senta; ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Kurz občanského práva: Instituty rodinného práva. 
Praha: C. H. Beck, 1999, s. 74. 
39 Ústavní zákon č. 150/1948 Sb. v §11 odst. 2 stanovoval, že původ dítěte nesmí být jeho právům na 
újmu.  
40 Zákonem č. 68/1957 Sb., o umělém přerušení těhotenství. 
41 Např. Warnock Comittee v Anglii, Benda Komission ve Spolkové republice Německo a Brainbantova 
komise ve Francie.  
42 RADVANOVÁ, Senta; ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Kurz občanského práva: Instituty rodinného práva. 
Praha: C. H. Beck, 1999, s. 74 
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kdy ženy čím dál více lpějí na své kariéře, uspokojování svých potřeb, se posouvá 

i hranice věku, kdy žena rodí své první dítě.     

 Další velice významnou změnou je rozvoj lékařských expertiz, které umožňují 

odhalit genetické spojení dítěte a rodiče. Tyto expertízy hrají vždy velkou důkazní roli 

v paternitních sporech. „Dříve používané metody vedly k vyloučení označeného muže 

nebo stanovily určitou pravděpodobnost jeho biologického otcovství.“ 43 Dnes hojně 

využívaná metoda analýzy DNA umožňuje určit otce s naprostou jistotou. Možnost 

DNA analýzy u nás existuje od roku 1992. Díky této analýze již nic nebrání dospělému 

jedinci zjistit svůj genetický původ, pokud si to samozřejmě přeje. Cena takového 

zjištění je dnes přijatelnější i pro chudší obyvatelstvo. 

                                                 
43 RADVANOVÁ, Senta; ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Kurz občanského práva: Instituty rodinného práva. 
Praha: C. H. Beck, 1999, s. 75. 
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5. Určení mateřství 

Dnes platná a účinná právní úprava stojí při určování mateřství na 

přirozenoprávních základech. Při určení mateřství vzniká statusový vztah mezi matkou 

a dítětem, bez něhož není možné určit otcovství, ani jiné rodinné vztahy. 

 Do novely ZoR, provedené zákonem č. 91/1998 Sb., neměla Česká republika 

právní úpravu statusu matky. Nikde nebylo stanoveno, kdo (která žena) je matkou 

dítěte. Určení mateřství se opíralo o římskoprávní pravidlo „ mater semper certa est ‟, 

které znamená, že matka je vždy jistá. ZoR upravoval pouze otázky určování a popírání 

otcovství, nikoli otázky určování mateřství.     

 Novela ZoR definuje matku v §50a jako ženu, která dítě porodila. Jde 

o kogentní normu- zákonné pravidlo, které má dalekosáhlé právní důsledky. Toto 

ustanovení neřeší výslovně surogační mateřství, ale významně ovlivňuje jeho případné 

následky. Vylučuje jakékoliv pochybnosti v případě umělého oplodnění darovaným 

vajíčkem. 

5.1. Utajený porod  

Zákon č. 422/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1996 Sb., o péči a zdraví 

lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu 

a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, 

přinesl průlom do českého právního řádu. Tímto zákonem byl umožněn porod 

s utajením totožnosti matky. Nedošlo však k novelizaci ZoR, který upravuje vznik 

mateřství, ani k novelizaci občanského soudního řádů, který upravuje procesní aspekty 

problematiky určení rodičovství. Tudíž i v případě utajeného porodu platí § 50a ZoR, 

podle kterého matkou dítěte je žena, která jej porodila, v tomto případě žena, která 

požádala o utajení své totožnosti. „Některé zahraniční právní úpravy vycházející 

z francouzského Code Civil (1804) spočívají na koncepci, podle které je mateřství 

založeno nejenom na faktu porodu, ale současně i na uznání mateřství rodičkou (stále 

Francie, Itálie, Lucembursko). Tím je umožněn porod bez uvedení totožnosti matky 

v dokladech dítěte. 44 Nicméně, tyto úpravy byly přijaty ve zcela odlišných sociálních 

                                                 
44 Případ Odiévre zmíněn dále v této kapitole. 
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a ekonomických podmínkách, než je situace v dnešní České republice.“ 45  

 Zákonem číslo 422/2004 Sb. bylo doplněno ustanovení § 67b zákona 

č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, že pokud žena 

s trvalým pobytem na území České republiky porodila dítě a písemně požádala o utajení 

své osoby v souvislosti s porodem a nejednalo-li se o ženu, jejímuž manželu svědčila 

domněnka otcovství, tak měla právo na zvláštní ochranu svých osobních údajů. Tato 

ochrana spočívala v tom, že zdravotnické zařízení bylo povinno vést zdravotnickou 

dokumentaci týkající se těhotenství a porodu, jejíž součástí jsou osobní údaje této ženy 

nezbytné ke zjištění a anamnézy a údaje uvedené v §67b odst. 2 písm. b), tak, že jméno 

a příjmení ženy bylo vedeno odděleně od zdravotnické dokumentace spolu s písemnou 

žádostí, datem narození a datem porodu. Po ukončení hospitalizace došlo k doplnění 

údajů a zapečetění. Otevření této zapečetěné dokumentace bylo možné pouze na základě 

rozhodnutí soudu. Lékaři, zdravotnický personál, kteří přišli do styku s osobními údaji 

ženy, byli povinni o nich zachovat mlčenlivost.    

 Zákonem číslo 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (dále jen zákon o zdravotních službách), došlo s účinností od 1. 4. 2012 

k zrušení zákona o péči o zdraví lidu. Utajený porod je v novém právním předpise 

upraven v § 37 a §56. Nadále platí, že matka musí být žena s trvalým pobytem na území 

České republiky a nesmí se jednat o ženu, jejímuž manželu svědčí domněnka otcovství. 

Pokud jsou splněny tyto podmínky, má žena právo na utajení své osoby v souvislosti 

s porodem. Žena musí předložit poskytovateli příslušných zdravotních služeb písemnou 

žádost o utajení své totožnosti při porodu. Součástí žádosti musí být prohlášení, že 

nehodlá o dítě pečovat. Podle zákona o zdravotních službách se provedením utajeného 

porodu rozumí takové postupy při poskytování zdravotních služeb ženě v souvislosti 

s těhotenstvím nebo porodem, které zachovávají její anonymitu, s výjimkou postupů, 

které jsou potřebné k zajištění úhrady zdravotních služeb z veřejného zdravotního 

pojištění a zajištění informací pro Národní zdravotnický informační systém. 

Zdravotnická dokumentace je vedena v rozsahu zdravotních služeb souvisejících 

s těhotenstvím a utajeným porodem. Odděleně od zdravotnické dokumentace je vedeno 

jméno, popřípadě jména, příjmení ženy, písemná žádost o utajení porodu, datum 

                                                 
45 HRUŠÁKOVÁ, M.; KRÁLÍČKOVÁ, Z. Anonymní a utajené mateřství v České republice- Utopie 
nebo realita? Právní rozhledy. 2005, Sv. 2. 
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narození ženy a datum porodu. Po ukončení hospitalizace ženy se doplní zdravotnická 

dokumentace o tyto údaje, vloží se do vhodného obalu, který se zapečetí a označí 

bezpečnostním kódem, který bude předán také pacientce. Otevření této dokumentace je 

možné pouze na základě rozhodnutí soudu. To neplatí, pokud požádá o otevření žena, 

která utajeně porodila. Pokud je zdravotnická dokumentace vedena v elektronické 

podobě, tak se po ukončení hospitalizace převede do listinné podoby a současně se 

elektronický podoba odstraní z informačního systému.    

 Zákon číslo 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých 

souvisejících zákonů, určuje, které informace se zapisují do knihy narození. Jde 

o jméno, popř. jména a příjmení dítěte, den, měsíc a rok narození, rodné číslo, místo 

narození a pohlaví dítěte, jméno, popř. jména, příjmení, popř. rodná příjmení, data 

a místa narození, rodná čísla, státní občanství a místo trvalého pobytu rodičů, datum 

zápisu a podpis matrikáře. Písemné hlášení o narození dítěte, jehož matka požádala 

o utajení své osoby v souvislosti s porodem, obsahuje informaci, že se jedná o takový 

případ. Údaje týkající se rodičů (jméno, příjmení, data a místa narození, rodná čísla, 

státní občanství a místo trvalého pobytu rodičů) se do knihy narození nezapisují, pokud 

se jedná o utajený porod. Zbylé informace se do knihy narození napíší podle zprávy 

poskytovatele služeb, v jehož zdravotnickém zařízení byl porod ukončen. 

 Právní úprava porodu s utajenou totožností matky má výrazné mezery, které 

činí tuto problematiku velmi problematickou. Tak například v případě rozhodování 

soudu o otevření dokumentace z dikce zákona nevyplývá, který soud je místně a věcně 

příslušný, či z jakých důvodů je možné povolit rozpečetění této dokumentace. Dalším 

závažným problémem je otázka, kdo je vůbec oprávněn k podání návrhu. Ani důvodová 

zpráva neposkytuje vodítko. Francouzská právní úprava vyžaduje k odpečetění 

dokumentace svolení matky. U nás naše právní úprava nic takového nevyžaduje, takže 

z toho lze vyvodit, že se tak může stát i proti vůli matky.    

 Zákon o zdravotních službách se v § 37 a § 56 nevypořádal s ustanovením 

§ 50a ZoR, takže i přes utajení totožnosti zůstává žena matkou dítěte, matce vzniká 

rodičovská zodpovědnost, je zákonným zástupcem dítěte. Matka se může kdykoliv 

domáhat zápisů údajů týkajících se její osoby do knihy narození a jelikož matkou je, 

mělo by jí být vyhověno. Problém může nastat, pokud matka dodatečně zapsána nebude 

a přesto se k dítěti přihlásí. Zřejmě jí nezbude nic jiného, než podat žalobu u soudu, kde 
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bude požadovat rozpečetění zdravotnické dokumentace. Právní vztah mezi matkou 

a dítětem definitivně zanikne až při osvojení dítěte, a to při nezrušitelném osvojení 

dítěte. Pokud by totiž šlo o zrušitelné osvojení, bylo by nutné vyhovět žalobě biologické 

matky na určení mateřství.       

 Co se týče práv biologického otce, tak nová právní úprava stále nerespektuje 

jeho právo na určení otcovství. Druhá domněnka otcovství, podle které může otec dítěte 

prohlásit do protokolu, že je otcem dítěte, přičemž prohlášení matky není třeba, pokud 

je spojeno s těžko překonatelnou překážkou, nelze uplatnit. „Otcovství totiž nemůže být 

určeno bez matrikového mateřství, resp. zápisu matky do veřejné knihy.“ 46 Uplatnění 

třetí domněnky také není možné, neboť tato domněnka nastává při prokázání soulože 

v rozhodné době. Otec má však zvláštní právo obrátit se na soud a žádat určení jeho 

otcovství.      

 Je diskutabilní, zda právní úprava zákona o zdravotních službách není 

v rozporu s článkem 7, Úmluvy o právech dítěte, kterou je Česká republika vázáná 

a podle které má dítě znát své biologické rodiče a má právo na jejich péči, je-li to 

možné. Právo znát své rodiče není přímo upřeno, ale toto poznání je přinejmenším 

významně znesnadněno. Zákon o zdravotních službách navíc ztěžuje poznání 

biologických rodičů výlučně dětem narozeným mimo manželství. Utajit totožnost své 

osoby totiž může pouze žena neprovdaná. Podle článku 32, odst. 3 Listiny základních 

práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky, mají děti narozené 

v manželství i mimo manželství stejná práva. Právní úpravou, podle které může 

neprovdaná matka utajit svou totožnost, dochází nepřímo k diskriminaci nemanželských 

dětí.          

 Na rozpor trochu odlišené francouzské právní úpravy utajeného porodu 

s článkem 8, Evropské úmluvy o lidských právech, které poskytuje každému právo na 

ochranu soukromí a rodinného života, obydlí a korespondence, si stěžovala i paní 

Pascale Odiévre. Její stížností se zabýval Evropský soud pro lidská práva. Paní Odiévre, 

která se narodila ženě, která utajila svou totožnost, si stěžuje, že Francie neposkytla 

ochranu jejímu právu na soukromý život, když právní řád vyžaduje souhlas biologické 

matky k zpřístupnění údajů o její identitě, který nelze žádným zákonným způsobem 

                                                 
46 HRUŠÁKOVÁ, M.; KRÁLÍČKOVÁ, Z. Anonymní a utajené mateřství v České republice- Utopie 
nebo realita? Právní rozhledy. 2005, Sv. 2. 
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překonat či nahradit. Tvrdila, že utajený porod není ve skutečnosti právem ženy, ale 

spíše projevem jejího neúspěchu. Místo slibu anonymity, se má stát snažit těmto ženám 

pomoci, umožnit jim osvojení. Evropský soud pro lidská práva vyslovil názor, že každý 

člověk má prvořadý Úmluvou chráněný zájem na získávání informací nezbytných 

k pochopení jeho dětství a dospívání. Pod pojmem „ každý “ je nutno rozumět nejen 

dítě, ale také matku. „Toto ustanovení by tedy mělo chránit na jedné straně zájem dítěte 

znát svůj původ a zajistit jeho lidský vývoj a na druhé straně podpořit zájem ženy 

zachovat anonymitu, jež považuje za nezbytnou k ochraně svého zdraví při porodu 

uskutečněného za odpovídajících lékařských podmínek.“ 47 V tomto rozhodnutí klade 

Soud velký důraz na rozsah míry uvážení, kterou jednotlivé smluvní státy disponují, aby 

upravily vztahy mezi jednotlivci a zároveň zajistily respektování soukromého života. 

Podle názoru Soudu francouzská právní úprava sice umožňuje matce utajený porod, 

posiluje však možnost dítěte zjistit svůj biologický původ tím, že zřídila národní radu 

pro přístup k osobnímu původu, což je nezávislý orgán, který je složen ze soudců, 

zástupců ze zákona dotčených organizací a profesních pracovníků, kteří mají praktické 

znalosti v dané oblasti. Tento orgán může zvrátit odmítnutí matky souhlasit 

s odtajněním její totožnosti. „Soud byl přesvědčen, že francouzská legislativa se tímto 

způsobem snaží zachovat dostatečnou rovnováhu mezi rozpornými zájmy stěžovatelky 

a její matky a že proto Francie nepřekročila míru uvážení, která je jí svěřena na poli tak 

složité a citlivé materie, kde se stýkají hned tři prvky: utajení původu dítěte, právo 

výběru biologických rodičů a jejich rodinných vztahů a existence rodičů 

adoptivních.“ 48        

 Právní problematika utajeného porodu je značně komplikovaná, stále 

přehodnocovaná s často rozdílnými závěry. Na jedné straně je právo matky na ochranu 

soukromí, na straně druhé právo dítěte znát svůj původ, které hlavně v dospívání hraje 

důležitou roli ve vytváření identity člověka. Každý právní řád by se měl snažit 

o rovnováhu mezi těmito právy.      

 Zákonodárce měl představu, že uzákonění utajeného porodu sníží počet 

                                                 
47 HUBÁLKOVÁ, Eva. Anonymní porody z hlediska článku 8 Evropské úmluvy o lidských právech. 
Správní právo. 2003, Sv. 5-6.  
48 HUBÁLKOVÁ, Eva. Anonymní porody z hlediska článku 8 Evropské úmluvy o lidských právech. 
Správní právo. 2003, Sv. 5-6.  
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interrupcí, odložených a usmrcených dětí po porodu. Bohužel tuto problematiku 

nedomyslel do všech detailů, což způsobuje v praxi nemálo problémů. Navíc, podle 

mého názoru, ani hlavní důvod, proč byl tento institut přijat, v dnešní době již zcela 

neobstojí. Interrupcí je rok od roku méně, páry stále více dbají na důslednou ochranu při 

pohlavním styku. A co se týče odložených či usmrcených novorozenců, velký počet 

matek tak jedná kvůli psychickým onemocněním a pochybuji, že v takovém stavu jsou 

schopné si vybrat utajený porod jako správné řešení jejich situace. 

5.2. Anonymní porod 

Termín porod s utajením totožnosti matky bývá často nesprávně, hlavně 

laickou veřejností, zaměňován s termínem „anonymní porod ‟. Každý z obou termínů 

však znamená něco jiného.       

 V případě anonymního porodu jde o situaci, kdy matka vůbec není známa (dítě 

bylo odloženo nebo zanecháno ve zdravotnickém zařízení matkou s neznámou 

totožností), případně matka předložila doklady, o kterých se až později zjistí, že jsou 

falešné, anebo matka odmítne sdělit informace týkající se její totožnosti.  

 Podle § 17 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjemní se provede 

zápis dítěte nezjištěné totožnosti do knihy narození podle výsledků šetření orgánu police 

a zprávy lékaře, která obsahuje sdělení o pohlaví a pravděpodobném datu narození 

dítěte. Výsledek šetření i zprávu lékaře předá matričnímu úřadu orgán policie, který 

šetření prováděl. Pokud se však ani po šetření policejního orgánu nepodaří zjistit datum 

narození, matriční úřad o to oznámí soudu, který datum narození dítěte určí. V případě, 

že se nepodaří zjistit místo narození dítěte uvede se jako místo narození sídlo 

matričního úřadu příslušného k provedení zápisu narození do matriční knihy.  

 O anonymním porodu se již několikrát diskutovalo, ale dosud nebyla žádná 

právní úprava přijata. Pokud žena odmítne poskytnout informace týkající se její 

totožnosti, je brána jako nezjištěná osoba a musí být přivolána Policie České republiky, 

která její totožnost vyhledá.      

 Povolení anonymního porodu by opět mohlo být v rozporu 

s článkem 7 Úmluvy o právech dítěte a s ustanoveními Listiny základních práv 

a svobod, podle kterých má dítě právo znát své rodiče a má právo na jejich péči. Oproti 
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utajenému porodu by zde dítě nemělo žádnou šanci, jak zjistit, kdo byla jeho matka, 

případně oba rodiče, neboť žádné informace týkající se matky by nebyly uchovány. 

5.3. Náhradní mateřství 

Již od doby římského práva platí zásada mater semper certa est. Zatímco určení 

otcovství prošlo v průběhu mnoha století díky vědeckým poznatkům vývojem, kdy od 

domněnek otcovství se dostáváme díky DNA analýze k téměř stoprocentní jistotě 

o otcovství, určení mateřství zůstává v zásadě nezměněno. Současné i budoucí vědecké 

poznatky v oblasti asistované reprodukce nás však zajisté donutí, či již tak učinily, 

zamyslet se nad tím, zda to tak skutečně je, zda matka je vždy jistá. 

 V dnešní době je možné trojí vnímání pojmu matka. Nejprve matka 

v biologickém smyslu. Taková žena je geneticky příbuzná s dítětem. Dále je možné 

mluvit o gestační matce, tj. ženě, která dítě porodila. A v neposlední řadě matka jako 

sociální role ve vztahu k dítěti a jeho okolí. Pro zásadu mater semper certa est je 

rozhodující okamžik porodu. Tedy jde o gestační matku. V této kapitole se však chci 

zabývat mateřstvím biologické matky.    

 V minulosti neexistovala jiná možnost než, že matka, která dítě porodila, byla 

i jeho biologickou matkou. Avšak dnes díky rozvoji asistované reprodukce a zejména 

díky náhradnímu mateřství tomu tak již být nemusí.   

 Náhradní mateřství je nadějí pro ženy, které kvůli svému onemocnění nemohou 

donosit a porodit dítě. Je nabízeno jako poslední možnost léčby centry asistované 

reprodukce. Léčba je určena pouze ženám, které mají vážnou poruchu dělohy. Mezi 

takové poruchy patří např. vrozené chybění dělohy, stavy po hysterektomii a podobně.  

Jde o dohodu mezi ženou, budoucí náhradní matkou a neplodným párem. Vše 

probíhá tak, že nejprve biologická matka podstoupí hormonální léčbu ke zvýšení tvorby 

vajíček ve vaječnicích. Poté dojde k odběru co největšího množství vajíček a  oplodnění 

spermatem partnera. Posledním krokem je přenos embrya do dělohy náhradní matky. 

 Náhradní mateřství pouze z kosmetických důvodů (aby si ženy těhotenstvím 

nezkazily postavu nebo pouhá nechuť absolvování těhotenství) není v České republice 

možné.          

 Institut náhradního mateřství není v účinné právní úpravě v České republice 

regulován. Článek 2 odst. 4 Ústavy stanovující, že co není v soukromoprávní oblasti 
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zákonem zakázáno, je dovoleno, se patrně nedá v tomto případě použít. Neboť tento 

institut je na pomezí mezi právem soukromým a veřejným.  

Dohoda mezi náhradní matkou a neplodným párem, podle které náhradní 

matka podstupuje umělé oplodnění a po porodu by měla dítě odevzdat tomuto páru, je 

soudně nevymahatelná. Podle § 39 OZ je neplatný ten právní úkon, který svým 

obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým 

mravům. Tudíž neplodný pár nemá žádnou jistotu, že dítě dostane. Pokud se náhradní 

matka rozhodne dítě ponechat, nikdo jí v tom nemůže bránit. Neboť jak již bylo 

několikrát zmíněno, matkou dítěte je žena, která jej porodila.    

 Za odnošení dítěte nabízejí neplodné páry zpravidla 200 až 300 tisíc korun. 

V České republice však tyto peníze mohou vykázat pouze jako náhradu výdajů 

spojených s těhotenstvím, např. na bydlení, lékařské prohlídky, vitamíny, apod. Pokud 

by takové peníze byly vykázány jako odměna náhradní matce, dopustily by se trestného 

činu a to trestného činu obchodování s dětmi.    

Jak již bylo zmíněno, dohoda mezi náhradní matkou a neplodným párem je 

nevymahatelná a ani nezakládá právní vztah mezi dítětem a tímto párem. Jediná 

možnost pro rodiče, jak právně vyřešit situaci, je tedy osvojení. Náhradní matka by měla 

být svobodná, aby osvojení dítěte nebylo komplikováno první domněnkou otcovství. 

Pokud tomu tak je, tak nic nebrání tomu, aby genetický otec uznal otcovství k dítěti, 

které nosí náhradní matka. Děje se tak souhlasným prohlášením genetického otce 

a náhradní matky. Genetická matka pak po narození dítěte požádá o osvojení dítěte 

a náhradní matka dá k tomu souhlas, případně pokud budou splněny podmínky v 

§ 68 odst. 1 ZoR, souhlasu nebude třeba.       

 Základní ustanovení týkající se mateřství, které je obsaženo v § 50a ZoR, 

prošlo v průběhu přípravy OZ2012 proměnami. „Návrh nového občanského zákoníku 

v jedné z prvních verzí stanovil v § 643 odst. 1: Matkou dítěte je žena, která je porodila; 

původ genetické látky, která byla základem početí, není rozhodný. Žalobě ženy, která 

byla dárkyní genetického materiálu, proti ženě, která dítě porodila, nelze vyhovět.“ 49 

V dalších úpravách došlo k vypuštění druhé věty, a tak dosavadní formulace zůstane 

                                                 
49 SPEJCHAL, Petr. Náhradní mateřství. Praha, 2011. 22 s. Studentská vědecká odborná činnost. 
Univerzita Karlova, Právnická fakulta. Katedra občanského práva. Konzultant Petr Šustek. Dostupný zaké 
z www: < http://svoc.prf.cuni.cz/sources/4/2/18.pdf> 
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nezměněna i v OZ2012 . V § 775 je stanoveno, že matkou dítěte je žena, která je 

porodila. Nadále zůstává jedinou relevantní skutečností pro rozhodnutí otázky mateřství 

porod. Žalobě dárkyně genetického materiálu proti ženě, která dítě porodila, nelze 

vyhovět.        

 Podstatnou změnou v OZ2012 je ustanovení § 804: osvojení je vyloučeno mezi 

osobami spolu příbuznými v přímé linii a mezi sourozenci; to neplatí v případě 

náhradního mateřství. V tomto ustanovení se poprvé expressis verbis mluví o náhradním 

mateřství. „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.“ 50 OZ2012 tedy počítá s tím, že i poskytovatelka biologického materiálů, 

tzn. biologická matka, si bude muset dítě následně osvojit. Zákon tedy umožní, aby 

v rámci rodiny např. matka nebo sestra odnosily dítě počaté z vajíčka své dcery, sestry, 

která není schopna těhotenství. Jde o první právní mantinely, které u nás náhradní 

mateřství získává. Zajisté bude potřeba institut náhradního mateřství jednou upravit 

v jiném zákoně. Prozatím však jde jen o malý počet lidí (asi 20 párů ročně), kteří tento 

institut využívají.        

 Zákony, které upravují náhradní mateřství, se liší země od země. Ve většině 

evropských zemí je tento institut zakázán (např. Německo, Rakousko, Norsko). Legální 

nekomerční náhradní mateřství, znamenající, že náhradní matka nedostane žádnou 

odměnu, je možné např. v Dánsku, Velké Británii, Austrálii. Komerční náhradní 

mateřství je naopak legální na Ukrajině, v USA, Rusku.    

 Velká Británie přijala již v roce 1985 Surrogacy Arrangements Act, který 

zakazuje jakákoliv úplatné sjednání smluv o náhradním mateřství. Novela z roku 2008 

umožnila větší zapojení neziskových organizací a zrovnoprávnila možnosti i pro 

registrované a nesezdané páry. Pro neplodné páry existují dvě možnosti, jak získat dítě 

do své péče. První možností je požádání o příkaz k přidělení do péče (parentel order). 

Po splnění podmínek (žádost podána od 6 týdnů do 6 měsíců od narození dítěte, souhlas 

náhradní matky, případně i otce, platba poskytnutá náhradní matce nepřesahuje účelné 

náklady, pár bydlí ve Velké Británii, již došlo k faktickému předání dítěte) má soud 

pravomoc dítě přidělit do péče neplodnému páru. Druhou možností, která je však 

                                                 
50 ELIÁŠ, Karel aj. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1.vyd. 
Ostrava: Sagit, 2012, s. 350. 
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mnohem časově náročnější a je podrobena většímu zkoumání ze strany místní správy, je 

adopce.          

 Když opominu právní úskalí, které náhradní mateřství přináší, je zde třeba 

zmínit i enormní zátěž pro psychiku obou stran. Náhradní matka, pokud není svobodná 

a má svou rodinu, přenáší problémy svého náhradního mateřství i do své vlastní rodiny 

a svého partnerství. Např. je zajisté obtížné vysvětlit dětem, že matka je sice těhotná, ale 

děťátko potom s nimi nebude, dalšího sourozence mít nebudou. Poté po porodu není 

zajisté jednoduché se dítěte zříci. Na druhé straně biologičtí rodiče musí prožívat 

neustálý strach z toho, zda si to náhradní matka nerozmyslí, zda si dítě neponechá. 

Nezřídka se stává, že obě strany potřebují pravidelnou péči psychologa, aby tyto 

kritické momenty vůbec zvládly.       

 Vzhledem k tomu, že neplodných lidí podle lékařských statistik prudce 

přibývá, v průmyslově rozvinutých zemích je podíl neplodných jedinců vyšší než dvě 

procenta a dalších deset procent populace trpí různě závažnými poruchami plodnosti, je 

možné, že institut náhradního mateřství se stane čím dál více vyhledávanou možností 

pro neplodné páry, jak založit rodinu. Na to bude zajisté potřeba reagovat i podrobnou 

právní úpravou, která přesně upraví podmínky a postup náhradního mateřství. 

5.4. Problematika baby boxů 

Postavení dítěte ve společnosti prošlo v průběhu dějin velikými změnami. 

„Teprve ve 20. století se dítě stává partnerem rodičů a dětství přípravou na celý lidský 

život.‟ 51         

 Ve středověku převzala péči o opuštěné děti a o sirotky církev. Již na konci 12. 

století se začaly objevovat schránky ve zdech klášterů, které sloužily k odložení dítěte. 

V 16. století dochází ke vzniku prvních samostatných nalezinců, sirotčinců a podobných 

zařízení.        

 Nejdokonalejší organizaci péče státu o nalezence byla ve Francii. V roce 1811 

totiž doplnil Napoleon zákon z roku 1793 dekretem, na základě kterého byly vymezeny 

tři skupiny dětí, jejichž výchova spadala pod veřejnou dobročinnost. Šlo o děti 

neznámých rodičů, děti opuštěné a o chudé sirotky. Dále Napoleon nařídit zřídit 

                                                 
51 MITLÖHNER, Miroslav. Baby box- méně idealizmu a více reality. Sborník z kongresu Pardubice 
2007.2007. Dostupný z WWW: < http://www.planovanirodiny.cz/view.php?cisloclanku=2008043004>. 
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v každém okrese hospic, který měl otáčidlo. To vedlo k velkému nárůstu odložených 

dětí. Po jejich zrušení došlo opět k poklesu.      

 První nalezinec v Praze byl zřízen v roce 1789. Byl určen pro nemanželské děti 

narozené v zemské porodnici a nemělo jít o výchovný ústav, ale pouze o přechodný 

útulek pro děti v budoucnu umísťované do pěstounské péče.   

 Postupně se upouštělo od nalezinců a převažovala praxe umísťování 

opuštěných dětí do rodin. U nás začal být po druhé světové válce prosazován princip 

kolektivní výchovy. Rodina se dnes znovu pomalu dostává na první místo mezi 

výchovnými institucemi.       

 Problematika anonymního odkládání dětí je stále diskutovaným tématem. 

Vzbuzuje pozornost ve většině vyspělých zemí. Novodobá vlna zřizování schránek pro 

odložení dětí, které byly známy již ve středověku, tzv. baby boxů nastala po roce 2000. 

 V České republice jsou baby boxy zřizovány Nadačním fondem pro odložené 

děti STATIM. Účelem tohoto nadačního fondu je zřizování a provoz těchto schránek, 

podpora všech činností s tím spojených a poskytování pomoci odloženým a opuštěným 

dětem.          

 Baby box je jednoduchá schránka, kam mohou matky anonymně odložit své 

dítě. Tato schránka je speciálně vybavená, většinou v blízkosti zdravotnického zařízení. 

O dítě se bezprostředně po odložení postará zdravotnický personál.  25. dubna 2012 byl 

zprovozněn již padesátý baby box v České republice. V Brně bylo 29. února 2012 

odloženo již 67. dítě.       

 Z povahy baby boxů vyplývá, že na ně nelze použít občanské právo, ani jiný 

soukromoprávní předpis, neboť jde o záležitost sociálně právní ochrany dětí. Je věcí 

státu, jde o věc veřejnoprávní.      

 Rozsah pojmu sociálně právní ochrany dětí je definován v § 1 zákona 

č. 359/1999 Sb., o sociálně- právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Toto 

ustanovení platí obecně, nejen pro tento právní předpis. Subjekty, které smějí vykonávat 

sociálně právní ochranu dětí, jsou definovány v § 4.    

 Jak již bylo řečeno, jde o oblast veřejnoprávní, tudíž platí zásada, že je 

zakázáno vše, co není státu a těm, na které stát zákonem přenesl svou pravomoc-

výslovně dovoleno. Tudíž, hodlá-li někdo vykonávat činnost upravenou zákonem 

o sociálně-právní ochraně dětí, může tak činit jedině v případě, že splní podmínky 
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zákonem stanovené. „Pokud by tedy ten, kdo zřídil a provozoval baby-schránku, nebyl 

osobou pověřenou výkonem sociálně právní ochrany ve smyslu 

§ 4 odst. 2 písm. d zákona o sociálně-právní ochraně dětí, nemůže, přesněji řečeno 

nesmí, tak z hlediska práva činit, jeho případná činnost by takto byla v rozporu 

s právními předpisy.“ 52 Jelikož, ale provozování baby boxů není mezi taxativním 

výčtem činností v § 48 odst. 2 a 3 zákona o sociálně-právní ochraně dětí, lze 

pochybovat, zda může být nějaká osoba k této činnosti pověřena.   

 U osoby, která dítěte do baby boxu odloží, ať už jde o matku, otce či někoho 

jiného, je vyloučena trestní odpovědnost pro trestný čin odložení dítěte Tohoto trestného 

činu se dopustí ten, kdo opustí dítě, o které má povinnost pečovat, přičemž dítě si 

nemůže samo obstarat pomoc a vystaví je tím nebezpečí smrti nebo ublížení na zdraví. 

Při odložení dítěte do baby boxu nedochází k vystavení dítěte nebezpečí smrti nebo 

ublížení na zdraví. Vyjmutí z trestní odpovědnosti platí i v případě, kdy dojde 

k technické poruše na schránce. V takovém případě vznikne trestní odpovědnost 

provozovateli baby boxů, případně i osobě, která má na starost bezporuchový provoz 

schránek.         

 Pokud dojde k odložení dítěte do baby boxu, nezískává dítě status nalezence, 

neboť tento termín ZoR nezná. Naopak zákon o rodině stanoví, že matkou dítěte je žena, 

která dítě porodila. Tedy dítě, které bylo odloženo, má matku (i když není známa její 

totožnost), případně může mít i otce (v případě, že žena je vdaná nebo otcovství k dítěti 

bylo určeno již před jeho narozením souhlasným prohlášením rodičů). Proto také nelze 

předpokládat, že dojde k rychlému vyřešení faktické a právní situace odloženého dítěte. 

Spíše naopak. Dítě má zcela jistě matku, matka má rodičovskou zodpovědnost, souhlas 

s osvojením může dát nejdříve 6 týdnů po porodu. Pokud jde o dítě, které bylo odloženo 

později než bezprostředně po porodu, neběží dvouměsíční lhůta nezájmu o dítě, ale 

bude se muset vyčkat uplynutí 6 měsíců. V dnešní době, kdy není problémem prokázání 

otcovství k dítěti, není vyloučeno, že se objeví otec dítěte, který uplatní svá práva, 

případně dá souhlas s osvojením.       

 V případě, že se ani matku, ani otce nepodaří nalézt, bude nutné ustanovit dítěti 

zástupce pro právní věci dítěte. Právní vztah mezi rodiči a dítětem zanikne až právní 

                                                 
52 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Několik poznámek k právním otázkám okolo tzv. baby- schránek. Právní 
rozhledy. 2005, Sv. 7.  
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mocí rozhodnutí o nezrušitelném osvojení. Pokud dojde k pouze k prostému osvojení, 

nebrání nic tomu, aby se dál hledali biologičtí rodiče, či došlo k určení otcovství.

 Odložení dítěte do baby schránky je v rozporu s článkem 7 Úmluvy o právech 

dítěte. V něm je stanoveno, že dítě má být zaregistrováno ihned po narození, od svého 

narození má pak právo na své jméno, příjmení. To v případě odložení do baby boxu 

nebude možné. I když nelze vyloučit, že nebude odloženo do baby boxu dítě, které již 

bylo zaregistrováno, má své jméno, příjmení.  Dále Úmluva o právech dítěte stanoví, že 

dítě má právo znát své rodiče a právo na jejich péči, pokud je to možné. Aby něco bylo 

možné, je nutné, aby to bylo umožněno, a nikoli vyloučeno. Institut baby boxů toto 

právo dítěti odepírá.        

 Podstatnou nevýhodou baby boxů je to, že mohou být snadno zneužity. Tak se 

může stát, že dítě může odložit matka, která se prostě o dítě nechce starat, a tak svěří 

dítě a zdaleka to nemusí být jen novorozenec do péče státu. Nebo může jít o ženu, která 

má dítě v preadopční péči, či ho dokonce již osvojila. Do schránky lze vložit mrtvé dítě 

anebo i něco jiného než dítě. Jak zabránit takovým činům je zajisté obtížný úkol. 

„Poněkud absurdní možností by např. bylo sledovat každého, kdo něco do schránky 

odloží, až do chvíle, kdy lékař zjistí, že odloženo bylo skutečně novorozené dítě.“ 53   

 Dalším problém je to, že nelze u odloženého dítě ihned zjistit choroby, 

především ty dědičné. V dospívání se může u dítěte projevit problém s hledáním vlastní 

identity, svého biologického původu, které může mít vliv na psychiku člověka.  

 Právní problematika baby boxů je značně složitá, dotýká se nejen občanského 

či rodinného práva, ale i např. trestního práva, i když zde platí zásada, že trestní právo 

zaujímá roli ultima ratio. 

                                                 
53 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Několik poznámek k právním otázkám okolo tzv. baby- schránek. Právní 
rozhledy. 2005, Sv. 7.  
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6. Určení otcovství 

Vztah otce a dítěte je jeden ze základních soukromoprávních osobních vztahů. 

Tento vztah pomáhá dotvářet identitu jednotlivce, ať už jde o identitu příbuzenskou 

nebo o příslušnost k rodičovskému jedinci a skrze něho i identitu k širšímu, rodinnému, 

národnímu i státnímu společenství.       

 Postup vzniku vztahu dítěte a otce by měl být již z principu co nejrychlejší. 

Právní úprava se opírá o zkušenosti, které jsou všeobecně přijímané a podle kterých lze 

zjistit, kdo je za splnění určitých podmínek nejpravděpodobněji otcem dítěte. Většina 

právních řádů proto stanovuje systém tří právních domněnek otcovství, které pomáhají 

určit otce dítěte, pokud není prokázán opak. Tyto domněnky lze užít pouze v zákonem 

stanoveném pořadí. Tzn., dojde-li k uplatnění první domněnky, je tím automaticky 

vyloučeno uplatnění domněnky druhé a třetí. Pouze v případě, kdy nelze užít domněnku 

první, nastupuje domněnka druhá, neuplatní-li se, pak domněnka třetí. 

6.1. První domněnka otcovství  

Společensky nejobvyklejší situace je reflektována v § 51 odst. 1 ZoR, který 

stanoví, že narodí-li se dítě v době od uzavření manželství do uplynutí třístého dne po 

zániku manželství nebo jeho prohlášení za neplatné, považuje se za otce manžel matky. 

V OZ2012 je toto ustanovení doplněno tak, že toto období, kdy je za otce dítěte 

považován manžel matky platí i v případě, když byl manžel prohlášen za nezvěstného.  

 Zkušenost, že otcem dítěte je manžel matky, se opírá jednak o samotný 

charakter manželství, kde muž a žena vytváří životní společenství, jednak i o základní 

práva a povinnosti manželů v ustanovení § 18 ZoR, které ukládá manželům povinnost 

věrnosti. Tudíž by bylo nelogické, a s ohledem na finanční a časovou náročnost, 

i zbytečné, aby se v každém konkrétním případě ověřovalo, zda je manžel matky 

biologickým otcem dítěte. Tato domněnka platí automaticky, a to na základě právního 

statusu, který tu byl v den narození dítěte. Je zcela irelevantní, kdy po uzavření 

manželství se dítě narodilo. Otcovství, které takto vznikne, je zachováno i v případě 

zániku manželství (rozvodem, smrtí, prohlášením za mrtvého).   

 Časová působnost této domněnky je ohraničena třístým dnem po zániku 
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manželství, jeho prohlášením za neplatné nebo prohlášením za nezvěstného, tj. třístým 

dnem od právní moci rozsudku o rozvodu, třístým dnem od právní moci rozsudku 

o neplatnosti manželství nebo třístým dnem od právní moci rozsudku o prohlášení za 

nezvěstného. V případě, že dojde k zániku manželství smrtí manžela, počítá se tato lhůta 

od dne smrti uvedeného v úmrtním listu. V § 51 odst. 3 ZoR je stanoveno, že při 

počítání času je rozhodující pro určení otcovství v případě zániku manželství 

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

den smrti. Právní úprava v OZ2012 přejímá toto pravidlo. Soud podle § 71 OZ2012, 

určí v rozhodnutí o prohlášení za mrtvého den, který se pokládá za den jeho smrti. 

Tímto dnem zaniká i manželství.     

 V situaci, kdy se dítě narodí do tří set dnů od zániku manželství, ale matka 

dítěte žije již v novém manželství, by svědčila domněnka otcovství oběma manželům. 

Tomu brání § 51 ZoR (v OZ2012 jde o § 776 odst. 2), podle kterého narodí-li se dítě 

ženě znovu provdané, má se za to, že otcem je manžel pozdější. A to, i když se dítě 

narodilo před uplynutím třístého dne. „Základní domněnka otcovství svědčící 

dřívějšímu manželovi přichází k platnosti až v případě, že pozdější manžel s úspěchem 

popře otcovství.“ 54       

 OZ2012 upravuje v §777 situaci, kdy se narodí dítě v době mezi zahájením 

řízení o rozvodu manželství a třístým dnem po rozvodu manželství, a manžel, popřípadě 

bývalý manžel matky prohlásí, že není otcem dítěte, zatímco jiný muž prohlásí, že je 

otcem dítěte. V tom případě se má za to, že otcem je tento muž, připojí-li se matka 

k oběma prohlášením. Toto prohlášení se činí v řízení před soudem, které je zahájeno na 

návrh některého z nich. Návrh lze podat nejpozději do uplynutí jednoho roku od 

narození dítěte. K určení otcovství tímto způsobem však nemůže dojít dříve, než 

nenabude právní mocí rozhodnutí o rozvodu manželství. Obdobně to platí i pro případ 

neplatnosti manželství. „Jedná se o řízení o popření otcovství spojené s řízením o určení 

otcovství- jde zároveň o obojí: prvým krokem by mělo být prohlášení popírající 

otcovství za souhlasného prohlášení matky (resp. aniž matka vysloví své námitky), 

druhým pak prohlášení (muže, který tvrdí, že je otcem), uznávající otcovství za 

                                                 
54 HOLUB, Milan aj. Zákon o rodině s komentářem, judikaturou a předpisy souvisejícími. 9. vyd. Praha: 
Leges, 2011, s. 213.   
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souhlasného prohlášení matky.“ 55 Zápis do matriky bude řešen standardním způsobem, 

nejprve bude zapsán manžel matky a posléze na základě osvědčení soudu o prohlášení 

bude tento zápis změněn. 

6.1.1.  Popření otcovství 

Aktivní legitimaci k podání návrhu na popření otcovství má podle ZoR (i podle 

OZ2012) otec (manžel) a matka. Dítě nemá v žádném případě právo na popření 

otcovství.        

 Pasivně legitimován je druhý rodič a dítě, jsou-li oba naživu. Pokud jeden 

z nich nežije, je pasivně legitimován pouze ten druhý. Nežije-li ani jeden z nich, 

nemůže být otcovství již takto popřeno.     

 Podle § 57 ZoR může manžel do šesti měsíců ode dne, kdy mu vzniknout 

důvodné pochybnosti o tom, že je otcem dítěte, popřít u soudu své otcovství. Nejpozději 

však může popřít otcovství do tří let od narození dítěte. Pokud manžel pozbyl 

způsobilosti k právním úkonům, přičemž tato nezpůsobilost vznikla před uplynutím 

popěrné lhůty, může místo něj popřít otcovství opatrovník, a to opět do šesti měsíců ode 

dne, kdy se dozví o narození dítěte, nebo případně věděl-li o jeho narození dříve, do 

šesti měsíců po svém ustanovení.       

 Původní formulace § 57 ZoR, ve které měl manžel popěrné právo pouze šest 

měsíců od té doby, kdy se dozvěděl, že se jeho manželce narodilo dítě, bylo zrušeno 

nálezem Pléna Ústavního soudu vyhlášeného dne 14. 7. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 15/09, 

s účinností k 31. 12. 2011. Podle Ústavního soudu stávající právní úprava 

neposkytovala právnímu otci po uplynutí popěrné lhůty efektivní prostředek k popření 

otcovství. Právní úprava nemůže ignorovat skutečnost, že významný právní zájem na 

popření otcovství může vzniknout až s (někdy i značným) časovým odstupem od 

narození dítěte. V následném rozhodnutí ze dne 18. 11. 2010, sp. zn. II. ÚS 405/09 pak 

umožnil právnímu otci, aby po zjištění skutečností zpochybňující jeho biologické 

otcovství, zvážil a rozhodnul se v určitém čase, zda takového prostředku využije či 

nikoliv. „Rozhodne-li se v takovémto případě dál pro akceptaci svého právního 

otcovství, nelze dál v samotné absenci jeho biologického otcovství spatřovat dostatečný 
                                                 
55 ELIÁŠ, Karel aj. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1.vyd. 
Ostrava: Sagit, 2012, s. 340-341. 
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ústavně relevantní zájem pro jeho popření v budoucnu.“ 56    

 OZ2012 prodloužil popěrnou lhůtu manžela matky v § 785 na šest let od 

narození dítěte. Tato lhůta je v souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva 

a vychází i z nastavení a délky popěrných lhůt v některých zahraničních právních 

úpravách (Slovensko- 3 roky, Francie- 5-10 let).    

 Narodí-li se dítě v době mezi stoosmdesátým dnem od uzavření manželství 

a třístým dnem po tom, kdy manželství zaniklo nebo bylo prohlášené za neplatné, lze 

podle § 58 ZoR otcovství popřít jen tehdy, je- li vyloučeno, že by manžel matky mohl 

být otcem dítěte. Narodí-li se dítě do tří set dnů po rozvodu manželství a jiný muž 

o sobě tvrdí, že je otcem dítěte, lze otcovství manžela považovat za vyloučené též na 

základě souhlasného prohlášení matky, manžela a tohoto muže. Přičemž toto prohlášení 

musí být učiněno v řízení o popření otcovství. Možnost zjednodušeného popření 

otcovství díky souhlasnému prohlášení je možná pouze v případě, že manželství bylo 

rozvedeno a dítě se narodilo v ochranné lhůtě tři sta dnů po rozvodu. V případě, že se 

dítě narodí za trvání manželství, musí být otcovství vyloučeno, tak aby nemohla 

vzniknout pochybnost. K tomu by zajisté sloužilo znalecké dokazování.  

 V § 786 OZ2012 došlo ke změně lhůty, ve které narodí-li se dítě, lze otcovství 

popřít, pokud je vyloučeno, aby manžel matky byl otcem dítěte. Místo sto osmdesáti 

dnů je uvedeno sto šedesát dnů. Výjimkou k tomuto ustanovení je § 777, který se týká 

dítěte, které se narodí v době mezi zahájením řízení o rozvodu manželství a třístým 

dnem po rozvodu manželství. Za otce není považován manžel matky, pokud učiní 

prohlášení, že není otcem a jiný muž prohlásí, že je otcem a matka dítěte se připojí 

k oběma prohlášením.   

Narodí-li se dítě před stoosmdesátým dnem od uzavření manželství, postačí 

podle § 58 odst. 3 ZoR k tomu, aby se manžel matky nepovažoval za otce, popře-li 

u soudu své otcovství. To však neplatí, jestliže manžel s matkou dítěte souložil v době, 

od níž neprošlo od narození dítěte méně než sto osmdesát a více než tři sta dní, 

nebo jestliže při uzavření manželství věděl, že je těhotná. V tomto případě má manžel 

jednodušší právní postavení, neboť narodí-li se dítě v uvedené době, znamená to, že 

manželka musela již v době sňatku být těhotná. Manželovi stačí pouze podat žalobu na 

                                                 
56 HOLUB, Milan aj. Zákon o rodině s komentářem, judikaturou a předpisy souvisejícími. 9. vyd. Praha: 
Leges, 2011, s. 232.   
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popření, v níž prohlásí, že není otcem dítěte. Důkazní břemeno leží na žalované, která 

musí prokázat, že v rozhodné době došlo k souloži anebo vědomost manžela 

o těhotenství v době uzavírání manželství. Pokud by takto dokázala unést důkazní 

břemeno, tak manžel může popřít otcovství už jen tehdy, pokud prokáže, že jeho 

otcovství je vyloučeno.        

 V § 786 odst. 2 OZ2012 je stanoveno opět jiné rozhodné období pro narození 

dítěte. Narodí-li se dítě před sto šedesátým dnem od uzavření manželství, postačí 

k tomu, aby se nemělo za to, že otcem dítěte je manžel matky, popře-li své otcovství. 

To neplatí, souložil-li manžel matky s matkou dítěte v době, od níž do narození dítěte 

neprošlo méně než sto šedesát a více než tři sta dní, nebo věděl-li při uzavření 

manželství, že je těhotná.         

 Bylo-li pravomocně rozhodnuto, že pozdější manžel není otcem dítěte znovu 

provdané matky, počíná šestiměsíční lhůta k popření otcovství pro dřívějšího manžela 

dnem, kdy se dozvěděl o tomto pravomocném rozhodnutí. Toto pravidlo je obsaženo jak 

v § 60 ZoR, tak v § 788 OZ2012, kde je pouze formulačně upraveno tak, že šestiměsíční 

lhůta počíná původnímu manželovi běžet dnem následujícím po dni, kdy se dozvěděl 

o rozhodnutí.        

 Matka může podle § 59 odst. 2 ZoR a § 789 OZ2012 popřít, že otcem dítěte je 

její manžel. Musí tak učinit do šesti měsíců od narození dítěte. Ustanovení týkající se 

popěrného práva manžela zde platí obdobně.    

 „Pravomocný rozsudek o popření otcovství má za následek zánik vyživovací 

povinnosti mezi otcem a dítětem. Rozhodnutí o výživném pro dítě se ve vztahu k otci 

stane neúčinným dnem právní moci výroku rozsudku o popření otcovství tohoto 

muže.“ 57 

6.2. Druhá domněnka otcovství 

Druhou domněnku otcovství lze uplatnit pouze tehdy, pokud použití první 

domněnky otcovství je vyloučeno. V praxi to znamená, že se narodí dítě ženě 

neprovdané, nebo až za více než tři sta dnů od zániku předchozího manželství či jeho 

prohlášení za neplatné, případně došlo k úspěšnému popření otcovství manželem matky. 
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Pokud taková situace nastane, zákon počítá s tím, že nejpravděpodobněji otcem dítěte 

bude muž, který své otcovství dobrovolně uzná.     

 Skutkovým základem této domněnky je podle § 52 odst. 1 ZoR souhlasné 

prohlášení muže a ženy, matky, že narozené dítě je jejich společným potomkem. 

K tomuto prohlášení může dojít kdykoliv po početí, i když dítě ještě není narozeno. 

Není zde stanovena žádná lhůta, po jejímž uplynutí by bylo nemožné takto určit 

otcovství. Může tedy tímto způsobem dojít k určení otcovství k dítěti, které je již zletilé.

 K souhlasnému prohlášení musí dojít před příslušným orgánem. Na základě 

§ 52 odst. 1 ZoR je takovým orgánem buď matriční úřad, anebo soud. Podle 

§ 1 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 207/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vede matriku 

obecní úřad (případně městský úřad, úřad městského obvodu či městské části). 

„K přijetí prohlášení o otcovství je povolán matrikář toho úřadu, který vede matriku 

narození.“ 58 Souhlasné prohlášení rodičů se může stát mimo řízení anebo v řízení 

o určení otcovství. Pokud probíhá řízení o určení otcovství a dojde k souhlasnému 

prohlášení, ať už v rámci tohoto řízení, anebo před matričním úřadem, soud řízení 

o určení otcovství podle § 108 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu zastaví 

a rozhodne jen o výchově a výživě, pokud spolu rodiče nežijí. Soud je poté povinen 

sdělit rozhodnutí matričnímu úřadu, který vede knihu narození.   

 „Souhlasné prohlášení o otcovství je právním úkonem, pro který zákon 

předepisuje ústní formu. Jedná se o dva jednostranné právní úkony, obsahově shodné, 

které však nemusí být učiněny současně.“ 59 Otcovství k dítěti vznikne, až pokud 

k prohlášení jednoho z rodičů přistoupí shodné prohlášení druhého z rodičů.   

 Současná právní úprava obsahuje výjimku z pravidla, podle kterého je třeba 

k určení otcovství podle této domněnky souhlasného prohlášení obou rodičů, a to v 

§ 52 odst. 3 ZoR. Podle tohoto ustanovení není třeba prohlášení matky, pokud nemůže 

pro duševní poruchu posoudit význam svého jednání nebo je-li opatření jejího souhlasu 

spojeno s těžko překonatelnou překážkou. Matka tak nemusí činit prohlášení, pokud je 

např. její způsobilost k právním úkonům omezena nebo je jí zbavena anebo také 

v případě, pokud je matka nezvěstná nebo její zdravotní stav jí to nedovoluje.  
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59 HRUŠÁKOVÁ, Milana; KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. České rodinné právo. 3. přepracované a doplněné 
vyd. Brno: Masarykova univerzita a nakladatelství Doplněk, 2006, s. 199. 
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 Duševní porucha, která činí matku neschopnou posoudit význam svého 

prohlášení nebo těžko překonatelná překážka, již v OZ2012, podle § 781, zapříčiňují 

nemožnost určit otcovství souhlasným prohlášením.    

 V praxi může nastat problém, kdy první domněnka bude konkurovat druhé 

domněnce. To může nastat např. v případě, kdy dojde k určení otcovství k ještě 

nenarozenému dítěti, a to souhlasným prohlášením, ale poté matka uzavře manželství 

s jiným mužem. V tomto případě bude sloužit domněnka otcovství jednak manželu 

matky podle první domněnky, jednak druhému muži na základě souhlasného prohlášení. 

Praxe to řeší tak, že do matriky bude zapsán manžel matky. Pokud by však došlo 

k úspěšnému popření otcovství manžela matky, obnovilo by se opět otcovství druhému 

muži, založené na souhlasném prohlášení. Použije se analogie k § 51 odst. 2 ZoR. 

V případě vadného právního úkonu, prohlášení (např. při nedostatku 

způsobilosti, nedostatku svobody vůle, nesrozumitelnosti a neurčitosti projevu), lze se 

domáhat jeho neplatnosti. Podle § 104 ZoR se použijí ustanovení občanského zákoníku.  

Ustanovení § 782 OZ2012 potvrzuje, že na prohlášení otcovství jako zvláštní projev 

vůle se použijí obecná ustanovení o právním jednání, není-li stanoveno jinak. 

Neplatnosti se však lze dovolat jen ve lhůtě pro popření otcovství.  

 Způsobilost nezletilého rodiče je nutno posuzovat podle § 9 OZ. 

V § 52 odst. 2 ZoR je stanoveno, že prohlášení nezletilého rodiče o otcovství musí být 

učiněno vždy před soudem. Nová právní úprava v OZ2012, v § 779 odst. 2, určuje, že 

nezletilý, který není plně svéprávný, činí prohlášení vždy před soudem. „Schopnost 

nezletilého, který není plně svéprávný, posoudí vždy soud podle obecných ustanovení 

o posouzení schopností, resp. způsobilosti takových osob.“ 60   

 Činí-li prohlášení ten, kdo není plně svéprávný, může podle § 780 OZ2012 tak 

učinit pouze před soudem. Soud podle okolností případu posoudí, zda ten, kdo není plně 

svéprávný, je schopen jednat sám, nebo zda za něho bude jednat jeho opatrovník.

  Řízení o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů je upraveno 

v § 73 občanského soudního řádu. Podle tohoto ustanovení, narodí-li se dítě mimo 

manželství a nedojde k souhlasnému prohlášení před matričním úřadem, předseda 
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senátu vyslechne toho, koho matka označuje za otce, zda uznává, že je otcem. Jestliže 

takto k určení otcovství nedojde, ani matka v přiměřené době nepodá návrh na určení 

otcovství, ustanoví předseda senátu dítěti opatrovníka k podání takového návrhu 

a k tomu, aby dítě v řízení zastupoval. 

6.2.1. Popření otcovství  

Podle § 61 ZoR (§ 790 a 791 OZ2012) může muž, jehož otcovství bylo určeno 

souhlasným prohlášením, popřít své otcovství před soudem, jen je-li vyloučeno, že by 

mohl být otcem dítěte a dokud neuplyne šest měsíců ode dne, kdy bylo takto otcovství 

určeno. Tato lhůta neskončí před uplynutím šesti měsíců od narození dítěte. Stejné 

právo i se stejnou popěrnou lhůtou má i matka dítěte. 

6.3. Třetí domněnka otcovství 

Pokud nedošlo k určení otcovství podle první nebo druhé domněnky otcovství, 

nebo případně došlo k jejich úspěšnému vyvrácení, přichází v úvahu domněnka třetí. 

Otcovství je v takovém případě určeno v soudním řízení.    

 Podle § 54 odst. 2 ZoR (§783 odst. 2 OZ2012) se za otce považuje muž, který 

s matkou dítěte souložil v době, od které neprošlo od narození dítěte méně než 

sto osmdesát (v OZ2012 sto šedesát dní) a více než tři sta dnů, pokud jeho otcovství 

nevylučují závažné okolnosti.      

 Řízení je možné zahájit pouze na návrh. Podání takového návrhu není vázáno 

žádnou lhůtou. Pouze ze zákona logicky vyplývá, že návrh na zahájení řízení může být 

podán až po narození dítěte, neboť až poté lze spočítat onu tzv. kritickou dobu. Čím 

delší doba však od narození dítěte uplyne, tím se stává prokázání domněnky ve většině 

případů obtížnější.       

 V případě, že v průběhu řízení o určení otcovství dojde k určení otcovství 

souhlasným prohlášením rodičů nebo k nezrušitelnému osvojení, soud řízení zastaví. 

Pokud ovšem dojde k pouze k tzv. prostému osvojení, není to překážkou řízení o určení 

otcovství, neboť toto osvojení může být zrušeno a poté se obnoví vztah mezi 

osvojencem a původní rodinou.       

 Aktivní legitimace k podání návrhu je přiznána dítěti, matce i muži, který 

o sobě tvrdí, že je otcem dítěte. Pokud by byl návrh podán nezletilým dítětem, musí být 
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v řízení zastoupeno kolizním opatrovníkem.     

 Není-li domnělý otec naživu, podává se návrh na určení otcovství proti 

opatrovníkovi, kterého soud pro tento případ ustanovil. Zemře-li však muž, který o sobě 

tvrdil, že je otcem dítěte a nepokračuje-li v řízení dítě nebo matka, soud řízení zastaví. 

Jestliže zemře v průběhu řízení navrhovatel, může v řízení pokračovat další k návrhu 

oprávněný. Do šesti měsíců od smrti dítěte může podat návrh též potomek tohoto dítěte, 

musí však prokázat právní zájem na tomto určení.    

 Pasivně legitimován může být jednak muž, kterému svědčí domněnka 

otcovství, jednak matka a dítě v případě, že návrh je podán mužem, který tvrdí, že je 

otcem dítěte. Za situace, kdy se matka v kritické době stýkala s více muži a není si jistá, 

kdo je otcem, nemůže podat návrh vůči více domnělým otcům současně. Musí si vybrat 

jednoho z nich, a teprve v případě, kdy bude otcovství žalovaného muže vyloučeno, 

může podat nový návrh vůči dalšímu muži. Není-li domnělý otec naživu, podává se 

návrh na určení otcovství proti opatrovníkovi, kterého soud stanovil. Toto řízení se vede 

proti opatrovníku zemřelého a nikoli proti zemřelému, zastoupenému opatrovníkem. 

 Nejprve v řízení musí být prokázáno, že žalovanému muži svědčí domněnka 

otcovství, tzn., že s matkou souložil v tzv. kritické době. Důkazní břemeno leží na 

straně žalující. Důkazem bývá nejčastěji shodné tvrzení matky dítěte a žalovaného 

muže. Pokud však muž soulož s matkou dítěte popírá, neznamená to, že došlo 

k vyvrácení domněnky, jde pouze o jeho procesní stanovisko ve věci.    

 Pokud muž připustí, že s ženou v kritické době souložil, anebo je-li soulož 

prokázána jiným způsobem, je tím založena existence domněnky jeho otcovství 

a v další fázi řízení je nutno prokázat, že neexistuje závažná okolnost, která by 

vylučovala jeho otcovství. Důkazní břemeno se v tomto stadiu řízení přenáší na 

žalovaného muže. Tato okolnost vylučující otcovství je prokazována znaleckými 

posudky, ať už z oboru hematologie (tzv. krevní zkoušky), sexuologie, gynekologie, 

antropologie anebo na základě metody DNA diagnostiky.    

 Jakmile rozsudek o určení otcovství nabude právní moci, jde o tzv. věc 

rozsouzenou, o věci tak nelze již dále jednat. Z domněnky vyvratitelné se stane 

domněnka nevyvratitelná. Takový rozsudek lze zvrátit pouze mimořádnými opravnými 

prostředky.         

 Nález Ústavního soudu I. ÚS 987/07, týkající se zejména procesní 
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problematicky spojené s určováním otcovství podle § 54 odst. 2 ZoR, se vyjádřil 

k otázce, zda je či není v rozporu s ústavním pořádkem v takovémto řízení ukládání 

povinnosti dostavit se ke znalci a případné vynucení i ukládáním pořádkových pokut či 

předvedením. Podle Ústavního soudu takový postup soudu není v rozporu s ústavním 

pořádkem. Kromě této otázky se Ústavní soud vyjádřil k podobě řízení o určení řízení 

podle § 54 odst. 2 ZoR: „Je zřejmé, že s vývojem moderní medicíny je celá koncepce 

§ 54 odst. 1 a odst. 2 zákona o rodině již překonaná. Tzv. bází třetí domněnky je 

skutečnost, že muž souložil s matkou dítěte v době, od které neprošlo do narození dítěte 

méně než sto osmdesát a více než tři sta dnů; jsou-li tyto skutečnosti prokázány, 

považuje se muž za otce dítěte (protinormou, na základě níž se domněnka neuplatí, je 

pravidlo o existenci závažných okolností vylučujících otcovství tohoto muže). Tato 

koncepce skutkové báze domněnky pochází z doby, kdy nebylo možno jednoznačně 

znalecky určit, že žalovaný muž skutečně je otcem; proto bylo nutno vázat působení 

domněnky na skutečnost jinou, a sice na soulož matky a žalovaného muže. Teprve 

nástup metod DNA diagnostiky v polovině osmdesátých let minulého století umožnil 

jednoznačně pozitivní určení otcovství žalovaného muže. Je-li na základě analýzy 

kyseliny deoxyribonukleové možno jednoznačně určit, zda žalovaný muž je otcem 

dítěte, či nikoli, 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 (…).“ 61 Podle Ústavního soudu je řízení 

o určení otcovství ovládáno zásadou arbitrárního pořádku. Nejde tedy o vadu řízení, 

pokud se soud nebude nejprve zabývat tím, zda došlo k souloži, ale rovnou přistoupí ke 

znaleckému dokazování metodami DNA diagnostiky.    

 Pokud by se napříště v řízení o určení otcovství používala pouze metoda DNA 

diagnostiky, mohl by vzniknout problém v případech dětí narozených za použití metod 

asistované reprodukce. V takovém případě totiž nelze vázat otcovství pouze na 

genetický původ, zejména tam, kde matka byla oplodněna semenem dárce. Zde se 

otcovství neváže na genetický původ, nýbrž na souhlas manžela či jiného muže 
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s použitím darovaného semene. Z toho lze vyvodit závěr, že soudy nemohou celou třetí 

domněnku nahradit znaleckým důkazem otcovství za pomoci DNA. 

6.4. Asistovaná reprodukce a určení rodičovství 

Asistovaná reprodukce nebo jinak řečeno umělé oplodnění je označením pro 

skupinu medicínských postupů, které vedou k oplodnění vajíčka a jeho následnému 

uchycení v děloze ženy, kde se již běžným způsobem vyvíjí až do porodu. Díky 

vzrůstajícím problémům párů s otěhotněním se asistovaná reprodukce stává čím dál 

častěji využívanou metodou, jak otěhotnět a porodit vytouženého potomka.  

 V § 54 odst. 3 ZoR je stanoveno, že je-li dítě počato umělým oplodněním ženy 

z asistované reprodukce podle zvláštního právního předpisu (čímž je zákon 

č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 227/2006 Sb.), považuje se za 

otce muž, který dal k umělému oplodnění ženy podle tohoto zvláštního právního 

předpisu souhlas, pokud by se neprokázalo, že žena otěhotněla jinak. Otcovství k dítěti 

narozenému v době mezi sto osmdesátým dnem a třístým dnem od umělého 

oplodňování vykonaného se souhlasem manžela matky nelze podle § 58 odst. 2 ZoR 

popřít. Otcovství však lze popřít, jestliže by se prokázalo, že matka dítěte otěhotněla 

jinak.          

 Právní úprava této problematiky v OZ2012 je obsažena v § 778 a § 787. Jde o 

formulačně upravený přepis dosavadní právní úpravy. Narodí-li se dítě, které je počato 

umělým oplodněním, ženě neprovdané, má se za to, že otcem dítěte je muž, který dal 

k umělému oplodnění souhlas. Otcovství nelze popřít k dítěti narozenému 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 dítěte jinak. S tím, 

že bylo řečeno, že je jedno, jaké genetické látky bylo použito, se vyřešila ne dosud zcela 

jasná otázka, zda se ustanovení vztahuje i na situace, kdy je použita gameta jiného muže 

než toho, který dal k umělému oplodnění souhlas, ať už jím byl manžel matky dítěte 

nebo jiný muž, resp. také na situace, kdy je užito ova jiné ženy. 

 Dojde-li k umělému oplodnění matky zmrazeným spermatem muže již 

zesnulého, nastává problém, neboť podle platné právní úpravy nelze uplatnit žádnou 

z právních domněnek. Dítě se narodilo až po uplynutí tři sta dnů po zániku manželství 
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(zde smrtí manžela), proto nelze aplikovat první domněnku. Souhlasné prohlášení 

manželů zde také nelze použít, neboť souhlas lze dát již k dítěti počatému, předchozí 

souhlas je irelevantní. Druhá domněnka by stejně byla vyloučena domněnkou první. 

Třetí domněnka také nepřichází v úvahu, protože je založena na průkazu soulože 

v kritické době, což zde není možné, i tato domněnka je vyloučena u manžela matky. 

Z nemožnosti použití domněnek lze vyvodit buď právní závěr, že dítě otce nemá anebo 

právní závěr, že tam, kde domněnky nedopadají, je možné určení otcovství soudem 

i bez jejich použití. Soud však může takto rozhodovat jen v případě, že lze otcovství bez 

domněnek bezpečně zjistit. Což v dnešní pokrokové době, díky analýze DNA, možné je. 

„Uzavřený systém právních domněnek přestává být uzavřeným a lze z něho vykročit, 

jakmile se vyskytne skutečnost, kterou po tento systém podřadit nelze.“ 62 

6.5. Popření otcovství nejvyšším státním zástupcem 

Nejvyšší státní zástupce má právo popírat otcovství pouze u první a druhé 

domněnky. V § 62 odst. 1 ZoR je stanoveno, že vyžaduje-li to zájem dítěte, podá 

nejvyšší státní zástupce návrh na popření otcovství vůči otci, matce a dítěti, pokud lhůta 

stanovená pro popření otcovství některému z rodičů již uplynula.  Na podání takového 

návrhu není právní nárok, nejvyšší státní zástupce tak učiní, pokud dospěje k názoru, že 

je to v zájmu dítěte. Je-li vzhledem ke všem okolnostem zřejmé, že muž považovaný za 

otce dítěte otcem není a uplynula-li lhůta stanovená pro popření otcovství některému 

z rodičů, podá nejvyšší státní zástupce podle § 62 odst. 2 návrh na popření otcovství, 

ledaže zájem dítěte výjimečně vyžaduje, aby k popření otcovství nedošlo. Pasivně 

legitimováni jsou otec, matka a dítě. Není-li některý z nich naživu, popírá otcovství vůči 

ostatním. Není-li naživu žádný z nich, popírá otcovství vůči opatrovníkovi, kterého soud 

pro tuto věc ustanoví. 

 Podle § 62a ZoR může nejvyšší státní zástupce, a to před uplynutím lhůty 

stanovené pro popření otcovství, podat návrh na popření otcovství muže, jehož 

otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, ale který nemůže být otcem 

dítěte, je-li to v zřejmém zájmu dítěte a v souladu s ustanoveními zaručující základní 

lidská práva. Toto ustanovení má především sloužit k zamezení prodeji dětí, zejména do 

                                                 
62 WINTEROVÁ, ALENA. Určení otcovství nad rámec zákonných domněnek. Správní právo. 2003, Sv. 
5-6, s. 316.  



50 

zahraničí. Možnost podat návrh se týká pouze druhé domněnky, u první a druhé 

domněnky je tato možnost vyloučena.      

 Zásadní změnu přináší OZ2012 v § 792 a § 793. Podle těchto ustanovení, je-li 

podán návrh na popření otcovství po uplynutí popěrné lhůty, může soud rozhodnout, že 

zmeškání lhůty promíjí, pokud to vyžadují zájem dítěte a veřejný pořádek. Nová právní 

úprava upouští od ingerence nejvyššího státního zástupce. Napříště bude v této věci 

rozhodovat soud, který nejprve posoudí všechny okolnosti rozhodné pro připuštění 

návrhu na popření otcovství po uplynutí lhůty a v případě jeho připuštění rozhodne 

o zachování či popření otcovství v soudním řízení s ohledem na zájem dítěte a veřejný 

pořádek.        

 Vyžaduje-li to zřejmý zájem dítěte a mají-li být naplněna ustanovení zaručující 

základní lidská práva, může soud podle § 793 i bez návrhu zahájit řízení o popření 

otcovství, bylo-li otcovství určeno souhlasným prohlášením rodičů, ale otec dítěte takto 

určený nemůže být jeho otcem. Soud zpravidla současně pozastaví výkon rodičovské 

odpovědnosti. Toto ustanovení je reakcí na funkční nedostatečnost dosavadní právní 

úpravy, kdy je vyžadováno složité dokazování a hrozí, že se to nestihne v rámci 

relativně krátké lhůty. Má jít o efektivnější a rychlejší řešení nevlídné situace hrozící 

dítěti.  
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Závěr 

Účelem mé práce bylo podrobit zkoumání právní úpravu vztahů mezi rodiči 

a dětmi, a to zejména s ohledem na určení rodičovství. Tato problematika je značně 

rozsáhlá, a proto jsem se zaměřila na několik zajímavých a důležitých otázek a těmi 

jsem se zabývala do větších podrobností.     

 Dítě má právo, ať už podle české právní úpravy, anebo podle mezinárodních 

dokumentů, na zabezpečení řádné výchovy a všestranného rozvoje. Jen tak může 

z dítěte vyrůst jedinec se správně nastavenými morálními hodnotami, se schopností vést 

slušný a šťastný život.       

 V dnešní společnost spatřuji určitou krizi morálních hodnot a zásad. To se 

bohužel promítá i do života rodin. Vztahy mezi rodiči a dětmi jsou mnohdy narušené 

a to oběma směry. Děti nerespektují často rodiče a rodiče nedbají na výchovu a zajištění 

dětí. Proto je nezbytné, aby právní řád stanovil určitá práva a povinnosti ve vztazích 

rodičů a dětí. Aby ve formě právní normy poskytl oporu žádoucímu chování a jednání, 

které by mělo být vynutitelné.       

 Zákon o rodině i nová úprava v zákoně č. 89/2012 Sb. celkem podrobně určuje 

jednotlivá práva a povinnosti. Od institutu rodičovské (z)odpovědnosti, přes právo na 

výživné, určení jména dítěti apod. Nová právní úprava v zákoně č. 89/2012 Sb. převzala 

některá ustanovení ze zákona o rodině, formulačně je upravila a některá ustanovení 

nově stanovila. Reaguje tak nejenom na výklad soudů, ale i na praxi a vývoj 

společnosti.        

 Významná část mé práce byla věnována určení rodičovství. Díky novým 

lékařským poznatkům jde o oblast rodinného práva, která se musí stále přizpůsobovat 

vědeckému vývoji. Před několika desítkami let bylo určení otcovství postavené pouze 

na domněnkách, bez stoprocentní jistoty. V současnosti díky analýze DNA si 

pochybující muž může být stoprocentně jist, zda je či není otcem.   

 V dnešní době je bohužel stále více párů neplodných. Statistiky a prognózy pro 

další generace nejsou moc příznivé. Pozornost čím dál většího počtu lidí se tak upírá 

k asistované reprodukci, neboť ta již dnes poskytuje párům značnou naději, že se svého 

dlouho očekávaného potomka možná dočkají.     

 Jednou z dalších možností dosažení kompletní rodiny je také cesta náhradního 
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mateřství. Tento institut je v některých státech hojně využíván, u nás je tato procedura 

teprve v počátku. Již nyní ale lze zaznamenat pokrok v právní úpravě, neboť zákon 

č. 89/2012 Sb. poprvé expressis verbis mluví o náhradním mateřství. Jde o první právní 

mantinely. Doufejme, že ne poslední.      

 Porod s utajenou totožností matky a baby boxy, to jsou relativními novinkami 

v našem právním řádu. Mají pomoci matkám, které se o dítě nechtějí, případně 

nemohou starat, vyřešit jejich situaci jinak než usmrcením nebo odložením dítěte. 

Právní úprava je ale bohužel stále nedokonalá, nepromyšlená do detailů. A tak jedině 

čas a činnost zákonodárců ukáže, zda i tyto instituty mají mít své stálé místo v našem 

právním řádu.        

 Vše, čemu jsem se ve své diplomové práci věnovala, chápu jako dynamický 

proces, v němž mají své místo hodnoty, které jsou prověřené staletími a do kterého se 

promítají nejnovější vědecké poznatky z mnoha oborů lidské činnosti, což činí tuto 

oblast zároveň stabilní i dynamicky se měnící.      

            

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

Seznam zkratek       

                

OZ  Občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů  

 

OZ2012  Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. 

 

ZoR  Zákon o rodině č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 

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

   

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

Použitá literatura 

Monografie, učebnice a komentáře                

 

ELIÁŠ, Karel a kolektiv. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou 

a rejstříkem. 1. vydání. Ostrava: Sagit, 2012. ISBN 978- 80- 7208- 922- 2. 

 

ELIÁŠ, Karel a kolektiv. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 1. svazek. 

Praha: Linde, 2008. ISBN 978- 80- 7201- 687- 7. 

 

HOLUB, Milan a kolektiv. Zákon o rodině s komentářem, judikaturou a předpisy 

souvisejícími. 9. vydání. Praha: Leges, 2011, ISBN 978- 80- 87212- 9-7. 

 

HRUŠÁKOVÁ, Milana; KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. České rodinné právo. 3. 

přepracované a doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita a nakladatelství 

Doplněk, 2006. ISBN 80- 210- 3974- 4. 

 

HRUŠÁKOVÁ, Milana a kolektiv. Rodinné právo. Brno: Masarykova univerzita a 

nakladatelství Doplněk, 1995. ISBN 80- 210- 1113- 0. 

 

HRUŠÁKOVÁ, Milana a kolektiv. Zákon o rodině. Komentář. 4. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2009. ISBN 80- 717- 9912- 2. 

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Lidskoprávní dimenze českého rodinného práva. Brno: 

Masarykova univerzita, 2010. ISBN 978- 80- 210- 5053- 2. 

 

PLECITÝ, Vladimír; SKŘEJPEK, Michal; SALAČ, Josef; ŠÍMA, Alexander. Základy 

rodinného práva. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 2009. ISBN 78- 80- 

7380- 139- 7. 

 



55 

PLECITÝ, VLADIMÍR. Zákon o rodině. Komentář. Praha: Euronion, 2007. ISBN 978- 

80- 7317- 063- 9.  

 

RADVANOVÁ, Senta; ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Kurz občanského práva: Instituty 

rodinného práva. Praha: C.H. Beck, 1999. ISBN 80- 7179- 182- 2. 

 

ŠVESTKA, Jiří a kolektiv. Občanský zákoník. Komentář. I, § 1- 459. 2. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2009. ISBN 978- 80- 7400- 108- 6. 

 

ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan a kolektiv. Občanské právo hmotné 3. 5. vydání. Praha: 

Wolters Kluwer, a.s., 2009. ISBN 978- 80- 7357- 466- 6. 

 

VESELÁ, Renata a kolektiv. Rodina a rodinné právo (historie, současnost a 

perspektivy). Praha: Epolex Bohemia, 2003. ISBN 80- 210- 111- 4.   

  

 

Odborné články v časopisech a příspěvky ve sbornicích 

 

FRANK, R. Právo znát svůj genetický původ. Zeitschrift für d. gessamte Familienrecht. 

1998, Sv. 2. 

 

HERMANOVÁ, Monika. Právní aspekty problematiky anonymního odkládání dětí a 

anonymních porodů ve Spolkové republice Německo a některých dalších zemích. 

Justiční praxe. 2003, Sv. 51. 

 

HRUŠÁKOVÁ, Milana; KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Anonymní a utajené mateřství 

v České republice- utopie nebo realita? Právní rozhledy. 2005, Sv. 2. 

 

HUBÁLKOVÁ, Eva. Anonymní porody z hlediska článku 8 Evropské Úmluvy o 

lidských právech. Správní právo. 2003, Sv. 5-6. 

 



56 

JÍLEK, Dalibor. Stručná geneze mezinárodní ochrany dítěte. Jednota. 1990, Sv. 129.  

 

MELICHAROVÁ, Dita. Právo znát svůj genetický původ. Zdravotnictví a právo. 2004, 

Sv. 2. 

 

MELICHAROVÁ, Dita. Třetí domněnka otcovství- přežitý relikt. Pocta Sentě 

Radvanové k 80. narozeninám. 2009. s. 311. 

 

WINTEROVÁ, Alena. Určení otcovství nad rámec zákonných domněnek. Správní 

právo. 2003. č. 5-6. 

 

WINTEROVÁ, Alena. Otcovství. Pocta Sentě Radvanové k 80. narozeninám. 2009, s. 

603. 

 

 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Několik poznámek k právním otázkám okolo tzv. baby- 

schránek. Právní rozhledy. 2005. č. 2. 

 

 

Použité ústavní zákony, zákony a mezinárodní smlouvy  

         

Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod 

 

Ústavní zákon ze dne 16. prosince 1992 č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

 

Všeobecná deklarace lidských práv z roku 1948 

 

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966 

 

Úmluva o právech dítěte z roku 1989 

 

Zákon č. 265/1949 Sb., o právu rodinném 



57 

 

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů 

 

Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 

Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

Zákon č. 20/1966, o péči o zdraví lidu 

 

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně- právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 

 

Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících 

zákonů.  

 

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 

 

Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách 

 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

 

Judikatura (mezinárodní i česká)     

         

Odiévre vs. France. 42326/1998, Strasbourg: European Court of Human Rights, 2003. 

 

Nález Ústavního soudu. sp. zn. I. ÚS 15/09, Brno: Ústavní soud, 8. červenec 2010. 

 

Nález Ústavního soudu. sp. zn. I. ÚS 405/09, Brno: Ústavní soud, 17. březen 2009. 

 

 

 



58 

Internetové zdroje 

 

- <http://www.adamcr.cz/informacni-odbor/nahradni-rodinna-pece/pravni-a-

eticka-problematika/anonymni-a-utajeny-porod> 

 

- <http://www.babybox.cz/> 

 

- <http://www.cak.cz/assets/ba_06_2011_web.pdf> 

 

- <http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/prevence-urazu-otrav-a-

nasili/administrace/clankyfile/20120509142036362786.pdf> 

 

- <http://www.crmzlin.cz/article/2244.mel-by-byt-u-nas-uzakoneny-institut-8222-

nahradniho-materstvi-8220-/> 

 

- <http://cs.wikipedia.org/wiki/Babybox> 

 

- <http://www.humanrights.is/the-human-rights-

project/humanrightscasesandmaterials/cases/regionalcases/europeancourtofhuma

nrights/nr/609> 

 

- <http://www.novinky.cz/domaci/222968-dite-by-mohly-za-matku-odnosit-

prime-pribuzne-pocita-s-tim-novy-zakon.html> 

 

- <http://www.novy-obcansky-zakonik.cz/> 

- <http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/uvodni-stranka.html> 

 

- <http://svoc.prf.cuni.cz/sources/4/2/18.pdf> 

 

- <http://panirtenka.blogspot.cz/2012/07/vyhody-genetickeho-materialu.html> 

 

- <http://www.planovanirodiny.cz/view.php?cisloclanku=2008043004> 



59 

 

- <http://www.zenska-neplodnost.cz/novinky/nahradni-materstvi-pro-ceske-

zakony-neznamy-pojem-713> 

 

- <http://zdravotnickepravo.info/navrh-noveho-obcanskeho-zakoniku-a-

surogacni-materstvi/> 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



60 

Summary 

The family is a term, which is known in each period of history of mankind. It 

played, playes and will play an important role in life of every individual. It helps to 

create an identity of individual, a scale of values and principles, which are so necessary 

for happy life.         

 The topic of my thesis is Rights and Obligations of Parents and Children with 

Emphasis on Selected Issues of Development of Relationship between Parents and 

Children. I have chosen this topic because I think that this part of family law is very 

interesting, especially the questions regarding to the determination of parenthood in the 

time of the medical breakthroughs. The purpose of my thesis is to analyse Czech 

legislation with regard to international law.      

 The thesis is composed of six chapters, each of them dealing with different 

aspects of the relationships between parents and children and the determination of 

parenthood. Chapter one is introductory. It is subdivided into four parts. Part one deals 

with history of legislation of relationships between parents and children. Part two 

describes general features of this relationships. And third and fourth parts sort rights and 

obligations into groups and analyze the issue of a parental responsibility, which are the 

basic rights and obligations of parents and children. These rights and obligations are 

very important. Its abuse may may lead to the limitation, suspension or deprivation of a 

parental responsibility. 

Chapters two and three are dedicated to a determination of child´s name and 

maintenance. These rights and obligations aren´t part of parental responsibility. 

 In the second part of my thesis I deal with the determination of parenthood. 

Chapter four deals with history of it. Chapter five concentrates on problems resulting 

from the determination of materhood, especially problems resulting from a secret 

childbirth, an anonymous childbirth, a surrogacy and baby boxes. These institutes 

sometimes make difficult using a principle- mater semper certa est, which means, that 

mother is always certain.        

 Chapter six examines relevant Czech legislation relating to the determination 

of paternity. Almost all countries have system of legal presumptions, which can help to 

identify father of child. The Czech republic isn´t the expception. Chapter is subdivided 
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into five parts. First three parts deal with three legal presumptions in Czech legislation 

and its possible negation. Fourth part concentrates on problems resulting from assisted 

reproduction. Assisted reproduction is often the last hope for couples, which have 

problems with pregnancy, to have their dream baby.     

 In the conclusion of my thesis I express a dissatisfaction regarding to a moral 

depravity of our society, which has its own impact in family, in the relationships 

between parents and child. I see the necessity in an establishment of clear legal rules. 

Our Czech legislation is in the certain ares of family law more than sufficient (for 

example a determination of paternity), but in some areas is unfortunately unsufficient 

(for example Czech legislation of a surrogacy, a secret childbirth, baby boxes). I hope 

and believe that time and an activity of legislators will improve it.    
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