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Úvod 

 

Tématem této práce je určování rodičovství. Dané problematice se věnuji nejen 

z pohledu českého právního řádu, ale zaměřuji se i na právní úpravu v jiných 

evropských státech, s důrazem na právní řád Spolkové republiky Německo. Měla jsem 

možnost absolvovat studijní pobyt na Universität Hamburg a tamní přednášky z 

rodinného práva mi pomohly s orientací v německé právní úpravě této oblasti.  

Každý z nás je potomkem určité ženy a určitého muže – matky a otce, ať už nám 

jejich totožnost známa je, nebo není. Pokud ji neznáme, zvědavost v nás vzbuzuje touhu 

vypátrat, odkud pocházíme a kdo byli naši předkové. Hledáme totiž odpovědi na otázky, 

kým jsme a kam směřujeme. Právě právo znát svůj genetický původ je jako základní 

právo dítěte vyjádřeno v čl. 7 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte z roku 1989. Každé dítě 

má právo znát své rodiče, pokud to je možné, a právo na jejich péči. Avšak na druhou 

stranu by se ryze biologické rodičovské pouto nemělo přeceňovat, protože v životě 

dítěte hrají významnou roli především ty osoby, které se o něj ve skutečnosti starají, 

zabezpečují ho hmotně i duševně bez ohledu na vzájemnou genetickou vazbu.  

Právě pomocí určování a popírání rodičovství se právo snaží dítěti zajistit oba, 

pokud možno dobré, rodiče. Bezesporu je v zájmu zdravého tělesného i duševního 

vývoje každého dítěte, aby ve vztazích právního rodičovství panovala co největší právní 

jistota, a aby co nejvíce odpovídaly životní realitě.   

Na poli právní úpravy spojené se zjišťováním rodičů dlouhou dobu nedocházelo 

k překotným změnám. Matka nebyla dlouho zjišťována vůbec, neboť jak praví známá 

římská zásada, „Matka je vždy jistá“. Od 80. let 20. století však nastal prudký vývoj 

v oblasti lékařské vědy, který dal vzniknout novému oboru reprodukční medicíny, jenž 

umožnil např. surogační mateřství. Tyto nové lékařské objevy a postupy s sebou 

přinášejí celou řadu právních otázek a dilemat. 

Právní úprava určování rodičovství má tak tendenci zastarávat a je na 

zákonodárci, aby se s tím vypořádal a přijal takovou právní úpravu, která zakotví nově 

vzniklé instituty a vyřeší právní problémy s nimi spojené. Ve své práci se chci mimo 

jiné zaměřit na to, jak se k novým otázkám určování rodičovství staví ve svých právních 

řádech jiné evropské státy, a provést srovnání se situací v České republice. 
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V první kapitole své diplomové práce podávám čtenáři obecnější náhled na 

vztahy mezi rodiči a dětmi nejen z pohledu práva. Dále v ní shrnuji dosavadní 

historický vývoj právní úpravy dané problematiky v evropském kontextu i v kontextu 

území českého státu. Vše doplňuji přehledem platné české i mezinárodní právní úpravy, 

kterou je třeba brát v úvahu při rozboru institutu určování rodičovství.  

Tématu určování mateřství se věnuji ve druhé kapitole. V důsledku nových 

lékařských postupů již určení mateřství není tak samozřejmé jako dříve. V kapitole se 

zabývám konfliktem mezi matrikovým a biologickým mateřstvím, řízením o popření 

mateřství a německou právní úpravou v této oblasti.  

Na toto téma navazuji v následujících kapitolách analýzou problematiky 

anonymního odložení dítěte, anonymního porodu a porodu s utajením totožnosti, která 

v sobě nese řadu kontroverzních otázek. Pohledu na institut náhradního (surogačního) 

mateřství, zejména na jeho vývoj, právní úpravu v jednotlivých státech a postoj, který 

k němu tyto státy zaujímají, je vyhrazena pátá kapitola.  

Šestá kapitola je zaměřena na právní úpravu určování otcovství v právním řádu 

České republiky. Rozebírám v ní systém tří zákonných domněnek otcovství a zmiňuji 

některá soudní rozhodnutí vztahující se k tomuto tématu. Do kapitoly zahrnuji i 

problematiku popírání otcovství vzhledem k tomu, že s určováním otcovství úzce 

souvisí. 

V rámci následující kapitoly se soustředím na určování otcovství v německém 

právním řádu a zjišťuji rozdíly oproti české právní úpravě. Osmá kapitola představuje 

problematiku asistované reprodukce. Nově zaváděné lékařské metody s sebou přinášejí 

řadu právních problémů a nejasností, co se týče určování mateřství i určování otcovství. 

Jsem si vědoma toho, že od 1. 1. 2014 bude účinný zákon č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, a proto poslední kapitolu své práce věnuji úpravě určování 

rodičovství dle tohoto nového kodexu. Srovnání s úpravou v novém občanském 

zákoníku provádím i průběžně v rámci jednotlivých kapitol. 

Diplomovou práci jsem zpracovala podle platných právních předpisů ke dni 1. 6. 

2013. 
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1. Vztahy mezi rodiči a dětmi 

  

K nejvýznamnějším vztahům mezi lidmi vůbec patří vztahy mezi rodiči a dětmi, 

neboť péče o děti tvoří důležitou součást rodinného života ve všech kulturách světa.  

 

1.1. Základní pojmy 

 

1.1.1. Rodina 

Samotný pojem „rodina“ platné právo nevymezuje, avšak lze jej sociologicky 

popsat jako „malou skupinu osob, které jsou navzájem spojeny manželskými nebo 

příbuzenskými vztahy a společným způsobem života.“
1
 Tato skupina tvoří přirozenou a 

základní jednotku společnosti, jež je oprávněna požívat ochrany státu a jeho zákonů, 

neboť plní mnoho nenahraditelných funkcí.  

Základní funkcí rodiny je především reprodukce a výchova, nesmíme však 

zapomenout, že nezastupitelná role rodiny spočívá rovněž v emocionální oblasti, 

protože právě rodina poskytuje zázemí, podporu, pomoc, vztah důvěry a intimity, čímž 

se vytváří vlastní identita dítěte a jeho schopnost mít trvalou vazbu na jiného člověka.
2
  

V posledních letech se rodina v důsledku mnohých společenských změn velmi 

proměnila. Pod tímto slovem si dnes již nepředstavujeme pouze manželský pár a jejich 

děti, avšak i muže a ženu, kteří spolu žijí v partnerském vztahu bez uzavření manželství 

a vychovávají děti, osamělého rodiče s dítětem či pár stejného pohlaví vychovávající 

děti. Hovoříme také o tzv. „patchwork family“, tj. rodině, kterou tvoří partneři s dětmi 

ze svých předešlých vztahů a se svými společnými dětmi. Dalším znakem moderní 

rodiny je odkládání rodičovství na pozdější věk, což v četných případech vede k 

problémům s početím, které pomáhá řešit moderní reprodukční medicína.  

Důležitým dokumentem, který chrání rodinný život na poli mezinárodního 

práva, je Evropská úmluva o lidských právech a základních svobodách (EÚLP). 

                                                           
1
 HRUŠÁKOVÁ, M.; KRÁLÍČKOVÁ, Z. České rodinné právo. 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita 

a Doplněk, 2006. s. 8 
2
 WESTPHALOVÁ, L. Základní východiska pro studium rodiny z pohledu práva. In WINTEROVÁ, A.; 

DVOŘÁK, J. Pocta Sentě Radvanové k 80. narozeninám. Praha: Aspi – Wolters Kluwer, 2009. s. 595 –

596 
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Ustanovení čl. 8 zakotvuje právo každého na respektování svého soukromého a 

rodinného života, obydlí a korespondence. Jedná se především o ochranu vůči zásahům 

státu do autonomie jednotlivce v těchto oblastech. Porušení uvedeného článku je jedním 

z nejčastěji namítaných zásahů státu v řízení před Evropským soudem pro lidská práva 

ve Štrasburku (ESLP).  

Výklad pojmu rodinný život však není v EÚLP výslovně definován. Původně 

směřovala ochrana čl. 8 na tradiční koncepci rodiny – skutečné soužití manželů a rodičů 

s dětmi a i s nemanželskými dětmi přijatými do rodiny. Postupně judikatura rozšířila 

výklad pojmu i na skutečná soužití nesezdaných párů s dětmi, jež tvoří de facto rodinu. 

Při rozhodování o existenci rodinného života v devadesátých letech kladl ESLP důraz 

na skutečné biologické vazby mezi osobami (rodičem a dítětem) nehledě na to, zda 

spolu rodiče žijí.
3
 Výklad pojmu rodinného života začal pokrývat též vztah mezi 

prarodiči a dítětem, sourozenci a dalšími příbuznými.
 4

  

V poslední době však nastává v judikatuře ESLP obrat, neboť „Zatímco v první 

fázi vývoje ESLP otevřel pojetí rodiny různým formám mezilidského soužití a chránil 

pod článkem 8 Úmluvy vztahy jednoznačně překračující rámec nukleární rodiny, je nyní 

třeba bedlivě vnímat nový směr výkladu, který se rýsuje v kontextu práv 

přistěhovalců.“
5
 Zásadní změnou se jeví návrat k užšímu vymezení pojmu rodinného 

života, pod který nyní spadají pouze vztahy nukleární rodiny. Avšak na druhé straně byl 

rozšířen výklad pojmu soukromého života dle čl. 8 na množství různých alternativních 

forem rodinného soužití, které jsou tak chráněny právě právem na soukromý život.
6
 

Ani v právu Evropské Unie není výklad pojmu rodiny právně zakotven a 

judikatura Evropského soudního dvora v této věci není rozsáhlá. V souvislosti s volným 

pohybem pracovníků a vymezením rodinných příslušníků v sekundárních předpisech se 

pokládá za relevantní pouze nukleární rodina. Ustanovení o právu na respektování 

rodinného života v Listině základních práv EU koresponduje s úpravou v EÚLP a 

úpravu statusu jiných forem mezilidského soužití přenechává členským státům EU.
7
  

                                                           
3
 Např. rozhodnutí ESLP v případech Keegan v. Irsko, Kroon v. Nizozemí. 

4
 RADVANOVÁ, S. Portrét rodiny (na pozadí právního řádu). Zdravotnictví a právo. Praha: Orac, 2004. 

č. 2. s. 16 
5
 SCHEU, H. CH. Pojem Rodiny v evropském systému ochrany lidských práv. In WINTEROVÁ, A.; 

DVOŘÁK, J. Pocta Sentě Radvanové k 80. narozeninám. Praha: Aspi – Wolters Kluwer, 2009. s. 476 
6
 Blíže: tamtéž. s. 478 

7
 Blíže: tamtéž. s. 479 – 482  
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1.1.2.  Rodičovství 

 „Rodičovství zahrnuje aspekty biologické (početí, těhotenství, porod), 

psychologické (identita, sebepojetí), interpersonální (vztahy s dětmi, partnerem, rodiči, 

širší rodinou a sociálním okolím) a sociokulturní (pozice matek a otců ve společnosti, 

sociální a ekonomický kontext rodičovství).“
8
 Stát se rodičem představuje jednu 

z nejvýznamnějších událostí v životě člověka, která obnáší řadu závazků, zodpovědnosti 

a životních změn.  

Na rodičovství můžeme nahlížet v různých rovinách – biologické, právní či 

sociologické. Lze říci, že rodič v rovině sociální je tou osobou, která se ve vztahu 

k dítěti jako rodič chová, stará se o dítě, poskytuje mu zázemí, podporu, pomoc a lásku 

nehledě na to, zda se jedná o rodiče i po stránce právní či biologické. Logicky bývá 

sociálním rodičem osoba dítěti blízká, se kterou je v každodenním kontaktu, žije s ní ve 

společné domácnosti.   

Naproti tomu u rodičovství v biologické rovině jde o vztah mezi rodiči a jejich 

potomky daný jejich vzájemným biologickým poměrem, kdy jsou tyto osoby nositeli 

stejné genetické informace. Existence těchto biologických vztahů je reflektována 

normami rodinného práva „Vztahy mezi rodiči a dětmi jsou nejvýznamnějšími vztahy 

mezi lidmi vůbec. Z hlediska ochrany zájmů nezletilých dětí, je dán zásadní zájem 

společnosti na tom, aby tyto vztahy byly co nejrychleji a nejjistěji určeny a 

stabilizovány.“
9
 Navíc právě na jejich základě vznikají mnohé jiné důležité právní 

vztahy soukromého i veřejného práva.  

V současnosti dochází často v důsledku pokroku v moderní medicíně spolu s 

rozpadem tradiční rodiny k nepředvídaným situacím, jejichž důsledkem bývá nesoulad 

právního a biologického rodičovství. Rodinné právo by mělo být schopno reagovat na 

změny v oblasti určování rodičovství a právními normami zaručit jistotu v těchto 

vztazích. Ideálem by bylo nalezení rovnováhy mezi biologickým, sociálním a právním 

rodičovstvím. Pokud jde o osud dítěte, je určujícím hlediskem vždy jeho zájem, blaho, 

ochrana a všestranný rozvoj, jak ostatně uvádí Úmluva o právech dítěte z roku 1989.  

 

                                                           
8
 SOBOTKOVÁ, I. Zralost pro rodičovství a její souvislosti. In WINTEROVÁ, A.; DVOŘÁK, J. Pocta 

Sentě Radvanové k 80. narozeninám. Praha: Aspi – Wolters Kluwer, 2009. s. 504 
9
 VESELÁ, R. et al. Rodina a rodinné právo: Historie, současnost a perspektivy. 2. vydání. Praha: 

Eurolex Bohemia, 2005. s. 154  
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1.2. Dějinný vývoj 

 

1.2.1. Římské právo 

Z biologického hlediska je každý člověk v linii přímé v prvním stupni 

příbuzenství potomkem jednoho otce a matky. Avšak z pohledu práva tomu tak vždy 

není. Do poměrně nedávné minulosti disponovaly v právní rovině oběma rodiči pouze 

děti narozené v manželství a vztah nemanželského dítěte k jeho biologickému otci byl 

upravován zřídka.
10

 

Oblast úpravy určení rodičovství
11

 v evropském právu silně ovlivnilo římské 

právo. Klasická římská rodina neboli rodina „agnátská“ byla tvořena společenstvím 

osob a majetku a spočívala na umělém právním příbuzenství mezi jednotlivými členy, 

jež mohlo být zrušeno. Agnátské příbuzenství mohlo být založeno či zprostředkováno 

pouze muži, neboť existence rodiny byla odvozována od mocensko-právního pouta, 

kterým byla vybavena hlava rodiny. Součástí jejích oprávnění a povinností byla tzv. 

„patria potestas“. Římané neznali termín mateřské či rodičovské moci; jedinou moc nad 

dětmi vykonávala hlava rodiny tzv. „pater familias“. „Moc nad dětmi vznikala ve 

starém Římě narozením dětí v řádném manželství, osvojením anebo uznáním 

(legitimací) vlastních dětí, které se však narodily mimo manželství.“
12

 Ačkoliv agnátské 

příbuzenské vztahy často odpovídaly vztahům pokrevního neboli „kognátského“ 

příbuzenství, nebylo tomu tak vždy. 

Kognátské příbuzenství bylo založeno pokrevním vztahem dvou osob, jež 

pocházely jedna od druhé, či měly společného předka. Šlo o příbuzenství přirozené, 

které po svém založení již nešlo zrušit. Vzhledem k tomu, že příbuzenství mělo velký 

význam zejména v otázkách dědického a rodinného práva, bylo třeba jej v případě sporů 

dokázat. Pokrevní příbuzenství mezi matkou a dítětem nebylo třeba dokazovat, neboť 

platila zásada „Mater semper certa est, sed pater incertus.“, tj. „matka je vždy jistá, 

ale otec nejistý“. Příbuzenský vztah mezi otcem a dítětem Římané určovali pomocí 

domněnky otcovství manžela matky, pokud šlo o dítě vdané ženy. Tato domněnka se 

                                                           
10

 Srov.: RADVANOVÁ, S.; ZUKLÍNOVÁ, M. Kurs občanského práva: Instituty rodinného práva. 

Praha: C. H. Beck, 1999. s. 73 
11

 Tzv. filiace – původ slova z latinského filius (syn) / filia (dcera) 
12

 VESELÁ, R. et al. Rodina a rodinné právo: Historie, současnost a perspektivy. 2. vydání. Praha: 

Eurolex Bohemia, 2005. s. 54 
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uplatnila v případech, „…když se dítě narodilo po 181. dnu od uzavření sňatku a do 10 

měsíců poté, co manželství skončilo, ať smrtí manžela nebo rozvodem.“
13

 Domněnka 

byla manželem vyvrácena, pokud dokázal, že nemohl dítě zplodit nebo že byla 

manželka těhotná již před uzavřením manželství. 

Děti narozené mimo manželství a děti manželem prokazatelně nezplozené, se 

pokládaly za děti bez otce a z toho důvodu neměly z otcovy strany žádné pokrevní 

příbuzenské vazby. Příbuzné těchto dětí (pouze kognátské) tvořila jen matka a její 

příbuzní. Od doby císařské existovaly způsoby jak nemanželské děti legitimovat, čímž 

se dostaly do otcovské moci muže, který je zplodil. Dělo se tak buď následným sňatkem 

muže-zploditele a jeho družky, nebo byly děti legitimovány na základě císařského 

reskriptu.  

Podobně jako v jiných starověkých kulturách docházelo i v Římě k odmítnutí a 

odložení dětí nechtěných, či znetvořených. „Praxe odkládání dětí je známa již z doby 

republiky, běžná bývala zejména za krizí v době císařské, jak dosvědčují různé 

dochované zákony „de expositis“ (o odložených), které upravovaly osud nalezenců.“
14

   

 

1.2.2. K vývoji úpravy v moderním evropském občanském právu 

Výše uvedený římský náhled na manželské i nemanželské děti spolu s postupy 

legitimace dětí narozených mimo manželství převzalo církevní právo. Ve středověku 

bylo rozlišováno mezi jednotlivými nemanželskými dětmi v závislosti na tom, zda se 

narodily z trvalého či náhodného mimomanželského vztahu. Nejhorší postavení bylo 

přisouzeno dětem narozeným z cizoložství či dvojnásobného cizoložství, které nebylo 

možno jakkoliv legitimovat. Na rozdíl od kontinentálního evropského práva obecné 

anglické právo tzv. „common law“ dětem narozeným mimo manželství dlouho 

nepřiznávalo právní vztah ani k matce, čímž z nich činilo osoby bez právního 

postavení.
15

  

V oblasti kontinentálního práva se v moderním občanském právu v první 

polovině 19. století vytvořily dva systémy určování rodičovství k dítěti. Jedním z nich je 

tzv. „systém Code Civil Napoleon“ stojící na principu uznání dítěte jeho rodiči, který 

                                                           
13

 KINCL, J.; URFUS, V.; SKŘEJPEK, M. Římské právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1995. s. 73  
14

 Tamtéž. s. 69 
15

 Srov.: RADVANOVÁ, S.; ZUKLÍNOVÁ, M. Kurs občanského práva: Instituty rodinného práva. 

Praha: C. H. Beck, 1999. s. 73 
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byl založen francouzským občanským zákoníkem „Code Civil“ z roku 1804, jenž 

dodnes tvoří základ francouzského občanského práva a stal se vzorem pro další právní 

úpravy ve světě. Code Civil zná pouze dobrovolné uznání otcovství otcem u 

nemanželských dětí, které se nenarodily z krvesmilného nebo cizoložného poměru. 

Zmíněná uznávací zásada znamená, že záleží čistě na jednostranné vůli otce, zda 

nemanželské děti uzná, či ne. Rodinu spolu s dětmi narozenými v manželství dlouho 

chránil čl. 340 Code Civil, jenž nemanželským dětem pátrání po otci zakazoval. Teprve 

ve 20. století se objevily první žaloby na určení otcovství.    

Tzv. „systém ABGB“ je založen na základě rakouského všeobecného zákoníku 

občanského „Allgemeiner bürgerliches Gesetzbuch“ (ABGB) z roku 1811. Ještě před 

jeho přijetím došlo ke zlepšení postavení nemanželských dětí císařským patentem 

Josefa II. z roku 1787. Ačkoliv toto zrovnoprávnění bylo po přijetí ABGB v podstatě 

zrušeno, stále je systém ABGB oproti systému Code Civil liberálnější. „Zákoník 

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

svého zploditele.“
16

 Tomu odpovídala úprava paternitního řízení, která při regulaci 

zjišťování nemanželského otcovství nerozlišovala mezi tím, z jakého vztahu se dítě 

narodilo.  

Postup upravoval § 163 ABGB, „O kom se prokáže, že s matkou obcoval v době, 

od které neprošlo od jejího slehnutí méně než 180 dní a více než 300 dní, nebo kdo to i 

jen mimo soud dozná, o tom platí domněnka, že dítě zplodil.“
17

 Muž, který chtěl popřít 

své otcovství, disponoval popěrnou lhůtou tří měsíců od doby, co se dozvěděl o 

narození dítěte. Aby bylo otcovství popřeno, musel dokázat soudu, že nemohl dítě 

zplodit. Tvrzení a chování matky soud nebral v potaz. Po smrti muže přecházelo právo 

popřít otcovství na jeho dědice, kteří k tomu měli lhůtu tři měsíce od jeho smrti. I 

samotné dítě bylo schopno popřít otcovství, ale mohlo tak učinit až po dosažení 

zletilosti ve lhůtě jednoho roku a se svolením své matky. 

 

1.2.3. Vývoj českého práva 

Právní úprava určování otcovství dle ABGB platila i na našem území, jež bylo 

součástí Rakouska-Uherska. Avšak ani po zániku tohoto státního celku v roce 1918 u 

                                                           
16

 RADVANOVÁ, S.; ZUKLÍNOVÁ, M. Kurs občanského práva: Instituty rodinného práva. Praha: C. 

H. Beck, 1999. s. 74 
17

 Tamtéž 
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nás rakouská právní úprava platit nepřestala. Do československého právního řádu byla 

převzata pomocí recepční normy – zákonem č. 11/1918 Sb. 

Tzv. „Ústava 9. května“, zákon č. 150/1948 Sb., Ústava Československé 

republiky obsahovala ve svém čl. 11 odst. 2 zrovnoprávnění manželských a 

nemanželských dětí. Došlo k němu jak v soukromém, tak ve veřejném právu podobně 

jako jinde v Evropě. Tato ústavní změna rodinného práva byla konkrétně upravena 

zákonem č. 265/1949 Sb., o právu rodinném, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 1950. 

Tímto zákonem bylo rodinné právo vyjmuto z občanského zákoníku, čímž došlo 

k vytvoření nového právního odvětví – rodinného práva. Rodinné vztahy spočívaly na 

principech lidově demokratického zřízení a byla zdůrazněna jejich socialistická povaha 

vzhledem k značnému vlivu sovětské právní úpravy. Co se obsahových změn týká, byl 

tímto zákonem definitivně opuštěn institut nemanželských dětí. „Rodinný kodex také 

formuloval zákonné domněnky otcovství a právně tak vymezil pojem rodičů, tj. matky a 

otce ve smyslu zákona o rodinném právu.“
18

 Jednalo se o tři zákonné domněnky 

otcovství již téměř identické s dnešní úpravou lišící se pouze v terminologii.
19

  

K  rekodifikaci rodinného práva došlo v důsledku vydání Ústavy z roku 1960. 

Ačkoliv šlo pouze o větší novelu stávajícího zákona o právu rodinném, bylo z důvodu 

lepší srozumitelnosti přistoupeno k vydání nového zákona č. 94/1963 Sb., o rodině 

(ZOR) účinného od 1. 4. 1964. Úprava majetkových vztahů mezi manžely byla nově 

začleněna zpět do občanského zákoníku. Pravidla související s novým pojmem určení 

otcovství byla stanovena v hlavě třetí tohoto zákona. Matka nově nabyla právo popřít 

otcovství dříve určené souhlasným prohlášením rodičů. Ačkoliv byl ZOR ve své 

podstatě normou soukromoprávní, postupně došlo k částečnému průniku norem 

veřejného práva, zejména týkajících se sociálně-právní ochrany dětí. Tento 

paternalistický přístup státu ve věcech rodinného práva plně odpovídal ideologickému 

přístupu k rodině před rokem 1989.  

 

 

                                                           
18

 VESELÁ, R. et al. Rodina a rodinné právo: Historie současnost a perspektivy. 2. vydání. Praha: 

Eurolex Bohemia, 2005. s. 92 
19

 Blíže: HRUŠÁKOVÁ, M.; KRÁLÍČKOVÁ, Z. České rodinné právo. 3. vydání. Brno: Masarykova 

univerzita a Doplněk, 2006. s. 24 – 26 
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1.3. Platná právní úprava v České republice 

 

1.3.1. Vnitrostátní předpisy 

Ústavním zdrojem právní úpravy rodinného práva je bezesporu Listina 

základních práv a svobod (Listina) účinná od 1. 1. 1993, v jejímž čl. 32 je upraven 

ústavní rámec ochrany rodičovství a rodiny. Zaručuje se v něm speciální ochrana dětí a 

mladistvých, žen v těhotenství a je v něm vyzdvižena rovnoprávnost dětí narozených 

v manželství a těch mimo něj.  

V centru úpravy českého rodinného práva stojí v současnosti stále platný ZOR. 

Tento zákon prošel v devadesátých letech řadou novelizací. Do novely provedené 

zákonem č. 91/1998 Sb. „…náš právní řád znal pouze určení otcovství a pojem určení 

rodičovství se dostal do zákona v souvislosti s ustanovením o určení mateřství.“
20

 

Zmíněnou novelou byl totiž zaveden § 50a ZOR, který stanovil, že matkou dítěte je 

žena, která dítě porodila. K další významné novele ZOR došlo zákonem č. 84/2012 Sb., 

který prodloužil objektivní popěrnou lhůtu manžela z 6 měsíců na 3 roky věku dítěte a 

změnil institut popěrného práva nejvyššího státního zástupce.  

Důležitým pramenem zůstává i zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (ObčZ) 

vzhledem k tomu, že se ve vztahu k ZOR jedná o právní předpis lex generalis. 

Subsidiární použití ObčZ plyne z ustanovení § 104 zákona o rodině. Na rodinně-právní 

úkony je často třeba aplikovat jeho obecná ustanovení, neboť obecná úprava v ZOR 

chybí.  

Česká právní úprava dosud nemá zvláštní procesní předpis upravující řízení ve 

věcech rodinného práva. Procesní úpravu pro určování i popírání rodičovství najdeme 

upravenou v občanském soudním řádu, zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů (o.s.ř.).
21

 V oblasti úpravy určování rodičovství hraje významnou roli také 

zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých 

souvisejících zákonů (matrikový zákon). Jeho novelizací zákonem č. 422/2004 Sb. byl 

zaveden do našeho práva nový institut tzv. „utajeného porodu“, tedy porodu s utajením 

totožnosti matky. 

                                                           
20

 CHODĚRA, O. Partnerství, manželství a paragrafy. Praha: Grada, 2002. s. 31 
21

 V Poslanecké sněmovně ČR se však ve stádiu 2. čtení nachází návrh zákona o zvláštních řízeních 

soudních (sněmovní tisk č. 931). Tento zákon by měl, podobně jako je tomu v Německu, vyjmout z o.s.ř. 

některá řízení (mj. řízení o určení /popření rodičovství) a upravit je samostatně. 
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Vyskytne-li se v rodinných vztazích cizí prvek, je nezbytné je posuzovat podle 

zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění 

zákona č. 158/1969 Sb. a zákona č. 234/1992 Sb. V tomto právním předpise jsou 

obsaženy zvláštní kolizní normy upravující vztahy mezi rodiči a dětmi a postup 

uznávání cizích pravomocných rozhodnutí ve věcech určení či popření otcovství. 

1. 1. 2014 nabude účinnosti nový kodex soukromého práva, zákon č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník (NOZ), jenž upravuje také vztahy rodinného práva a jenž do jisté 

míry přebírá úpravu obsaženou v ZOR. Dojde tak ke zrušení více jak šedesát let 

účinného zákona o rodině a návratu rodinného práva do občanského zákoníku.  

 

1.3.2. Mezinárodní a evropské předpisy 

Na základě čl. 10 Ústavy České republiky, ústavní zákon č. 1/1993 Sb. jsou 

vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal parlament souhlas, součástí 

právního řádu naší země a v případě rozporu mají aplikační přednost před zákonem. V 

důsledku tohoto ustanovení se stala řada mezinárodních smluv základními prameny 

českého rodinného práva.  

Jednou z nejdůležitějších je bezesporu Úmluva o právech dítěte z roku 1989, jež 

právně zakotvila zásady deklarované již v Deklaraci o právech dítěte z roku 1959. Dle 

zásady 1 této Deklarace má každé dítě práva v ní stanovená bez rozlišování či 

diskriminace mimo jiné na základě své rasy, národnostního nebo sociálního původu, 

rodu nebo postavení.
22

 Dítě by nemělo být rozlišováno podle toho, kdo a do jakého 

postavení je přivedl na svět, nemělo by být posuzováno podle svého genetického 

původu. Na druhou stranu je pro vývoj a život dítěte velmi důležité, aby vědělo, odkud 

pochází a kdo jsou, či byli jeho rodiče. Právo dítěte znát svůj genetický původ neboli 

právo na sebeurčení ve vztahu k rodičům, je obsaženo v čl. 7 odst. 1 Úmluvy o právech 

dítěte, který stanovuje, že dítě má právo „… znát své rodiče, pokud je to možné … a 

právo na jejich péči“.
23

  

Z dalších mezinárodních smluv tentokrát na poli evropského práva je třeba uvést 

Evropskou úmluvu o výkonu práv dětí z roku 2001. Dítěti schopnému pochopit danou 

                                                           
22

 Zásada 1 Deklarace práv dítěte OSN (DE01/59) [online]. [citováno 20. 2. 2013]. Dostupné z: 

http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/deklarace-prav-ditete.pdf  
23

 Čl. 7 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte (sdělení FMZV č. 104/1991 Sb. m. s.) [online]. [citováno 27. 2. 

2013]. Dostupné z: http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/umluva-o-pravech-ditete.pdf 

http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/deklarace-prav-ditete.pdf
http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/umluva-o-pravech-ditete.pdf
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situaci je garantováno právo na dostatečné podání informací o soudním řízení, jež se ho 

týká, právo vyslechnout jeho názor a seznámit ho s důsledky, které by přineslo 

vyslyšení tohoto názoru. Dítě má také právo na ustanovení zvláštního zástupce 

v případě konfliktu svých zájmů se zájmy zákonného zástupce. Dále si může zvolit i 

osobu, která mu pomůže s vyjádřením jeho názoru. Výše zmíněným právům dítěte 

korespondují povinnosti soudních orgánů, které jsou obsaženy v čl. 6 této úmluvy. 

Mimo jiné jsou orgány povinny „…vzít názor dítěte náležitě v úvahu.“
24

 

Tuto kapitolu bych ráda uzavřela poukazem na EÚLP, jejíž čl. 8 zakotvuje právo 

každého na rodinný a soukromý život. Porušení tohoto článku státem bylo častokrát 

namítáno právě v souvislosti s vnitrostátní právní úpravou, která nezaručuje či přímo 

zamezuje stěžovateli poznat svůj genetický původ a tím stát zasahuje do jeho práva na 

rodinný život.  

 

1.4. Pohled na platnou právní úpravu v Německu 

  

Obecně lze říci, že mezi základní principy, na kterých určování rodičovství 

podle německého práva spočívá, patří princip pravdivosti původu, tj. soulad právního a 

biologického rodičovství, dále princip možnosti ovlivnit účinně projevenou vůlí osobní 

status, je-li to v souladu s blahem dítěte a konečně princip jasně určeného osobního 

statusu. Dle posledně jmenovaného principu by určení osobního statusu mělo být 

stabilní, založené na splnění formálních a jasně daných požadavků zákona a jednou 

určeným osobní statusem, který působí „inter et erga omnes“.
25

  

V ústavněprávní rovině je rodičovské právo jako jedno ze základních práv široce 

chráněno. Německá ústava „Grundgesetz“ (GG) zakotvuje ve svém čl. 6 ochranu 

rodinného života, práva starat se o dítě, pečovat o ně a vychovávat je. V německém 

ústavním právu je vysoce akcentováno také právo znát svůj genetický původ. Je 

odvozováno z práva na svobodný rozvoj osobnosti dle čl. 2 odst. 1 GG a práva na 

nedotknutelnost lidské důstojnosti dle čl. 1 odst. 1 GG. Podobně jako Česká republika je 

                                                           
24

 Čl. 6 Evropské úmluvy o výkonu práv dítěte (sdělení MZV č. 54/2001 Sb. m. s.) [online]. [citováno 28. 

2. 2013]. Dostupné z: http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2005020109 
25

 Blíže: LUH, C. K. Die Prinzipien des Abstammungsrechts: Reformvorschlag im Lichte der höchts 

richterlichen Rechtsprechung zu Vaterschaftstests. Hamburg: Kovač, 2008. s. 57 – 72   

http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2005020109
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také Německo vázáno řadou mezinárodních smluv, které mají vliv na podobu institutu 

určování rodičovství. 

Hmotně právní úpravu určování rodičovství najdeme v německém občanském 

zákoníku „Bürgerliches Gesetzbuch“ (BGB). Řízení o určení a popření otcovství je 

spolu s dalšími řízeními v rodinných a jiných nesporných věcech upraveno v zákoně o 

řízení v rodinných věcech a ve věcech nesporného soudnictví „Gesetz über das 

Verfahren in Familiensachen und den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit“ 

(FamFG). Ve výčtu pramenů práva nesmí být zapomenuta rozhodovací činnost 

německých soudů. Ačkoliv se nejedná o v pravém smyslu závazné precedenty, soudní 

rozhodnutí významně přispívají k interpretaci, aplikaci a dalšímu vývoji problematiky 

určování rodičovství. 

V průběhu let a vlivem zákona o reformě práv dítěte „Gesetz zur Reform des 

Kindschaftsrechts“ účinného od 1. 7. 1998 se dítě stalo středobodem úpravy německého 

rodinného práva. V důsledku ústupu tradičního modelu rodiny bylo nutné zajistit, aby 

muž a žena nežijící v manželství měli stejná rodičovská práva a povinnosti jako 

manželé. Základním principem se stala snaha podporovat co možná nejvíce blaho dítěte. 

V rámci zmíněného zákona bylo podstatně reformováno právo určování rodičovství, 

když bylo odstraněno dělení úpravy určování rodičovství pro děti manželské a 

nemanželské, čímž byla ukončena poslední etapa zrovnoprávnění těchto dětí. Dále byla 

zavedena definice mateřství, podobně jako se tomu stalo v České republice, sjednocen 

institut popření otcovství, posíleno právo dítěte znát svůj genetický původ a také 

změněna příslušná ustanovení procesního práva, v němž byla zavedena jednotná věcná 

příslušnost rodinných soudů.
26

     

Německý právní řád se při určování rodičovství orientuje v zásadě na genetický 

původ, ačkoliv jde jen o všeobecný záměr s mnoha odchylkami v jednotlivých 

ustanoveních zákona. K plnému pochopení německého práva určování rodičovství je 

třeba rozlišovat biologicko-genetický vztah od vztahu právního. Nesoulad právního a 

biologického rodičovství je zákonem přípustný v některých případech s ohledem na 

projevenou vůli a zájmy zúčastněných osob, zejména s ohledem na dítě, pro jehož blaho 

je důležité mít stabilní rodinné vazby a nebýt předmětem sporů. Ke sjednocení 

rodičovství právního i biologického do osoby jednoho rodiče slouží institut popření 

                                                           
26

 Blíže: SCHWAB, D. Familienrecht, 9. vydání. München: Beck, 1999 
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rodičovství podáním žaloby k soudu. Určení rodičovství na základě ustanovení zákona 

či rozhodnutí soudu je však určením právním, které nemusí vždy odpovídat faktickému 

stavu, tj. sociálnímu rodičovství. 

 

2. Určování mateřství 

 

2.1. Určování mateřství v českém právu 

 

2.1.1. Mater semper certa est 

Náš právní řád odvozuje určování mateřství z přirozeně právních základů 

ABGB. „Určené mateřství zakládá absolutní statusový vztah mezi matkou a dítětem, 

bez něhož nelze určit ani otcovství, ani další rodinné vazby.“
27

 Tento vztah vzniká 

narozením dítěte, na rozdíl od vztahu mezi otcem a dítětem, k jehož vzniku je třeba 

další právní skutečnost a to domněnka určování otcovství. Jedná se o domněnku o 

vztahu mezi konkrétní ženou – matkou dítěte – a mužem, jehož otcovství je zjišťováno. 

„Po zapsání matky do matriky může teprve dojít k zapsání otce na základě některé 

z domněnek určování otcovství.“
28

  

Přesto až do novely ZOR z roku 1998 nebyla v právní úpravě pozitivně 

stanovena matka dítěte. Mateřství bylo bráno jako jistý nepochybný fakt, který není 

třeba dokazovat. Historická zásada římského práva „Mater semper certa est.“ 

odpovídala prostému přírodnímu zákonu, že žena o svém mateřství ví a je si jím ve 

vztahu ke konkrétnímu dítěti na rozdíl od otce jistá. Tvořila základ pro statusový poměr 

mezi matkou a dítětem bez jakéhokoliv zakotvení v zákoně.  

Definovat mateřství se ukázalo jako nutnost až vzhledem k současnému vývoji 

medicíny s ohledem na to, že spory o určení mateřství v zahraniční praxi již nejsou 

výjimečné. Ve světle závěrů Světového medicínsko-právního kongresu v Gentu v roce 

1985, který o problému určení mateřství diskutoval, byl zákonem č. 91/1998 Sb. do 

                                                           
27

 HOLUB M. et al. Zákon o rodině s komentářem, judikaturou a předpisy souvisejícími. 9. vydání. Praha: 

Leges, 2011. s. 209 
28

 HRUŠÁKOVÁ, M.; KRÁLÍČKOVÁ, Z. České rodinné právo. 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita 

a Doplněk, 2006. s. 188 
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ZOR zařazen nový § 50a následujícího znění: „Matka dítěte je žena, která dítě 

porodila.“
29

  Toto kogentní a jednoznačné ustanovení založilo mateřství na objektivní 

právní skutečnosti porodu dítěte. „Uvedené ustanovení ZOR působí tak, že odvrací 

veškeré pochybnosti, které by mohly vzniknout v souvislosti s umělým oplodněním 

metodou implantace embrya, jež vzniklo fertilizací in vitro, přičemž ovum bylo získáno 

od dárkyně. Proto je prakticky vyloučeno smluvní uspořádání statusových důsledků 

porodu dítěte, pokud jde o matku.“
30

 Došlo tak k posílení předvídatelnosti a právní 

jistoty ve prospěch té matky, jež dítě porodila nehledě na to, zda se jedná i o matku 

genetickou. Nebyl ponechán žádný prostor pro to, aby byla smluvně určena matkou jiná 

žena než ta, která dítě porodila. Zákon nepřipouští žádnou výjimku.  

V důsledku toho není postavení dítěte ve vztahu k biologické (genetické) matce 

v těchto případech vůbec upraveno. V zákoně chybí zákonné mechanismy, které by 

nastavovaly pravidla, kdy a jakým způsobem se může dítě domoci práva znát svůj 

genetický původ. „Jakékoliv zkoumání toho, zda snad dítě geneticky nesouvisí s jinou 

ženou z důvodu poskytnutí heterologního ovocytu, není v našem právním řádě 

přípustné.“
31

 Ani nový občanský zákoník se problémy biologického mateřství a práva 

znát svůj genetický původ příliš nezabývá. 

 

2.1.2. Řízení o určení a popření mateřství 

Matkou dítěte je dle § 50a ZOR určena žena, která je porodila. Definice 

mateřství je tedy poměrně jasná, avšak i přesto existují problémy s jeho určením ve 

dvou rovinách. V té první se jedná o problémy způsobené rozvojem reprodukční 

medicíny. Ty byly ustanovením § 50a ZOR vyřešeny, avšak pochybnosti o správnosti či 

adekvátnosti této právní úpravy nadále zůstávají u náhradního mateřství, u institutu 

porodu s utajením totožnosti matky nebo u anonymního porodu.  

Ve druhé rovině ke sporné situaci při určování mateřství dochází tehdy, když 

původ dítěte od určité matky, tak jak je vyznačen v matričních dokladech, neodpovídá 

stavu, jak ho tvrdí jiná žena či jde o dítě „nalezené“, jehož rodiče v matrice zapsaní 

                                                           
29

 § 50a zákona č. 94/1963 Sb., o rodině 
30

 RADVANOVÁ, S.; ZUKLÍNOVÁ M. Kurs občanského práva: Instituty rodinného práva. Praha: C. H. 

Beck, 1999. s. 77 
31

 MELICHAROVÁ, D. Určení a popření mateřství, problematika surogačního mateřství. Zdravotnictví 

a právo. Praha: Orac, 2000. č. 7 – 8. s. 25 
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nejsou a jehož totožnost je třeba určit.
32

 V případě tohoto sporu nelze než postupovat 

podle předpisů procesního práva, protože odpovídající hmotně právní úprava zcela 

chybí. Z práva každého dovolat se u soudu ochrany práva, jež bylo ohroženo či 

porušeno,
33

 plyne přípustnost určování a popírání mateřství. Absence údajů o matce 

dítěte či zápis v matrice, který neodpovídá skutečnosti, představuje porušení 

osobnostních práv dotyčných osob. Svého práva se mohou domáhat podáním statusové 

žaloby – návrhu na určení mateřství či návrhu na popření mateřství podle § 80 písm. a) 

o.s.ř.
34

 V tomto řízení je rozhodováno o osobním stavu, a proto o něm lze rozhodovat 

pouze v samostatném řízení a nikoliv jako o předběžné otázce.
35

  

V řízení o určení mateřství je nutné prokázat, že dotyčná matka v předmětný den 

opravdu porodila dítě, o které se v řízení jedná. Naproti tomu při popření mateřství se 

dokazuje, že žena zapsaná v matrice jako matka toho určitého dítěte v uvedený den 

vůbec neporodila či porodila, avšak jiné dítě. Na tomto místě je nutné zmínit jako 

logický předpoklad návrhu směřujícího k popření mateřství to, že jsou v matrice zapsáni 

rodiče či alespoň matka dítěte. V opačném případě neexistuje žádné mateřství 

k popírání, nýbrž je třeba jej nejprve určit. 

Hovoříme-li o tzv. „matrikové matce“, rozumíme jí ženu, která je jako matka 

dítěte zapsána do tzv. „knihy narození“. Zápis mateřství je proveden dle matrikového 

zákona. Podle § 15 tohoto zákona jsou zdravotnické zařízení, v němž byl porod 

ukončen; lékař, který jako první poskytl matce a dítěti zdravotní péči; či jeden z rodičů; 

jeho zákonný zástupce nebo soudem ustanovený opatrovník, povinni oznámit narození 

příslušnému matričnímu úřadu do tří pracovních dnů od narození dítěte nebo od doby, 

kdy se ta dotyčná osoba o narození dozvěděla. Matce lhůta běží od okamžiku, kdy je 

oznámení schopna.  

Nesoulad mezi skutečným mateřstvím a jeho zápisem v matrice může nastat 

z různých příčin. Například byla v matrice jako matka zapsána jiná žena v důsledku 

záměny ve zdravotnickém zařízení, jako se to stalo při medializovaném případu záměny 

                                                           
32

 Srov.: HRUŠÁKOVÁ, M.; KRÁLÍČKOVÁ, Z. České rodinné právo. 3. vydání. Brno: Masarykova 

univerzita a Doplněk, 2006. s. 187 – 189; HRUŠÁKOVÁ et al. Zákon o rodině, zákon o registrovaném 

partnerství, komentář. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 238 – 240 
33

 § 3 o.s.ř. 
34

 Vládní návrh zákona o zvláštních řízeních soudních se řízení o určení/popření rodičovství věnuje v § 

411 až § 422. 
35

 HADERKA, J. K některým problémům určení (a popření) mateřství. Bulletin advokacie. Praha: Česká 

advokátní komora, 1986. č. 1. s. 20 
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novorozeňat v porodnici v Třebíči z roku 2007 či v důsledku administrativní chyby. 

Žena, která tvrdí, že je matkou dítěte, musí žalovat na popření mateřství ženy zapsané 

v matrice. Pokud má dítě v matrice zapsaného jak otce, tak matku, je nezbytné se 

nejprve domoci popření otcovství k tomuto dítěti, pokud se podle tvrzení ženy, která 

tvrdí, že je matkou, nejedná o biologického otce. Vzhledem k tomu, že aktivně 

legitimováni k podání návrhu na popření otcovství jsou dle ZOR pouze matrikový otec 

a matka, musel by být návrh na popření otcovství podán nejvyšším státním zástupcem 

dle § 62 ZOR za předpokladu, že by jej ani jedna z aktivně legitimovaných osob 

nepodala. Teprve po pravomocném rozhodnutí o popření otcovství matrikového otce 

může žena, která tvrdí, že je matkou, podat statusovou žalobu směřující k popření 

mateřství dle § 80 písm. a) o.s.ř. a domáhat se určení, že jí náleží mateřství 

k předmětnému dítěti.     

Ke sporu o mateřství může dojít i u cizinky, která se vzhledem k problémům 

svého zdravotního pojištění prokáže osobními doklady jiné ženy a porodí tak dítě pod 

jinou totožností. Jak uvádí Hrušáková a Králíčková, „Pokud mezi ženou zapsanou do 

matriky jako matka dítěte a ženou, která tvrdí, že dítě porodila, není spor o mateřství, 

bude třeba zápis v matrice opravit podle příslušných ustanovení zákona č. 301/200 Sb. 

a prováděcích předpisů.“
36

 Jinak je nutné jít cestou určovací žaloby dle § 80 písm. a) 

o.s.ř. 

Na základě čl. 7 Úmluvy o právech dítěte je stát povinen zajistit registraci 

každého dítěte ihned po narození. Sporná situace ohledně určení mateřství však může 

nastat, pokud narození dítěte oznamují jeho rodiče či jiné osoby. Je otázkou, zda by 

takové oznámení bylo pro matriční úřad dostatečně věrohodné a zda by nebylo třeba, 

aby byl porod určitého dítěte tou určitou ženou prokázán. Řešením by mohlo být získání 

dodatečného lékařského potvrzení, že tato žena opravdu absolvovala porod.
37

  

Maternitní spor může souviset také s odložením dítěte. Problematice úpravy 

statusu nalezeného dítěte se věnuje matrikový zákon i zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání 

a pozbývání státního občanství. Jméno a příjmení nalezeného dítěte je určeno soudem 

dle § 38 odst. 3 ZOR. Více k tématu uvádím ve třetí kapitole.  

                                                           
36

 HRUŠÁKOVÁ, M.; KRÁLÍČKOVÁ, Z. České rodinné právo. 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita 

a Doplněk, 2006. s. 189 
37

 Srov.: HRUŠÁKOVÁ et al. Zákon o rodině, zákon o registrovaném partnerství, komentář. 4. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2009. s. 244 
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2.2. Určování mateřství v Německu 

 

Podobně jako ČR, také Německo zavedlo v roce 1998 do BGB v § 1591 definici 

mateřství totožného znění.
38

 K této změně zákonodárce přistoupil poté, „…co se stalo 

technikami umělé reprodukce možné, že žena přivede na svět dítě ne s ní geneticky 

příbuzné.“
39

 Začalo docházet ke sporům, kdo je z pohledu práva matkou. Nové 

ustanovení zamezilo existenci jakéhosi „rozštěpeného mateřství“ mezi „Gebährmutter“ 

(ženou, která dítě porodila) a ženou, jejíž geny dítě nosí „Eierspenderin“ (dárkyně 

vajíčka – oocytu). Matkou v právním smyslu tedy zůstává jedině a nezpochybnitelně 

žena, která dítě porodila. Takové mateřství nelze popřít a právní řád ani neumožňuje 

s ním jakkoliv disponovat např. pomocí smlouvy o náhradním mateřství.  

Na rozdíl od naší právní tradice, akcentuje ta německá silně právo dítěte na 

poznání svého genetického původu, stojí-li za jeho narozením cizí genetický materiál a 

to i v případě, že je taková metoda asistované reprodukce zakázaná.  

 

3. Anonymní odložení a anonymní porod dítěte 

 
Existují ženy, které se z různých důvodů nemohou či nechtějí postarat o své dítě; 

nechtějí být matkami. Stává se, že jediné východisko ze své svízelné situace vidí v tom 

dítěte se zbavit, což pro oba může skončit tragicky. V minulosti se většinou jednalo o 

děti pocházející z nemanželského vztahu, pro jejichž matky představovaly společensky 

neúnosnou překážku.  

Společnost se přirozeně pokouší nešťastným koncům, jakými jsou neodborně 

provedené potraty, úmrtí odložených novorozenců či dokonce vraždy novorozených 

dětí matkou, zabránit tím, že umožňuje matce beztrestně a anonymně dítě opustit, aniž 

by tak byl ohrožen jeho život a zdraví. Navíc nesmíme zapomenout ani na zdraví 

dotyčné ženy, protože i to je v sázce vzhledem k tomu, že žena ve snaze utajit svou 

totožnost často nevyhledá odbornou zdravotní pomoc.  

                                                           
38

 Ustanovení § 1591 BGB zní: „Matkou dítěte je žena, která je porodila.“, Bürgerliches Gesetzbuch 

[online]. [citováno 12. 3. 2013] Dostupné z: http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/index.html 
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 SCHWAB, D. Familienrecht, 9. vydání. München: Beck, 1999. s. 215 
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3.1. Od počátků po současnost 

 

Případy opuštěných dětí jsou staré jako lidstvo samo. Již v Bibli se objevuje 

známá postava Mojžíše, jenž byl svou matkou jako novorozeně poslán v ošatce po Nilu, 

aby byl nakonec zachráněn a vychován dcerou faraona. V antickém Římě bylo běžné 

zanechávání dětí na veřejných tržištích, naproti tomu ve Francii byly děti během 5. 

století odkládány do mramorové mísy v kostelích. Jeden z prvních domů pro odložené 

děti nazývaný Xenodochium byl založen v Miláně roku 787 n. l.
40

 

Počínaje středověkem byli novorozenci ukládáni do otočných schránek 

umístěných nejčastěji u bran klášterů, nalezinců či nemocnic. První takové schránky 

byly zřízeny v Itálii v Římě ve 12. století z iniciativy papeže Inocence III., aby bylo 

zamezeno vhazování nechtěných novorozenců do řeky Tibery. Také stěna nalezince 

zvaného Špitál Neviňátek ve Florencii, který byl založen v 15. století, byla vybavena 

otočnou schránkou se zvoncem, který přivolal k dítěti pomoc. V Německu byla 

podobná zařízení poprvé otevřena v Ulmu a Kolíně ve 14. století. Shodná schránka byla 

začátkem 18. století zřízena i v Hamburku. Ve Francii to byl Napoleon Bonaparte, kdo 

vydal nařízení, aby všechny nemocnice disponovaly zařízením pro bezpečné odkládání 

dětí. Odloženým dětem byla věnována pozornost i v Portugalsku a Brazílii, kde na 

základě patentu královny Marie I. z roku 1783 byla povinně zavedena schránka 

v každém městě s nemocnicí. Pozadu nezůstala ani Velká Británie a Irsko, kde byly 

zaváděny schránky na stěny sirotčinců od první poloviny 18. století.
41

   

První moderní schránka byla zřízena v dubnu roku 2000 při nemocnici 

v německém Hamburku. Postupně byla podobná zařízení zvaná německy 

„Babyklappen“ zakládána i v dalších městech. U našeho souseda na Slovensku vzniklo 

v rámci projektu Hniezdo záchrany od roku 2004 již několik takových schránek. 

K podobným projektům pro odkládání dětí se připojily brzy také další evropské země.
 42

 

Naproti tomu např. ve Švédsku, v Nizozemí, ve Francii či ve Velké Británii nebyla 

podobná místa zřízena.   

                                                           
40

 VANÍČKOVÁ, E. Problematika babyboxů. babybox.cz [online]. 27. 7. 2011 [citováno 23. 3. 2013]. 
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41

 Blíže: tamtéž. [citováno 29. 3. 2013] 
42
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Zařízení pro odkládání nechtěných dětí jsou pod různými názvy zaváděna i na 

jiných kontinentech. Např. řada států USA přijala začátkem 21. století zákony zřizující 

zvláštní bezpečná útočiště tzv. „baby safe havens“ pro odkládání dětí na veřejných 

místech jakými jsou požární stanice, nemocnice, úřady sociální péče či policejní 

stanice.
43

  

   

3.2. Anonymní porod a odložení dítěte v České republice 

 

Tzv. „anonymní porod“, jinými slovy porod dítěte, při němž vůbec není známa 

totožnost ženy, která porodila, není ve zdravotnických zařízeních v České republice 

legální. Pokud žena při příjmu v porodnici odmítne sdělit své osobní údaje, které jsou 

důležité také pro zjištění její zdravotní anamnézy, je označena jako nezjištěná osoba a 

zdravotníci kontaktují Policii ČR, aby zjistila její totožnost.
44

 

Co se týče odložení dítěte, „V České republice se jedná o případ několika dětí, 

které byly matkami odloženy a poté nalezeny a zachráněny. V uvedených případech 

Policie ČR po matkách pátrala, protože v několika případech byla rovněž naplněna 

skutková podstata trestného činu opuštění dítěte.“ 
45

 Dnes jde o trestný čin opuštění 

dítěte nebo svěřené osoby § 195 trestního zákoníku.
46

 S cílem zamezit případům dětí 

zanechaných na nebezpečných místech v nevyhovujících podmínkách, byla i u nás 

v roce 2005 zavedena první schránka sloužící k anonymnímu odložení dítěte, tzv. 

„babybox“. Podle zprávy Českého statistického úřadu bylo v roce 2010 matričními 

úřady zaregistrováno celkem 20 novorozenců pocházejících z babyboxů či utajených 

porodů.
47
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3.2.1. Právní postavení nalezeného dítěte 

Pokud jde o postavení odloženého dítěte, které bylo nalezeno a zachráněno, 

hovoříme o něm jako o dítěti se statusem nalezence.
48

 Nalezenými osobami se zabývá 

zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání občanství České republice. Tento zákon v 

§ 5 stanoví: „Fyzická osoba nalezená na území České republiky je státním občanem 

České republiky, pokud se neprokáže, že nabyla narozením státní občanství jiného 

státu.“ Pokud by tedy nebylo zjištěno, že oba rodiče dítěte byli občany cizího státu, 

nalezené dítě nabude české občanství. Dříve mohla osoba získat občanství nalezením na 

území ČR pouze, pokud nebyla starší 15 let. To se změnilo přistoupením České 

republiky k Úmluvě o omezení případů bezdomovectví v březnu 2002, protože byla na 

základě jejího čl. 2,
49

 jenž kategorii nalezence věkově nikterak neomezuje, příslušně 

novelizována česká právní úprava.  

Zápis dítěte nezjištěné totožnosti do knihy narození se provede, jak uvádí § 17 

matrikového zákona, dle výsledku šetření Policie ČR a lékařské zprávy, která obsahuje 

informaci o jeho pohlaví a jeho pravděpodobném datu narození. Jestliže policejní orgán 

na základě vyšetřování a lékařské zprávy vypátrá matku dítěte, toto dítě již není 

nalezencem. „V případě, že by se nezjistilo mateřství konkrétní ženy, dítě by mělo dále 

status nalezence.“
50

 Při zápisu dítěte do matriky se postupuje dle § 20 vyhlášky 

Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o 

matrikách, jménu a příjmení. Dítě se zapíše až po ověření, zda se nejedná o dítě, které 

bylo už dříve do knihy narození zapsáno. Do matriční knihy se uvede rovněž čas, místo, 

okolnosti a stav, v jakém bylo dítě nalezeno, popis jeho podoby, oblečení, věcí, které 

mělo při sobě i jeho pravděpodobný věk. Zápis dítěte nezjištěné totožnosti provede 

matriční úřad, v jehož obvodu bylo dítě nalezeno.
51

 Autorky Hrušáková a Králíčková 
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uvádějí, že „Status nalezence bude mít i dítě odložené do tzv. baby boxu."
 52

, neboť i 

ono je ve většině případů dítětem s nezjištěnou totožností. 

 

3.2.2. Babyboxy v České republice 

V květnu roku 2004 byl do nadačního rejstříku zapsán Nadační fond pro 

odložené děti STATIM, jehož účelem je mimo jiné zakládání a provoz schránek pro 

odložené děti.
53

 V současné době je ve funkci předsedy správní rady tohoto nadačního 

fondu Ludvík Hess.
54

 V roce 2005 bylo založeno Občanské sdružení Babybox pro 

odložené děti – STATIM, jehož cílem je sledování a podpora odložených dětí, 

realizování humanitární pomoci, spolupráce s úřady, informování veřejnosti, 

preventivní pomoc a taktéž instalace babyboxů.  

První český babybox
55

 byl uveden do provozu dne 1. 6. 2005 u soukromé 

zdravotní kliniky v Praze – Hloubětín. Do této schránky bylo odloženo první dítě dne 

17. 2. 2006 ve 20:10 hodin. Další schránky byly zřizovány postupně.
56

 Ke dni 27. 2. 

2013 jich v naší zemi existovalo celkem 54 a odloženo do nich bylo celkem 83 dětí.
57

  

Nové babyboxy stále přibývají. Schránky jsou většinou zřizovány při zdravotnických 

zařízeních, avšak jedna je např. umístěna i na radnici Prahy 2. Od srpna roku 2008 je 

babybox chráněn ochrannou známkou a užitným vzorem vydaným Úřadem 

průmyslového vlastnictví.
58

 

Ačkoliv babyboxy fungují v naší zemi již řadu let, dodnes nebyla jejich 

existence upravena právními předpisy. Jistou snahu zavést pravidla do této šedé zóny 

představuje metodický pokyn Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, 

který stanoví postup orgánů sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) v případech dětí 
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odložených do babyboxů. Dle tohoto pokynu
59

 musí být miminko zanechané 

v babyboxu ihned převezeno do zdravotnického zařízení, kde mu je zajištěna 

odpovídající zdravotní péče. Zdravotnické zařízení je dále povinno o celé záležitosti co 

nejrychleji informovat místně příslušný OSPOD.
60

 Ten po zvážení konkrétní situace 

každého dítěte podá podnět či návrh na předběžné opatření k soudu, kterým se dítě svěří 

do péče fyzické osoby (žadatel o osvojení či o pěstounskou péči) anebo se umístí do 

kojeneckého ústavu. Pokyn uvádí, že je dítěti soudem ustanoven poručník.
61

  

OSPOD v případě dítěte nezjištěné totožnosti vyhledá vhodné žadatele o 

osvojení a co nejrychleji dítě umístí do náhradní rodinné péče. Po nějakou dobu jde o 

křehkou situaci, neboť pokud neexistuje souhlas rodičů s osvojením a ani nebyl soudem 

konstatován nezájem rodičů o toto dítě, existuje možnost, že se o něj jeho biologičtí 

rodiče do pravomocného skončení řízení o osvojení přihlásí a bude jim navráceno. I 

pokud je dítě osvojeno, avšak pouze nezrušitelným způsobem, možnost obnovení 

právního mateřství ženy, která jej odložila, stejně jako určení otcovství k němu stále 

existuje. Tvrzené rodičovství může být zjištěno či vyvráceno prostřednictvím testu 

DNA provedeném na náklady osoby, která je tvrdí anebo soudem v řízení o určení 

mateřství nebo otcovství k dítěti, bylo-li zahájeno. OSPOD může podat návrh na 

zahájení jménem dítěte, jen je-li ustanoven jeho opatrovníkem pro podání tohoto 

návrhu. 
62

 

V případě, že je totožnost dítěte známá
63

 bude celá věc řešena OSPODEM 

příslušným dle trvalého pobytu dítěte. Ten zkontaktuje rodiče s nabídkou spolupráce při 

řešení jejich situace a v případě, že umístění dítěte zpět do jejich péče a ani do péče 

jiných příbuzných nebude možné, zajistí jejich souhlas s osvojením, či pokud jejich 
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 Tisková zpráva MPSV. MPSV vydalo metodiku pro případy dětí odložených do babyboxů. mpsv.cz 

[online]. 16. 3. 2006 [citováno 29. 3. 2013]. Dostupné z: 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/2583/160306b.pdf  
60

 U dítěte s nezjištěnou totožností jím bude místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností a 

obecního úřadu, v jehož obvodu se nachází baby-box.  
61

 Přitom však ani k jedné ze skutečností vedoucích k ustanovení poručníka dle § 78 ZOR nedochází. 

Dítěti by měl být správně ustanoven opatrovník. 
62

 Aktualizované doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí k postupu příslušných obecních úřadů 

obcí s rozšířenou působností při odložení dítěte do babyboxu. Metodické doporučení MPSV. babybox.cz 

[online]. 7. 5. 2012 [citováno 2. 4. 2013]. Dostupné z: http://www.babybox.cz/media/pdf/doporuceni-

mpsv-2012.pdf  
63

 U dítěte byl přiložen rodný list apod.  

http://www.mpsv.cz/files/clanky/2583/160306b.pdf
http://www.babybox.cz/media/pdf/doporuceni-mpsv-2012.pdf
http://www.babybox.cz/media/pdf/doporuceni-mpsv-2012.pdf


24 
 

souhlasu není třeba pro jejich nezájem o dotyčné dítě, podnikne potřebné kroky 

směřující k rychlému osvojení.
64

 Zjevnost nezájmu rodičů dítěte upravuje § 68 ZOR. 

Jak je uvedeno výše, odložením dítěte může být za určitých okolností spáchán 

trestný čin opuštění dítěte nebo jiné svěřené osoby. Při nálezu odloženého dítěte proto 

policie zkoumá, zda nebyla naplněna skutková podstata tohoto trestného činu. Jak uvádí 

ve svém vyjádření Policejní prezidium České republiky, pokud bylo dítě odloženo do 

babyboxu, pátrá po rodičích dítěte policie jen za situace, když jsou na jeho těle známky 

násilí a existuje podezření, že se stalo obětí trestného činu.
65

 Policie a priori nezkoumá, 

zda došlo či nedošlo ke spáchání trestného činu opuštění dítěte, protože jak se uvádí ve 

Stanovisku Akademie věd České republiky, „Odložení dítěte do speciální schránky a 

jeho předání zdravotnickému zařízení nenaplňuje znaky uvedeného trestného činu, 

neboť takovým jednáním nedojde k zákonem předpokládané újmě, spočívající v tom, že 

dítě bude vydáno v nebezpečí smrti nebo ohrožení zdraví. Lze dovodit, že osoba, která 

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

jednáním nebyla naplněna ani objektivní, ani subjektivní stránka tohoto trestného 

činu.“
66

  

Z uvedeného vyplývá, že umístí-li matka dítě do babyboxu, nebude v zásadě 

zkoumáno, zda došlo ke spáchání trestnému činu opuštění dítěte, na rozdíl od ponechání 

dítěte např. přede dveřmi lékařské ordinace ve zdravotnickém zařízení, kdy policie 

okolnosti odložení z tohoto pohledu zkoumat bude.  

 

3.2.3. Pro a proti babyboxu 

Ačkoliv je v České republice přítomen již téměř deset let, nepřestává být 

babybox kontroverzním tématem, jež rozděluje laickou i odbornou veřejnost. 

Medicínská veřejnost se k němu staví veskrze kladně. Možná proto, že se z podstaty své 

profese ztotožňuje s jeho účelem, kterým je záchrana zdraví a života dětí. Na druhé 

straně členové právnické obce babybox z řady důvodů kritizují.  
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Mnohými je silně namítán rozpor s čl. 7 Úmluvy o právech dítěte. Odpůrcům 

babyboxu vadí, že dítěti odloženému do této schránky je odepřena možnost zjistit 

jakékoliv skutečnosti o svém původu. Tím, že stát toleruje babyboxy jako faktický stav, 

porušuje podle nich svůj závazek daný Úmluvou o právech dítěte. „Stát – smluvní 

strana Úmluvy – takto sice nemusí zajistit, aby dítě znalo biologické rodiče (protože to 

může být z objektivních důvodů vyloučeno), ale musí zabezpečit trvání možnosti, aby 

dítě znalo své rodiče a bylo v jejich péči.“
67

 Role státu by měla spočívat v nastavení 

takových podmínek, které by poznání genetického původu umožňovaly a ne stavění 

překážek, které by tomu zamezovaly.  

Na druhé straně zastánci babyboxů argumentují, že aby mohlo dítě realizovat 

své právo na poznání identity, musí mu být především zaručeno právo na život v čl. 6 

Úmluvy o právech dítěte, k jehož ochraně jsou tyto schránky určeny. Kromě toho se 

většina takto odložených dětí rychle ocitá v náhradní rodině s novou osvojeneckou 

identitou. Rovněž pro jejich zdravý duševní vývoj hraje psychologické rodičovství 

důležitější roli než to biologické.
68

  

Mnozí se také vymezují proti vměšování se soukromých subjektů – Nadačního 

fondu a občanského sdružení STATIM – do ryze veřejnoprávní sféry sociálně právní 

ochrany dětí, neboť ani jeden z těchto subjektů není osobou pověřenou výkonem této 

ochrany.
69

 Jiní jim oponují, že „… činnost STATIMU má být zaměřena pouze na 

vytvoření prostoru a jeho vybavení pro umístění odloženého dítěte, v němž budou 

zajištěny hygienické podmínky, bezpečnost dítěte proti zásahům třetích osob a 

návaznost na rychlá další opatření.“
70

 Akademií věd České republiky nebyl v otázce 

zřizování babyboxů shledán rozpor s mezinárodním právem, s trestním právem či 

s předpisy o sociálně právní ochraně dětí.  

Nahlížíme-li na babyboxy z čistě právně pozitivistického hlediska, právo 

odloženého dítěte znát svůj genetický původ je v důsledku jejich existence porušováno. 

Přesto nejsem zastáncem jejich rušení. Jsem přesvědčena, že podíváme-li se na celou 
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věc z pohledu etického a morálního, je právo na život dle čl. 6 Úmluvy o právech dítěte 

z podstaty věci naprosto zásadní, neboť pouze živé dítě může být nositelem jakéhokoliv 

práva včetně práva znát svůj genetický původ. Pokud babyboxy pomohou zachránit 

před smrtí jen jediné dítě, má jejich existence smysl.  

Nepopiratelným faktem je, že do babyboxů již byly odloženy desítky dětí. 

Existuje tedy mnoho žen, které bezpečné, rychlé a anonymní odložení dítěte využily. 

Svědčí to o tom, že jsou již v širokém povědomí veřejnosti, a že jiné možnosti v naší 

zemi chybí anebo jsou nedokonalé. Jedinou možnou cestu případného boje proti nim 

vidím proto ve snaze učinit babyboxy nepotřebnými. Je k tomu nutné zlepšit služby pro 

nastávající matky ve stavu zoufalé ekonomické, sociální či psychické nouze a rovněž 

odstranit nedostatky v úpravě a provádění utajených porodů, tak aby jim daly ženy 

přednost. Jistě, vždy budou existovat určité patologické jevy, kterým nepůjde zabránit, 

avšak pokud bude veřejnost dostatečně informována o legálních alternativách 

k babyboxům, některé ženy se mohou rozhodnout pro bezpečný porod ve 

zdravotnickém zařízení spolu s odložením dítěte touto legální cestou. Jak uvádím ve 

čtvrté kapitole, totožnost matky dítěte, která rodila s utajením totožnosti, může být 

rozhodnutím soudu odhalena, což zajišťuje dítěti zaprvé možnost za určitých okolností 

poznat svůj původ a zadruhé šanci na záchranu zdraví svého či svých potomků 

v případě výskytu dědičné choroby či nutnosti transplantace orgánu od geneticky 

příbuzného dárce v budoucnosti. 

 

3.3. Babyklappen v Německu 

 

První schránka pro odložené děti německy zvaná „Babyklappe“ (množné číslo 

– Babyklappen) byla na území Německa otevřena v Hamburku dne 8. 4. 2000 v rámci 

projektu Findelbaby, který zorganizovalo sdružení pro matky v nouzi Sternipark.
71

 

V současné době počet babyklappen v Německu dosahuje téměř stovky. Studie z roku 
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2011 uvádí, že do nich bylo odloženo zhruba 278 dětí.
72

  

Stejně jako u nás ani v Německu nejsou babyklappen upraveny zákonem a jejich 

existence a fungování je tolerována ze strany státu jako faktický jev. Poté, co je dítě do 

schránky odloženo, je mu poskytnuta zdravotní pomoc a následně je umístěno do 

pěstounské péče obvykle po dobu osmi týdnů, během kterých se může matka o své dítě 

přihlásit. Tato lhůta odpovídá zákonné lhůtě dle § 1747 odst. 2 BGB, dle které je možno 

udělit souhlas s adopcí dítěte nejdříve v jeho osmi týdnech věku.
73

 Po uplynutí této doby 

může být zahájeno řízení o osvojení odloženého dítěte.  

Ani v Německu v otázce babyklappen neustává veřejná diskuze. Schránky jsou 

ostře kritizovány především proto, že odložené děti jsou zbaveny svého práva znát 

genetický původ. „Toto právo německý zákon přímo nezakotvuje, avšak německý 

ústavní soud jej uznává ve svých rozhodnutích. Z práva na svobodný rozvoj osobnosti 

zakotveného v ústavě (čl. 2 odst. 1 GG) a z nedotknutelnosti lidské důstojnosti (čl. 1 

odst. 1 GG) odvozuje právo znát svůj genetický původ jako součást osobnostních práv 

člověka.“
74

 Etická rada ve svém stanovisku z roku 2009 doporučila zrušit místa pro 

anonymní odkládání dětí, protože představují etický i právní problém. Navíc se od 

jejich zavedení počet zabitých novorozenců nijak významně nesnížil. Dle opačného 

názoru nelze stavět právo na znalost svého původu nad právo na život, a z toho důvodu 

by měly být babyklappen zachovány.
75

 

Řešení problému se chopila spolková vláda v čele s ministryní pro rodinu 

Kristinou Schröderovou, která si vzala za cíl zlepšit ochranu zdraví i práv matky a 

dítěte. Navrhuje vytvořit alternativu k babyklappen i k anonymním porodům, která by 
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ženám zaručila určitou anonymitu a zároveň dětem neodepřela možnost v budoucnu 

poznat svůj původ.
76

 

 

3.4. Anonymní porod ve Francii 

 

3.4.1. Vývoj institutu 

Anonymní porod představuje možnost uchovat identitu matky před porodem, 

během něho a po něm v tajnosti; matka dítěte zůstane neznámou. Tento institut je ve 

Francii již dlouho součástí právní úpravy, čemuž nahrává skutečnost, že ve francouzské 

právní úpravě (spadající pod systém Code Civil) neurčuje mateřství pouze fakt porodu, 

nýbrž po něm musí být ještě dítě matkou uznáno. Teprve poté vzniká mezi matkou a 

dítětem právní vztah mateřství. Odmítne-li tedy matka uznat své dítě, není k dítěti 

nikterak právně vázána na rozdíl od zemí, v nichž je mateřství založeno již samotným 

porodem.  

Společensky kontrolované odkládání nechtěných dětí má ve Francii dlouhou 

historii. Zařízení v podobě otáčivých schránek pro odložení dítěte byla již roku 1638 

zavedena sv. Vincencem z Pauly. Avšak možnost porodu v utajení přinesla až Velká 

francouzská revoluce. „V roce 1793 revoluční Konvent odhlasoval následující 

prohlášení: Národ se postará o veškeré potřeby rodící matky po dobu jejího pobytu 

v zařízení k tomu určeném až do okamžiku, kdy bude zcela zotavena z porodu.“
77

 

Identita ženy nebyla zjišťována. Změnu v odkládání novorozenců přinesl rok 1904, kdy 

byla otočná schránka nahrazena systémem jakési otevřené místnosti, kde mohla žena 

zanechat své dítě bez udání totožnosti, avšak zároveň byla o důsledcích svého jednání 

poučena.  

V roce 1941 bylo vládou ve Vichy přijato nařízení o ochraně narození, které 

přineslo pravidla pro anonymní porod a opravňovalo ženy k bezplatné zdravotní péči 

měsíc před a měsíc po porodu ve veřejných zdravotních zařízeních. K zákonnému 
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zakotvení anonymních porodů do Code Civil došlo v roce 1993 s naprostým 

zachováním tajemství o totožnosti rodící ženy, což bylo do jisté míry modifikováno 

v roce 1996, kdy byl zaveden systém zanechání obálky s neidentifikačními 

informacemi.
78

 

 

3.4.2. Pohled na právní úpravu 

Anonymní porod je v současnosti upraven v Code Civil a ve zvláštním kodexu 

Rodiny a sociální pomoci. Žena může při porodu požádat o utajení svého přijetí do 

zdravotnického zařízení a své identity. V takovém případě je hned po narození dítěte 

vystaven jeho rodný list, který neobsahuje o matce žádný údaj, avšak žena, která jej 

utajeně porodila, může určit dítěti jméno. Na rozdíl od případů, kdy je matka neznámá 

z jiného důvodu, není u anonymního porodu připuštěna možnost následného určení 

mateřství. Každá taková žaloba na určení mateřství je soudem odmítnuta.   

Žena usilující o anonymní porod je informována o právních důsledcích svého 

jednání pro sebe i své dítě z hlediska významu práva znát svůj genetický původ a 

v souvislosti s tím je požádána, aby poskytla informace o svém zdravotním stavu a 

stavu otce a neidentifikující údaje o původu dítěte a okolnostech jeho narození 

v zalepené obálce, které může později doplnit. Odpovědnost za opatření při anonymním 

porodu nese přímo ředitel zdravotního zařízení. Veškeré výdaje za zdravotní péči a 

přijatá opatření včetně psychické pomoci ženě v souvislosti s porodem hradí stát, aniž 

by byl vyžadován jakýkoliv doklad o zdravotním pojištění. Matka má po porodu ještě 

lhůtu dvou měsíců, během které může změnit názor. Nestane-li se tak, dítě je předáno 

k osvojení.
79

  

Zachování naprostého tajemství o identitě matky představuje rozpor s právem 

dítěte znát svůj původ daným mu článkem 7 Úmluvy o právech dítěte, a proto je dítěti 

v dospělosti umožněno dostat se k určitým informacím o svém původu, mezi které patří 

neidentifikující informace obsažené v obálce, byla-li zanechána. Od roku 2002 pomáhá 

s hledáním identity nově vytvořená zvláštní instituce zvaná „Národní rada pro přístup 

k údajům o osobním původu“, která má opatrně realizovat předmětné právo v roli 
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jakéhosi zprostředkovatele mezi biologickou matkou a dítětem. Na Národní radu se 

s dotazem tedy může obrátit jak dítě, tak jeho biologická matka. Je třeba postupovat 

citlivě, protože tím může dojít k podstatnému zásahu do života biologické rodiny dítěte 

i rodiny osvojitelů. 

Činnost Národní rady lze shrnout takto: „… najde biologickou rodinu a 

zprostředkuje setkání jen tehdy, pokud to biologičtí rodiče sami chtějí a přejí si poznat 

svého biologického potomka.“
80

 K odtajnění je totiž zapotřebí jejich souhlas. Právo znát 

svůj původ tak častokrát nedojde své realizace a totožnost matky zůstane pro dítě 

neznámá.  

 

3.4.3. Zájmy matky v. zájmy dítěte (v. zájmy třetích osob) 

Problematiku anonymních porodů nejen ve Francii provází otázka, jak se 

vypořádat s navzájem nesouhlasnými zájmy matky a dítěte, nemluvě o zájmech třetích 

osob. Takovou osobou je například biologický otec dítěte. Právo matky anonymně 

porodit je v přímé kolizi s právem otce dotyčného dítěte na určení otcovství. Ve své 

dřívější judikatuře francouzské soudy odmítaly svěřit dítě do péče otce, který před 

porodem uznal své otcovství k němu, když poté matka při porodu požádala o své 

utajení.
81

 Byl zastáván názor, že takové uznání není účinné, protože se týká dítěte ženy, 

která právně na svět žádné dítě nepřivedla. Od roku 2006 nastala změna a nyní se 

pokládá prenatální uznání otcovství za účinné ke dni narození dítěte. Z toho plyne, že 

vzhledem k neexistenci matky je k udělení souhlasu s osvojením dítěte oprávněn 

biologický otec.  

 Vztah zájmů matky a dítěte prochází jistým vývojem. „V okamžiku porodu je 

přítomen a předmětem ochrany zájem matky, aby byla utajena její identita a identita 

jejího novorozeného dítěte buď vůči všem, tedy i vůči lékařskému personálu, anebo vůči 

rodině a veřejnosti.“
82

 Na druhé straně stojí společností i mezinárodními dokumenty 

chráněný zájem na ochraně života a zdraví dítěte a jeho plnohodnotném rozvoji.  
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Francie se úpravou anonymních porodů snaží o uspokojení všech zmíněných 

zájmů, což se jí víceméně daří. Totožnost matky je utajena a není zatížena mateřstvím, 

navíc je jí poskytnuta potřebná lékařská péče, čímž je ochráněn život a zdraví dítěte. 

Samozřejmostí je provedení registrace dítěte hned po narození, při které získá své 

jméno i občanství, a pokud tomu nic nebrání, je co nejrychleji osvojeno, čímž získá 

novou osvojeneckou identitu.  

K problémům způsobeným neznalostí svého původu a marnou snahou se svých 

biologických rodičů dopátrat dochází často až později v období dospívání. Myslím si, že 

existuje určitá možnost, že zájem matky na utajení totožnosti před dítětem a svého 

dítěte před okolím s plynoucími léty slábne. Např. v průběhu dvaceti let se rodinná 

situace této ženy mohla jistě nějakým způsobem změnit. S tím počítá i francouzský 

zákonodárce, když jak je výše uvedeno, na žádost zprostředkovává navázání kontaktu 

mezi zletilým dítětem a biologickou matkou. Z historicky čistě anonymního porodu se 

tak tento institut proměňuje v jakýsi tajný porod s možností odhalení identity. Nicméně 

bez souhlasu matky k tomuto odtajnění nedojde, a tak ve Francii jasně vítězí zájem 

matky, která disponuje právem veta. Tímto problémem se zabýval i Evropský soud pro 

lidská práva ve Štrasburku.   

  

3.4.4. Odièvre v. Francie 

Ve svém rozhodnutí z 13. 2. 2003 se ESLP zabýval právní úpravou anonymních 

porodů z hlediska dodržení práva na rodinný a soukromý život dle čl. 8 EÚLP a zákazu 

diskriminace dle čl. 14 EÚLP na základě žaloby paní Pascale Odièvre proti Francii. 

Francouzský stát podle ní zasáhl do jejích výše zmíněných práv svou právní úpravou 

anonymního porodu, která znemožňuje nalézt její biologické rodiče, protože při porodu 

její matka požádala o utajení totožnosti.  

 Při zvažování protichůdných zájmů zúčastněných osob poukázal soud na 

odlišnosti oproti snaze osvojených dětí zjistit svůj genetický původ, neboť zde jde o 

dospělou osobu, která pátrá po biologické matce, jež ji po narození opustila a výslovně 

o své utajení požádala. Dále soud přiznal Francii při řešení uvedeného konfliktu zájmů 
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jistou míru uvážení, neboť v evropských zemích neexistuje jednotná praxe či tradice, a 

tak je na státu, aby zajistil respektování práv daných EÚLP.
83

  

Dle závěru ESLP poskytuje francouzská právní úprava paní Odièvre dostatečné 

možnosti, jak zjistit svůj původ. „Celkově má tedy Soud za to, že Francie nepřekročila 

míru uvážení, která jí přísluší z důvodu komplexnosti problému, který zahrnuje utajení 

původu a právo každého na svůj osobní příběh, rozhodnutí biologických rodičů, 

existující rodinné svazky a adoptivní rodiče.“
84

 S názorem ESLP se dá do jisté míry 

polemizovat, neboť se zrušením utajení své identity musí matka souhlasit. Naplnění 

práva dítěte znát svůj genetický původ se tak ocitá zcela v jejích rukou. Lepším řešením 

by dle mého názoru bylo svěřit posouzení konfliktu zájmů matky a dítěte nezávislé 

instituci např. soudu či Národní radě, která by při svém rozhodování zvážila okolnosti 

konkrétního případu.  

 

3.5. Anonymní porod jinde v Evropě  

 

3.5.1. Obecně 

Podle právních řádů států vycházejících z francouzského Code Civil (např. 

Francie, Itálie, Lucembursko)
85

 stačí ženě při porodu neuvést totožnost a dítě z pohledu 

práva žádnou matku nemá. Naopak ve většině ostatních států i v České republice se 

právně matkou stane i žena, která porodila anonymně, ačkoliv je její totožnost neznámá. 

Legalizace anonymního porodu v právním řádu tak představuje podstatnější problém. 

Zavedení anonymního porodu je předmětem debaty např. v Belgii, odkud řada žen jezdí 

anonymně porodit na lékařské kliniky do Francie.  

Podobně jako u problematiky odložení dítěte do babyboxů existuje i u 

anonymních porodů určitá šedá zóna, neboť ačkoliv je právní řád nezná, praxe ano. 

Stačí do internetového vyhledávače zadat klíčová slova „anonymní porod“ v příslušném 

jazyce a objeví se nabídky pomoci ze strany zdravotnických zařízení i různých 
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 Blíže: MARKOVÁ, I. ZEMAN, M. Věc Odièvre proti Francii. Přehled rozsudků ESLP. Praha: Aspi, 

2003. č. 247. s. 57 – 67  
84
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občanských sdružení.
86

 V České republice nabízí pomoc v souvislosti s vyzvednutím 

dítěte narozeného při anonymním porodu např. Fond ohrožených dětí na svých 

internetových stránkách.
87

  

 

3.5.2. Situace okolo anonymního porodu v Německu 

Ze stejných důvodů, kvůli kterým zůstává odkládání dětí do babyklappen i po 

více než třinácti letech jejich existence velmi kontroverzní, část veřejnosti nesouhlasí 

ani s prováděním anonymních porodů na mnohých klinikách. Již řadu let je proto 

vyvíjena snaha o zamezení výše uvedených praktik a zavedení lepšího řešení. První 

pokus o přijetí zákona o tzv. „diskrétním porodu“ („Vertrauliche Geburt“) se odehrál 

v roce 2009.  

Do nedávné doby však nebylo známo, o osudy kolika dětí vlastně běží, neboť 

v Německu není vedena žádná centrální statistika o počtu dětí narozených při 

anonymním porodu či odložených do babyklappen. Alespoň hrubý odhad údajů 

poskytla až studie německého institutu pro mládež („Deutsches Jugendinstitut“) z roku 

2011 na základě dobrovolných výpovědí pracovníků orgánů sociálně právní ochrany 

dětí a jiných osob, které se na tom nějak podílí. Podle zmíněné studie se v Německu 

v posledních dvanácti letech narodilo 652 dětí anonymním porodem, 278 dětí bylo 

odloženo do babyklappen a 43 jich bylo jinak anonymně odevzdáno.
88

   

Významným argumentem pro snahu změnit současnou situaci je i poznání, že 

babyklappen a anonymní porody v současné podobě nedosáhly zcela svého cíle, tedy 

zachraňovat životy dětí. Jednak studie ukázala, že cílové skupiny žen o této možnosti 

často nevěděly a navíc podle řady odborníků ženy, které se nakonec svého dítěte zbaví 

či ho zabijí, nejsou v takovém psychickém stavu, aby byly schopny vyhledat nejbližší 

babyklappe či kliniku poskytující pomoc, čemuž odpovídá fakt, že počet zabitých 

novorozenců v průběhu let neklesá. Jak poukazuje článek internetového deníku Zeit 

Online, do popředí vstupuje potřeba prevence spočívající v poskytnutí pomoci matce i 
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otci dítěte; snaha zajistit, aby byla v širokém povědomí místa, na která se mohou obrátit 

pro vysvětlení, radu i péči v jejich situaci.
89

 O to se pokouší nový návrh zákona 

prosazovaný spolkovou ministryní pro rodinu Kristinou Schröderovou. 

Zmíněný návrh o vytvoření pomoci těhotným ženám a o zavedení diskrétního 

porodu schválila spolková vláda dne 13. 3. 2013. Pokud bude schválen i německým 

Spolkovým sněmem a Spolkovou radou, měl by vstoupit v platnost v květnu 2014. 

Hlavním cílem návrhu je, aby babyklappen a anonymní porody již nebyly využívány, 

neboť bude upřednostňována legální možnost tohoto diskrétního porodu. Navrhovaná 

právní úprava má zajistit zlepšení ochrany zdraví a blaha jak dítěte, tak matky a nastolit 

právní jistotu.
90

 Ministerstvo pro rodinu počítá s tím, že zvláštní poradny pro těhotné 

ženy, které budou chtít rodit diskrétně, jim pomohou nalézt cestu z jejich bezvýchodné 

situace jiným způsobem či se alespoň postarají o hladký průběh celého procesu 

diskrétního porodu. Utajení totožnosti zmíněných žen v době porodu je zaručeno, avšak 

zároveň návrh umožňuje dětem, poté co dosáhly věku 16 let, aby si vyžádaly údaje o 

své biologické matce, které zanechala v poradně. Dítě tak bude moci realizovat právo na 

poznání své identity.  

Vzhledem k výše uvedenému si dovolím trochu pochybovat o tom, že budou 

ženy hojně využívat diskrétní porod v této podobě, ve které lze mluvit spíše o porodu 

s odkladem odhalení totožnosti o 16 let. Dle mého názoru žena mající enormní zájem na 

utajení své totožnosti, bude volit spíš mezi babyklappe či anonymním porodem, protože 

vědomí toho, že její totožnost může být za 16 let prozrazena, ji odradí. Diskrétního 

porodu v Německu využije s radostí snad jedině žena, která bude dostatečně právně 

uvědomělá v tom, že nebude chtít odepřít svému dítěti právo dle čl. 7 Úmluvy o právech 

dítěte a zároveň bude věřit tomu, že jí odhalení totožnosti za několik let nezpůsobí 

problémy.     

Podobně jako v Německu ani české společnosti není otázka anonymních porodů 

neznámá. Od roku 1996 se datuje aktivita Fondu pro ohrožené děti při pomoci s jeho 

zařízením a následným umístěním novorozence do náhradní rodiny. Roku 2001 navrhly 

čtyři poslankyně uzákonění anonymních či alespoň tzv. utajených porodů změnou 
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matrikového zákona, avšak nebyly úspěšné. Prosadil se až jiný poslanecký návrh 

zakotvující podobu utajeného porodu změnou zákona o péči o zdraví lidu a dalších 

zákonů. Vláda tento návrh nepodpořila, byl však prosazen poslanci a do našeho 

právního řádu jím byl zaveden institut tzv. „porodu s utajením totožnosti matky“. 

 

4. Porod s utajením totožnosti v České republice 

 

Obecný pojem „anonymního porodu“ rozebíraný v předchozí kapitole 

neodpovídá zcela pojmu „porodu s utajením totožnosti matky“ neboli „utajenému 

porodu“, který je umožněn v České republice. Zatímco v prvním případě není totožnost 

matky známa vůbec, v tom druhém je identita matky známa, ačkoliv je důsledně 

utajena. Lze tedy říci, že se jedná o jakousi modifikaci anonymního porodu. 

Anonymní porod za situace, kdy žena odmítá udat jakékoliv údaje o své osobě, 

není v České republice ve zdravotnickém zařízení možný. V takovém případě je žena 

nezjištěnou osobou a zdravotníci kontaktují Policii ČR, aby byla zjištěna její 

totožnost.
91

 

 

4.1. Zavedení nové právní úpravy zákonem č. 422/2004 Sb. 

 

K předmětné změně českého právního řádu došlo zákonem č. 422/2004 Sb., 

kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, 

matrikový zákon a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění 

pozdějších předpisů. S účinností od 1. 9. 2004 byl touto novelou do českého práva 

zaveden porod s utajením totožnosti matky.  

K 1. 4. 2012 byl zákon o péči o zdraví lidu nahrazen zákonem č. 372/2011Sb., o 

zdravotních službách, který institut porodu s utajením totožnosti matky upravuje téměř 

srovnatelně jako zrušený zákon. § 37 zákona o zdravotních službách obsahuje definici 
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utajeného porodu. „Provedením utajeného porodu se rozumí takové postupy při 

poskytování zdravotních služeb ženě uvedené v odstavci 1 v souvislosti s těhotenstvím a 

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 systém.“
92

 O utajení své osoby v souvislosti s 

porodem může písemně požádat žena s trvalým pobytem na území České republiky, 

která porodila dítě za předpokladu, že nejde o ženu, jejímuž manželu svědčí domněnka 

otcovství. Součástí žádosti o porod s utajením totožnosti je i prohlášení ženy, že nehodlá 

o dítě pečovat.  

Právu na zvláštní ochranu osobních údajů odpovídá povinnost zdravotnického 

zařízení vést zdravotnickou dokumentaci související s těhotenstvím a porodem 

s osobními údaji této ženy v rozsahu nutném ke zjištění anamnézy avšak tak, aby údaje 

o jejím jméně a příjmení, spolu s písemnou žádostí o utajení, datem jejího narození a 

datem porodu dítěte byly vedeny odděleně od vlastní zdravotnické dokumentace. Poté, 

co je pobyt ženy v nemocnici ukončen, zdravotnická dokumentace se zkompletuje s 

vyňatými osobními údaji a zapečetí. Otevřít tuto dokumentaci může zdravotnické 

zařízení pouze na základě rozhodnutí soudu. Zákon ukládá těm, kdo se při výkonu své 

práce dostali k jejím osobním údajům, aby o nich zachovávali mlčenlivost. § 56 zákona 

uvádí, že zapečetěná zdravotnická dokumentace je předána i ženě, která o utajený porod 

požádala a že k jejímu otevření není třeba rozhodnutí soudu, pokud o to požádá přímo 

dotyčná žena.  

V souvislosti se zavedením utajeného porodu se změnil i matrikový zákon a jeho 

ustanovení § 14 a § 17 týkající se zápisu údajů narozeného dítěte do knihy narození. U 

dítěte takto narozeného údaje o rodičích zapsány nebudou. Jak však správně 

poznamenává Hrušáková et al.,
93

 zákonodárce opomněl skutečnost, že dítě by dle 

matrikového zákona mělo být zapsáno pod příjmením matky, kterou stále z pohledu 

práva má, neboť dokud nedojde k nezrušitelnému osvojení dítěte, je za jeho matku stále 

považována žena, která požádala o utajený porod, a jejíž totožnost je matrice známa, 

ačkoliv je za zákonných podmínek tajena. Zvláštnímu režimu by tedy měly podléhat 

nejen údaje o nacionálech matky, ale i údaj o příjmení dítěte.  
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4.2. Nedostatky institutu utajeného porodu 

 

4.2.1. Otázky týkající se právní úpravy 

Jak vyplývá z výčtu novelizovaných zákonů, zavedení nové právní úpravy bylo 

provedeno výhradně změnou norem veřejného práva. Avšak v českém právu je 

mateřství stále založeno prostým faktem porodu dle § 50a ZOR. Důsledkem zavedení 

právní úpravy porodu s utajením totožnosti matky bez změny hmotně právní úpravy 

rodinného práva je narušení koncepce statusových práv. Matkou právně stále zůstává 

žena, která dítě (byť i tajně) porodila. I takové matce náleží rodičovská zodpovědnost a 

je zákonnou zástupkyní dítěte. Z tohoto důvodu narozenému dítěti nemůže být 

ustanoven poručník dle § 78 ZOR, nýbrž opatrovník dle § 83 ZOR. Zánik právního 

vztahu mezi touto matkou a dítětem nastává až v okamžiku, kdy je dítě nezrušitelně 

osvojeno. Jinak možnost obnovení jejího právního mateřství v případě zrušitelného 

osvojení stále existuje. Postačilo by se domoci zápisu jako matka dítěte do knihy 

narození v řízení o určení mateřství.
94

  

Česká právní úprava utajeného porodu obsažená v zákoně č. 422/2004 Sb. 

vznikla jako iniciativní návrh poslanců a neprošla proto odbornou diskuzí jako tomu 

bývá u vládních návrhů zákonů. Důsledkem jsou chybějící odpovědi na mnoho 

vážných, ať už praktických či teoretických otázek.  

Podstatný nedostatek právní úpravy spočívá v tom, že se nezabývá případy, kdy 

se jedná o matku dítěte, jež je nezletilá či s omezenou způsobilostí k právním úkonům. 

Vzhledem k nedostatku způsobilosti k právním úkonům by za ni měl jednat její zákonný 

zástupce či opatrovník, který by měl podepsat žádost o utajený porod. Nabízí se otázka, 

zda by byl nutný podpis obou zákonných zástupců a jak postupovat v případě, když by 

mezi nimi nastal spor. Především však celý smysl utajeného porodu tkví v jeho utajení, 

a proto by bylo zapojení zákonných zástupců či dokonce soudu do celé záležitosti 

zmařením jeho účelu. Nehledě na to, že jde o osobní úkon, při kterém s největší 

pravděpodobností – analogicky k určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů – 

nezletilý nemůže být zastoupen. Tento problém by měl být právní úpravou řešen.
95
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Dalším problémem je neřešení otázek spojených s otevřením obálky obsahující 

údaje o totožnosti matky na základě rozhodnutí soudu. Zákon neuvádí, který soud by 

byl věcně či místně příslušný (nejpraktičtější by byl podle mého názoru soud v místě 

zdravotnického zařízení) či na základě kterých důvodů by k tomu mělo dojít. Lze 

spekulovat, že by mohlo jít třeba o závažné zdravotní problémy dítěte spojené 

s dědičnou chorobou či s nutností najít odpovídajícího dárce, kterým často bývá 

biologický příbuzný. Nezodpovězenou otázkou rovněž zůstává, kdo by měl být 

oprávněným k podání návrhu na rozpečetění předmětné dokumentace a jaký má být 

charakter takového řízení.
96

  

Dle Hrušákové a Králíčkové „Zřejmě nelze uvažovat o tom, že by se jednalo o 

nesporné řízení ve věcech péče o nezletilé podle § 176 a násl. o.s.ř. Řízení bude muset 

být zahájeno na návrh (žalobou).“
97

 Zda by k návrhu na otevření obálky v řízení o 

určení mateřství bylo oprávněno dítě jako nezletilé (např. prostřednictvím kolizního 

opatrovníka či osvojitele) či jako zletilé, naše úprava neřeší. Nutnost souhlasu matky 

k odtajnění její totožnosti, jako je tomu ve Francii, zavedena není. Jedním 

z nejzávažnějších problémů dle mého názoru zůstává nedomyšlenost důsledků, které by 

takovéto odtajnění totožnosti matky mělo mít. Bude ji nutné zapsat do matriky 

v případě, že dítě nebylo nezrušitelně osvojeno? Jak to ovlivní právní postavení 

zrušitelně osvojeného dítěte? Zákonodárce mlčí. 

Pokud jde o právo otce na zjištění otcovství u takového dítěte, právní úprava se 

jím také vůbec nezabývá. Otci není dána možnost určit své otcovství prohlášením před 

matričním úřadem, aniž by bylo určeno matrikové mateřství, neboť sice v současnosti 

souhlasného prohlášení matky není třeba, je-li jeho opatření spojeno s těžko 

překonatelnou překážkou, avšak pro možné námitky matky v budoucnu se jeví jako 

jistější postupovat dle třetí domněnky otcovství. Návrh na zahájení soudního řízení o 

určení otcovství může podat muž, jenž o sobě tvrdí, že je otcem. Teoreticky to působí 

bezproblémově, avšak prakticky je možnost dopátrat se narození svého dítěte v případě 

utajení jeho matky velmi ztížena, neboť existuje reálná možnost, že takováto žena otce 
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svého dítěte o těhotenství ani neinformuje, ačkoliv muž třeba má zájem být otcem a 

podílet se na výchově svého dítěte. 

 

4.2.2. Cíle právní úpravy 

Podíváme-li se do důvodové zprávy k zákonu č. 422/2004 Sb., je zřejmé, že 

zákonodárce zamýšlel snížit počet umělých potratů a zamezit případům vražd 

novorozeňat či jejich opuštění po narození. Snažil se poskytnout ženě možnost rodit 

v utajení a zbavit se strachu z reakce okolí na její mateřství. Dle názoru vyjádřeného 

Hrušákovou et al.
98

 zavedení utajeného porodu zlepšení situace příliš nepomůže, 

protože zejména u vražd novorozeňat jde často o patologické jevy, kde jsou tyto matky 

stěží schopny dojít porodit do zdravotnického zařízení a požádat o utajení své 

totožnosti. 

Další snahou zákonodárce, kterou lze vyčíst z úpravy institutu utajeného porodu, 

bylo nepochybně zrychlení řízení o umístění narozeného dítěte do náhradní rodinné 

výchovy. Žádostí o utajení totožnosti spolu s deklarováním, že matka nemá zájem o dítě 

pečovat, dojde ke zkrácení doby šesti týdnů, po nichž v normálním řízení může matka 

udělit souhlas s osvojením dle § 68a ZOR či doby absolutního nezájmu, jelikož 

v případě utajeného porodu již její souhlas s osvojením není potřeba. Dle Holuba et al. 

je z tohoto důvodu institut utajeného porodu prospěšný, protože je v zájmu dítěte 

urychlení celého procesu s co nejkratším pobytem v ústavním zařízení, pokud matka 

nemá k výchově dostatečné podmínky, „ … neboť je zcela jednoznačné, že na celkový 

vývoj dítěte má velký vliv již péče o citový a psychický rozvoj ve velmi raném věku.“
99

  

Opačný názor ve svém komentáři zastává Hrušáková et al., když zákonodárci 

přisuzuje vytvoření právního institutu „umělého nalezence“, který je v rozporu 

s ústavním pořádkem České republiky. Vytýká mu, že utajený porod porušuje právo 

dítěte znát svůj genetický původ dané Úmluvou o právech dítěte a rovněž čl. 32 odst. 3 

Listiny, který deklaruje rovnoprávnost dětí narozených v manželství a mimo něj. „Dítě, 
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jehož matka požádala o utajení své totožnosti v souvislosti s porodem, má sice právně 

matku, jejíž totožnost je sice známa, ale utajena.“
100

  

Zákonodárce chtěl dosáhnout toho, aby všechny děti narozené utajeným 

porodem byly co nejrychleji v náhradní rodině. Nezrušitelně však lze osvojovat až děti 

starší jednoho roku a nejméně jeden rok tedy nemá dítě v rodném listu zapsané žádné 

rodiče, je umělým nalezencem. Vážnější problém představuje otázka, co s takovým 

dítětem, které nikdy nebude nezrušitelně osvojeno, například pokud se narodí postižené 

či má odlišný etnický původ a nenajde se pro něj rodina osvojitelů. Takové děti jsou 

vystaveny celoživotnímu traumatu umělého nalezence.
101

  

 

4.3. Úvaha de lege ferenda 

 

Domnívám se, že základní myšlenka zákonodárce u utajeného porodu není 

špatná, neboť sledovaným účelem je dostat dítě co nejrychleji do prostředí náhradní 

rodiny, omezit jeho pobyt v zařízeních ústavní péče na minimum a zároveň poskytnout 

jemu i matce zdravotní péči. Avšak jak vyplývá z výše uvedených nedostatků, její 

provedení v právním řádu se příliš nepovedlo. Rovněž povědomí společnosti o tomto 

institutu mohlo být vyšší, kdyby byl lépe veřejnosti představen. 

Co se týče sociálně morální roviny, jsem toho názoru, že utajeně rodí jak ženy, 

které se o dítě starat nechtějí či se o něj nedokážou starat, tak i ženy, které se o dítě 

nemohou postarat v důsledku pro ně neřešitelné situace způsobené vnějšími okolnostmi. 

Podle mého názoru je povinností společnosti takovým ženám poskytnout pomoc v jejich 

tíživé situaci a pomoci tak zachovat dítě v jeho původní rodině. K tomuto účelu bych 

navrhovala větší zapojení pracovníků OSPOD v daném směru. S ženami, které požádaly 

o utajení své totožnosti v souvislosti s porodem, by měl být citlivě proveden rozhovor a 

rozbor jejich situace, v němž by měly možnost si ujasnit, zda je utajený porod tím 

jediným a nejlepším řešením. Měly by jim být nabídnuty alternativní možnosti řešení 

jejich problémů. Je zcela zbytečné, aby bylo dítě odtrženo od matky, když by často 

stačilo málo a mohlo by vyrůstat ve své rodině. 
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5. Náhradní mateřství 

  

Tzv. „Surogační mateřství“ („surrogate motherhood“) neboli česky „náhradní 

mateřství“ představuje jednu z metod asistované reprodukce. Tato metoda funguje na 

principu existence ženy, náhradní matky, která poskytne souhlas s umělým 

oplodněním za účelem donosit tento plod a porodit dítě pro objednatelský pár, tj. muže 

a ženu, kterým se nedaří přírodní cestou a ani jinou dostupnou metodou asistované 

reprodukce přivést na svět vlastního potomka. 

Pro mnoho takových párů toužících po dítěti (dále jen objednatelský pár či 

neplodný pár) je náhradní mateřství poslední nadějí jak se dočkat vlastního potomka. 

Existuje řada žen, které nejsou schopny ze zdravotních důvodů dítě donosit a porodit, ať 

už pro absenci či nefunkčnost dělohy či pro jiný zdravotní problém.
102

 Opatřit si dítě 

jinak než skrz náhradní matku nemohou ani homosexuální páry, které se chtějí stát 

rodiči.
103

  

     

5.1. Pojem „náhradní mateřství“ 

 

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

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

účelem, aby se dala artificiálně inseminovat (zpravidla semenem muže 

z objednatelského páru manželů), nebo aby si nechala implantovat embryo, obstarané 

objednatelským párem, dítě odnosila a po porodu odevzdala objednatelům.“
104

 

Z uvedeného plyne, že existují dvě základní formy náhradního mateřství. Při tzv. 

„úplném náhradním mateřství“ („gestační mateřství“) je používána metoda IVF („in 

vitro fertilization“) neboli oplodnění ze zkumavky. Obě gamety (vajíčko i spermie) 

pocházejí od objednatelského páru a do těla náhradní matky je následně vloženo z nich 
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vzniklé embryo. Dítě je geneticky příbuzné s oběma objednateli a nikoliv s náhradní 

matkou (biologickou matkou). Při tzv. „částečném náhradním mateřství“ vajíčko 

nepochází od ženy, pro kterou je dítě nošeno, nýbrž od náhradní matky či třetí ženy 

(dárkyně). Postupuje se tak v případech, kdy vajíčko ženy z tohoto páru nemůže být 

použito pro její neplodnost.
105

  Oplodnění je ve většině případů provedeno spermatem 

muže z páru objednatelů.
106

 Náhradní matka se tak může stát matkou dítěte biologicky i 

geneticky. Ať bychom tedy určovali mateřství podle skutečnosti porodu nebo podle 

genetického pouta, mateřství náhradní matky by bylo nesporné. Na rozdíl od první 

zmíněné formy, kde dochází k rozštěpení mateřství biologického a genetického.   

Podstatou náhradního mateřství je předem uzavřená tzv. „surogační smlouva“ 

mezi párem toužícím po dítěti a ženou – budoucí náhradní matkou, podle které se tato 

žena hned po porodu vzdá svých rodičovských práv a povinností a poskytne dítě 

objednatelskému páru, který si je osvojí. Vzhledem k tomu, že často dochází k uznání 

otcovství dítěte mužem z neplodného páru, který je uveden jako otec dítěte v rodném 

listu, osvojuje si dítě z tohoto páru většinou pouze žena. 

Smlouva o náhradním mateřství je uzavírána jak bezúplatně (altruisticky), kdy 

jde o dobrý skutek prokázaný páru, tak úplatně (komerčně). 

 

5.2. Historický vývoj 

 

Případy náhradního mateřství jsou známé od starověku. Neplodná manželka 

vyhledala jinou ženu, která s jejím manželem počala dítě, porodila je a přenechala do 

péče manželskému páru. Počátek náhradního mateřství v moderním smyslu se však 

datuje do 80. let 20. století, kdy v Michiganu navázal spolupráci právník Noel Keane s 

lékařem provádějícím umělé oplodnění Warrenem J. Rinholdem. První smlouva o 

náhradním rodičovství byla vytvořena v roce 1980 a první úspěšně takto narozené dítě 

přišlo na svět v roce 1985.
107
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Ačkoliv jejich činnost vzbuzovala kritiku z mnoha stran, neustali v ní. V 

současnosti se situace okolo náhradního mateřství v USA liší stát od státu. Řada států 

upravila náhradní mateřství zákonem (Arizona jako první v roce 1989), zatímco jiné pro 

něj vyvinuly pravidla v rámci systému common law. Na druhé straně některé státy 

kategoricky odmítají soudní vynutitelnost smluv o náhradním mateřství a v několika 

z nich je komerční náhradní mateřství trestné.
108

  

„Náhradní mateřství vešlo do povědomí veřejnosti díky případu „Baby M“, ve 

kterém náhradní a biologická matka Melissy Sternové, narozené roku 1986, odmítla 

odevzdat dítě páru, se kterým uzavřela dohodu o náhradním mateřství.“
109

 Přestože 

soud uznal náhradní matku právně jako matku dítěte a prohlásil uzavřenou dohodu za 

neplatnou a nezákonnou, svěřil Melissu do péče biologickému otci Williamu Sternovi a 

jeho ženě, protože shledal, že to je v jejím nejlepším zájmu. Další známou kauzou 

v USA byl případ „Johnson v. Calvert“ z roku 1993. Přestože byla uzavřena úplatná 

smlouva o náhradním mateřství, náhradní matka dítě po porodu odmítla vydat. Nejvyšší 

soud v rozsudku uznal za přirozené rodiče dítěte jeho genetické rodiče nikoliv náhradní 

matku, a tak byla v USA soudem poprvé potvrzena smlouva o náhradním mateřství.
110

  

K opačnému závěru došel na mezinárodním poli Světový medicínsko-právní 

kongres v Gentu v roce 1985, jenž konstatoval, že jedinou matkou dítěte je žena, která 

je porodila, tedy náhradní matka a nikoliv matka genetická. 

  

5.3. Náhradní mateřství z etického i právního hlediska 

 

Náhradní mateřství představuje velmi kontroverzní téma jak pro laickou, tak pro 

odbornou veřejnost. Řada lidí jej považuje za nepřijatelné z mnoha etických důvodů. 

Někteří upozorňují, že může docházet ke zneužití situace žen-náhradních matek, které 

dají své tělo k dispozici jen kvůli zoufalé finanční situaci, z čehož profitují především 

různé agentury, které se zprostředkováním náhradního mateřství zabývají a není to pro 
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ně nic jiného než business. Jiní se obávají, aby se náhradní mateřství nestalo normou 

pro majetné ženy, které si nechtějí těhotenstvím a porodem kazit svůj vzhled a nechají si 

dítě raději porodit.  

Řada lidí proti náhradnímu mateřství (především jeho komerční formě) namítá, 

že pokud náhradní matka svou dělohu na devět měsíců pronajme, sebe tak degraduje do 

pouhého nástroje-věci, což silně narušuje její lidskou důstojnost, a je to tudíž z etického 

hlediska nepřípustné. V České republice je argumentováno i § 39 ObčZ, podle kterého 

mají být smlouvy o náhradním mateřství absolutně neplatné pro rozpor s dobrými 

mravy.
111

  

V neposlední řadě s sebou náhradní mateřství nese vysokou zdravotní i 

psychickou zátěž pro náhradní matku. Není třeba mluvit o tom, co s jejím tělem a 

psychikou provádí množství hormonů, které jsou do jejího těla vpraveny, aby se umělé 

oplodnění zdařilo. Navíc každé těhotenství i porod v sobě skrývají mnohá zdravotní 

rizika, která nelze předem vyloučit a která by neměla být podstupována pro peníze.
112

 

Také nesmíme zapomínat, že pro každou ženu je těhotenství provázeno silnými 

emocemi a skutečnost, že si tím vším projde, aniž by na konci získala dítě, jí může 

snadno způsobit psychické trauma.  

Celý proces není snadný ani pro ženu z neplodného páru, která za sebou má 

martyrium řady let neúspěšných pokusů o dítě a teď musí žít ve strachu, že si to 

náhradní matka po porodu rozmyslí a dítě jí neodevzdá. Podstatný problém může nastat 

ve chvíli, kdy se narodí nemocné nebo jinak tělesně či mentálně postižené dítě. Pokud je 

pár odmítne převzít do péče, zůstane „na krku“ náhradní matce, která si život s dítětem 

přitom vůbec neplánovala.  

Bezpochyby podstata řady právních problémů spočívá ve smluvním charakteru 

náhradního mateřství. „Je těžké si představit donucovat exekučně objednatelský pár na 

základě uzavřené smlouvy se surogační matkou k převzetí narozeného dítěte nebo 

surogační matku nutit, aby se dítěte zřekla a vydala je objednatelům.“
113

 A to hlavně ve 

výjimečných situacích jen těžko řešitelných soudem, kterými kromě již výše zmíněných 
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může být i skončení těhotenství potratem, rozvod objednatelů, úmrtí náhradní matky či 

skutečnost, že si to jedna ze stran prostě rozmyslí.  

„Zastánci náhradního mateřství naopak zakládají svůj postoj na právu člověka 

dělat cokoliv, z čeho má užitek, pokud nepoškozuje jiného člověka, na právu každého 

přivést na svět dítě, a na tom, že náhradní mateřství činí lidi šťastnějšími.“
114

 K tomu 

nezbývá než dodat, že aby byli všichni zúčastnění na konci šťastní, musí přesně vědět, 

co celý proces obnáší, být s tím srozuměni a dodržet svou část dohody. Náhradní 

mateřství je podle mě založeno především na vzájemné důvěře, bez které není 

představitelné. 

Náhradním mateřstvím z různých úhlů pohledu se ve své zprávě z roku 1984 

(„Warnock Report“)
115

 zabývala Vyšetřovací komise pro otázky lidského oplodnění a 

embryologii vedená Mary Warnockovou.
116

 Zpráva konstatovala, že je z řady etických, 

morálních i právních důvodů nevhodné. Kromě již výše uvedených námitek se komise 

věnovala i zájmům dítěte, které je na svět přivedeno ženou, která nechce být jeho 

matkou, což neodpovídá zájmu na rozvoji vztahů mezi rodiči a dětmi. Ačkoliv sama 

komise navrhla náhradní mateřství ve všech formách zakázat zákonem i trestně 

postihovat jeho sjednávání, někteří členové komise se ve svém disentu vyjádřili jinak. 

Podle nich je v zájmu společnosti, aby bylo náhradní mateřství právně regulováno, 

protože mu nelze zcela zabránit. Po náhradním mateřství bude vždy existovat poptávka 

u neplodných párů, pro které představuje poslední možnost. Bylo by chybou jej jako 

léčbu neplodnosti a priori odmítnout. Je však nutné věnovat pozornost nastavení 

pravidel, za jakých může být uskutečňováno.
117

 

 

5.3.1. Určování rodičovství u náhradního mateřství 

Metody asistované reprodukce umožňují vznik rozštěpeného mateřství, kdy 

žena, která dítě porodila (biologická matka), s ním není geneticky příbuzná, protože 
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k jeho vzniku byl použit genetický materiál jiné ženy (genetická matka). Kdo je 

v takovém případě skutečnou matkou dítěte? Z pohledu práva zůstává i na základě 

závěrů Gentského kongresu z roku 1985 v evropských státech matkou žena, která dítě 

porodila. Při částečném náhradním mateřství, při kterém bylo provedeno umělé 

oplodnění oocytu náhradní matky, určuje právo matkou ženu, která jí je i biologicky a 

geneticky. Naproti tomu na objednatelku můžeme nahlížet pouze jako na matku 

sociální, která se může stát právní matkou až procesem osvojení.  

Avšak u jiných forem náhradního mateřství se na procesu může podílet více žen 

– náhradní matka, matka-objednatelka a genetická matka (dárkyně vajíčka). Situace 

určení mateřství se tak přinejmenším eticky komplikuje. Z pohledu práva se však nic 

nemění. Žena z objednatelského páru se může stát právní matkou cestou osvojení anebo 

např. ve Velké Británii za splnění jistých podmínek na základě tzv. „parental order“.
118

 

Někteří považují právní úpravu určení mateřství v těchto případech za 

zastaralou. Podle Skácela
119

 má být právní matka vždy identická s matkou genetickou. 

Je toho názoru, že při dnešních poznatcích genetiky a medicíny je v nejvyšším zájmu 

dítěte, aby mělo svou genetickou matku nablízku, neboť právě jen ona je schopná mu 

prospět při léčbě dědičných nemocí či transplantaci orgánů. Avšak Skácel se zabývá 

pouze situací, kdy je genetická matka dítěte totožná s objednatelkou.  

Autor navrhuje v novém občanském zákoníku upravit určování mateřství tak, 

aby porod sice zůstal relevantní právní skutečností u dětí, které matky běžnou cestou 

počaly, donosily a porodily, ale zároveň aby byla zavedena „Výjimka, podle níž se 

pravidlo neužije (neplatí), jestliže rodička porodila dítě z genetické látky jiné ženy. Tak 

bude NOZ respektovat měnící se sociální zákonitosti soukromého života a ochrana 

slabší strany, kterou je zde infertilní biologická (myšleno genetická) matka se stane 

dokladem toho, že zásady či základní směrnice pro rekodifikaci, projevené v Osnově, 

nejsou pouhou deklarací.“
120

  

Jsem zajedno s autorem v tom, že mít nablízku genetickou matku může být pro 

dítě velmi důležité, avšak s jeho návrhem právní úpravy určování mateřství, který se 
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opírá pouze o genetiku, zásadně nesouhlasím. Autor vůbec nevzal v úvahu všechny 

situace. Podle jeho návrhu by se stávala právní matkou i anonymní dárkyně vajíčka, ať 

už jej poskytla k umělému oplodnění ve zkumavce a následnému transferu do těla 

náhradní matky nebo přímo do těla neplodné ženy při tradičnější metodě asistované 

reprodukce.  

Navrhovaný způsob určování mateřství by tedy znamenal nutnost zveřejnění 

totožnosti ženy, která ke vzniku daného dítěte poskytla genetický materiál. Navíc by 

musely být všem novorozencům prováděny testy DNA, aby se zamezilo případům 

náhradních matek, které ve zdravotnickém zařízení tuto skutečnost zatají s úmyslem si 

dítě ponechat. A co v případě, kdy se podle výsledku testu zjistí, že žena, která porodila, 

není genetickou matkou, avšak totožnost genetické matky se nepodaří dohledat? 

Z dítěte by se stal umělý nalezenec.  

Pokud jde o určení otcovství, nezbývá než podobně jako u dětí narozených za 

jiných okolností postupovat podle tří zákonných domněnek otcovství. U otcovství 

dítěte, které porodila náhradní matka, závisí vše na tom, zda je tato žena vdaná. Pokud 

ano, otcem v právním smyslu bude manžel náhradní matky a pouze pokud jím bude 

otcovství popřeno, může biologický otec (objednatel) usilovat o určení svého otcovství 

souhlasným prohlášením nebo se domáhat určení soudem. Jestliže náhradní matka vedle 

sebe nemá manžela, získá dítě právně otce jen, pokud dojde k určení otcovství 

souhlasným prohlášením, nebo o něm rozhodne soud v řízení o určení otcovství. 

  

5.4. Právní úprava ve vybraných evropských státech a v České republice 

 

5.4.1. Právní úprava ve Velké Británii 

Velká Británie je v současnosti jediným státem Evropské unie, ve kterém je 

náhradní mateřství zákonem dovoleno a upraveno. Umožněno je však pouze pro ženy, 

které dítě jinak mít nemohou, a musí být bezúplatné.  

Zákonem o dohodách o náhradním rodičovství („Surrogacy Arrangements Act“) 

z roku 1985 bylo dovoleno uzavírat smlouvy o náhradním mateřství mezi soukromými 

osobami. Avšak jakékoliv zprostředkování smluv komerčně agenturou a jejich nabízení 
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ve veřejných sdělovacích prostředcích je trestným činem,
121

 stejně jako sjednávání 

těchto smluv jako smluv úplatných. Zákaz úplatnosti se vztahuje i na pokrytí více jak 

účelně vynaložených nákladů náhradní matky v souvislosti s těhotenstvím a porodem. 

Jakékoliv vyjednávání úplatných dohod je podle zákona přestupkem, avšak nemůže za 

něj být činěna trestně odpovědnou žena, která se má stát náhradní matkou a ani žena, 

pro kterou je dítě určeno.
122

  

Základní předpis v oblasti asistované reprodukce byl přijat v roce 1990 na 

základě zprávy komise M. Warnockové a novelizován v roce 2008. Je jím zákon o 

lidském oplodnění a embryologii („Human Fertilization and Embryology Act“ – 

HFEA), který řeší základní otázky ochrany zájmů dárců, dětí i určení rodičovství. Za 

matku dítěte se považuje žena, která je v důsledku některé z technik umělého oplodnění 

porodila.
123

 Ve vztahu k náhradnímu mateřství zákon vyslovuje nevynutitelnost těchto 

smluv, neboť lidské tělo nemůže být předmětem vlastnictví.  

Dle čl. 54 HFEA může soud vydat tzv. „parental order“ („rodičovský příkaz“), 

ve kterém určí jako rodiče dítěte porozeného náhradní matkou objednatelský pár, 

z nichž oba dva či jeden poskytl gamety užité při této asistované reprodukci. „Manželé 

musí o vydání „parental order“ požádat soud do šesti měsíců věku dítěte. Podmínkou 

je, že dítě v době podání žije s nimi, oba manželé mají domicil ve Velké Británii a oba 

dovršili věk 18 let. Dále je podmínkou souhlas surogační matky (event. dárce semene, 

který je odlišný od manžela) a bezúplatnost celého postupu.“
124

 Aby byl souhlas 

náhradní matky platný, nesmí jej udělit dříve než šest týdnů po narození dítěte. K výše 

uvedené citaci musím ještě doplnit, že od roku 2010 mohou o vydání parental order 

požádat i páry osob stejného pohlaví a nesezdané páry. Navíc stačí, aby měl domicil ve 

Velké Británii jeden z páru žadatelů.
125

 

Prováděcí směrnice, kterými se kliniky zabývající se asistovanou reprodukcí 

musí řídit, vydává Úřad pro lidské oplodňování a embryologii („Human Fertilization 
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and Embryology Authority“). Tento úřad se snaží dohlížet na využívání reprodukčních 

technologií a zamezovat jejich použití kontroverzním způsobem. Kliniky by se dle 

HFEA měly před započetím léčby asistovanou reprodukcí vždy ujistit, kdo bude za dítě 

právně odpovědný, a kdo by je měl vychovávat. Je nutné vzít v úvahu zejména 

schopnost poskytnout dítěti stabilní prostředí, zdravotní záznamy objednatelského páru, 

jejich zdraví, věk, schopnost postarat se o dítě a možnost rizika dědičných poruch či 

jiných chorob u dítěte, které se má narodit.
126

 

Britská právní úprava týkající se náhradního mateřství ukazuje ostatním 

evropským zemím jakýsi kompromis mezi státy, jejichž právní řády jej zakazují či 

neupravují a situací v USA, kde jsou běžné agentury nabízející neplodným párům 

zprostředkování kontaktu s ženami ochotnými pro ně za peníze donosit a porodit dítě.
127

 

 

5.4.2. Právní úprava v Německu 

Pro úplné náhradní mateřství, kdy dítě geneticky pochází od objednatelského 

páru („Wunscheltern“), se užívá pojem tzv. „Leihmutterschaft“, zatímco pokud tomu 

tak není – jde o částečné náhradní mateřství, hovoříme o tzv. „Ersatzmutterschaft“. 

Německá právní úprava se výrazně liší od liberální britské úpravy, neboť náhradní 

mateřství zatím výslovně zakazuje a svými normami přísně vymezuje povolené činnosti 

v oblasti asistované reprodukce. Právní úpravou jsou vytvořeny záruky proti zneužití 

technik asistované reprodukce.
128

 

Dle ustanovení  BGB je jednoznačně matkou v právním smyslu pouze žena, jež 

dítě porodila. Zákaz surogačního mateřství spolu se zákazem zneužití dalších 

reprodukčních technik vyplývá z § 1 zákona o ochraně embryí 

(„Embryonenschutzgesetz“ – ESchG). „Odnětím svobody až na tři roky nebo peněžitým 

trestem bude potrestán ten, … kdo provede technikou asistované reprodukce u ženy, 
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která je připravena stát se náhradní matkou a dítě po narození natrvalo předat třetím 

osobám, umělé oplodnění nebo vložení lidského embrya.“
129

  

Důrazný zákaz náhradního mateřství a jeho zprostředkování je obsažen také v 

§13c zákona o zprostředkování adopce a o zákazu zprostředkování náhradních matek 

(„Adoptionsvermittlunsgesetz“ – AdVermiG). Pod zprostředkováním náhradní matky je 

rozuměno „… spojení osob, které adoptují či si k sobě jiným způsobem dlouhodobě 

chtějí vzít dítě vzniklé náhradním mateřstvím (objednavatelé), se ženou, která je 

připravena podstoupit náhradní mateřství.“
130

 AdVermiG zakazuje rovněž jakoukoliv 

inzerci ve veřejných sdělovacích prostředcích, ať už ze strany objednatelů či náhradních 

matek. Za porušení těchto zákazů může být vyměřen trest odnětí svobody až na tři roky. 

Pro porušení výše uvedených zákonů jsou dle § 134 BGB „Různé dohody 

s náhradní matkou, které ji zavazují po porodu k přenechání dítěte jiným lidem 

neplatné.“
131

 Navíc jakákoliv finanční odměna náhradní matce odporuje dobrým 

mravům vzhledem k tomu, že s lidským životem nesmí být nakládáno jako se zbožím. 

Na základě surogačních smluv tedy nelze cokoliv vymáhat. Pokud jde o osobnost 

narozeného dítěte, dle Wohnové „K porušení proti lidské důstojnosti narozeného dítěte 

podobně jako při darování vajíčka nedojde. Jelikož alternativou k náhradnímu 

mateřství by byla pouze neexistence tohoto člověka.“
132

 

Zákazem náhradního mateřství má být chráněno především dítě, které se může 

snadno stát předmětem sporu, jestliže je náhradní matka odmítne vydat či je rodiče-

objednatelé odmítnou přijmout. Avšak na druhou stranu blahu dítěte také neprospívá, 

když je z důvodu nelegálnosti vše činěno tajně a náhradní matka nemá nárok na právní 

ochranu a výhody, které mají jiné těhotné ženy. Jisté kritice je podrobován rovněž 

namítaný rozpor s dobrými mravy. Jednak blaho těchto dětí je mnohem méně ohroženo 

než je tomu u velkého počtu nechtěných dětí a zadruhé pokud stát toleruje a zdaňuje 

prostituci, která také degraduje ženu na pouhý objekt, v čemž není spatřováno porušení 

dobrých mravů, nelze jimi argumentovat pro zákaz surogačních smluv. 
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Přes zmíněné výhrady ke kritice je Wohnová názoru, že by se mělo u zákazu 

náhradního mateřství zůstat, protože by ve výsledku mohlo negativně působit na hledání 

identity dítěte. Pátrání po ženě, se kterou bylo dítě devět měsíců propojeno, a jež mu 

dala život, by mohlo vést k jeho personální krizi. „Je proto v zájmu dítěte trvat na 

zákazu náhradního mateřství.“
133

  

Co se týče určování mateřství u případných dětí narozených touto metodou, 

ustanovení § 1591 BGB je jednoznačné. Matce určené těhotenstvím a porodem určil 

zákon přednost i vzhledem k tělesnému a duševnímu vztahu, který vzniká mezi touto 

ženou a dítětem po dobu těhotenství a porodu. Jak uvádí Hohloch
134

 propůjčování 

ženské dělohy by mělo být zabráněno s ohledem na zájmy dítěte a stabilitu jeho raného 

citového vývoje. Otec dítěte, které porodila náhradní matka, se určí stejně jako 

v českém právu na základě zákonných domněnek otcovství.  

Ačkoliv je náhradní mateřství v Německu zakázáno, situace německých 

neplodných párů není zcela beznadějná. Vzhledem k tomu, že volný pohyb zboží a 

služeb je jednou ze základních svobod, na kterých stojí Evropská unie a soukromě 

hrazená zdravotní péče do kategorie služeb určitě patří, nic nebrání tomu, aby zájemci o 

náhradní mateřství využili této služby v jiném členském státě, ve kterém je přijatelná, a 

tím vlastně obešli německou právní úpravu.
 135

  

 

5.4.3. Právní úprava v České republice 

Náhradní mateřství v České republice sice není zakázáno, avšak není ani 

nikterak upraveno. Této mezery v právní úpravě využívají některé kliniky, které tuto 

metodu provádějí. Ročně se u nás narodí asi deset dětí náhradním matkám.
136

 

Při přípravě NOZ probíhala diskuze o možné změně úpravy určování mateřství 

s ohledem na vývoj reprodukční medicíny především metody náhradního mateřství, 

avšak nakonec přešlo ustanovení o mateřství do NOZ v nezměněné podobě (§ 775). Z 
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důvodové zprávy k NOZ
137

 vyplývá, že znění § 775 odpovídá čl. 2 Úmluvy o právním 

postavení dětí narozených mimo manželství a že sice zákonodárce výslovně 

nekonstatoval, že žaloba ženy, která byla dárkyní genetické látky proti ženě, která dítě 

porodila, je nepřípustná, ale tato skutečnost z ustanovení nepochybně vyplývá.  

Jedinou zmínku, ve které NOZ zohledňuje metodu náhradního mateřství, 

představuje § 804 tohoto zákona, podle kterého neplatí zákaz osvojení mezi osobami 

příbuznými v linii přímé a sourozenci v případě náhradního mateřství. Zákonodárce tím 

reagoval na skutečnost, že velký zájem o náhradní mateřství je mezi příbuznými 

ženami, a proto je nutné vyřešit vztahy těchto osob.
138

 Motivací jeho kroku mohla být 

úvaha, že pokud se stane náhradní matkou rodinná příbuzná, budou omezeny podstatně 

namítaná negativa tohoto institutu. Zpravidla jde o projev dobré vůle a bezúplatné 

pomoci, možnost odmítnutí předání dítěte se minimalizuje a dítě zůstane v rámci rodiny 

v kontaktu se ženou, která je porodila. 

V současnosti se neplatnost smluv o náhradním mateřství dovozuje pro rozpor 

s dobrými mravy dle § 39 ObčZ, z čehož plyne i jejich nevymahatelnost před soudem. 

NOZ ani v tomto smyslu žádnou změnu nepřináší. 

 

5.5. Právní úprava de lege ferenda 

 

Ačkoliv právní úprava České republiky náhradní mateřství neupravuje, je u nás 

tato metoda asistované reprodukce používána, což vnáší mezi účastníky takto vzniklých 

vztahů řadu nejistot. Neztotožňuji se s názorem, že by možnost náhradního mateřství a 

surogačních smluv neměla být právem vůbec umožněna.
139

 Podle mého názoru by se 

mělo přistoupit k úpravě institutu náhradního mateřství. Je třeba přesně stanovit, kdo a 

za jakých podmínek jej může využít a nastavit mantinely proti jeho zneužití. Tím dojde 

k nastolení potřebné právní jistoty. 

Domnívám se, že by se naše země mohla inspirovat britskou právní úpravou. 

Zaprvé by mělo být použití metody náhradního mateřství omezeno pouze na lékařsky 

                                                           
137

 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb. Justice.cz. [online]. [citováno 9. 4. 2013]. Dostupné z: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf 
138

 Blíže: tamtéž. [citováno 9. 4. 2013] 
139

 Blíže: MELICHAROVÁ, D. Určení a popření mateřství, problematika surogačního mateřství. 

Zdravotnictví a právo. Praha: Orac, 2000. č. 7 – 8. s. 27 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf


53 
 

indikované případy. Zadruhé by mělo dojít k striktnímu zákazu sjednávání a 

zprostředkovávání náhradního mateřství za úplatu, aby tak bylo zabráněno 

komercializaci tohoto institutu. Komerční náhradní mateřství běžně existuje v některých 

státech USA, avšak podle mého názoru jde o stav odporující etickým normám a zároveň 

je to v rozporu s ustanovením čl. 21 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně, neboť 

lidské tělo nesmí být zdrojem finančního prospěchu.  

Co se týče smlouvy o náhradním mateřství, kromě bezúplatnosti by měla být 

věnována pozornost úpravě osob, které ji mohou uzavřít, prohlášení náhradní matky o 

tom, že dítě donosí, porodí a že souhlasí s předáním dítěte objednatelskému páru a dále 

by bylo dobré smluvně stanovit přesný čas a místo samotného předání dítěte do péče 

neplodného páru. Pokud jde o určení mateřství, nemyslím si, že je třeba měnit 

současnou úpravu. Pouze by mělo být přistoupeno k většímu přizpůsobení stávající 

úpravy osvojení případům náhradního mateřství tak, aby bylo osvojení co nejrychlejší a 

nejjednodušší, případně by mohlo být zváženo zavedení podobného institutu, jakým je 

rodičovský příkaz ve Velké Británii. Jde-li o určování otcovství k dítěti, za otce by měl 

být primárně považován skutečný dárce genetického materiálu, nejedná-li se o dárce 

anonymního, avšak jako podmínku uskutečnění umělého oplodnění náhradní matky 

v případě, že je vdaná, bych stanovila souhlas jejího manžela s provedením náhradního 

mateřství a s následnou adopcí dítěte.   

 

6. Určování otcovství v České republice 

 

Již za starých Římanů platilo, že otec je vždy nejistý. V zájmu stability 

společenských vztahů bylo proto nutné vytvořit právní pravidla, která by otcovství 

presumovala a pomohla tak nastolit jistotu v rodinných vztazích. „Při určení otcovství 

vychází právní úprava ze všeobecně přijímané zkušenosti, kdo je za určitých podmínek 

nejpravděpodobněji otcem dítěte. Většina právních úprav proto stanoví systém tří 

právních domněnek otcovství, které jsou domněnkami vyvratitelnými, tj. platí, dokud 
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není prokázán opak.“
140

 Jednotlivé domněnky mají přesně stanovené pořadí a jde-li 

použít domněnka první, je vyloučeno použití domněnky druhé či třetí. Pouze v případě, 

že předchozí domněnka nemůže být uplatněna či je-li vyvrácena, je otcovství určováno 

domněnkou následující. „Konstrukce domněnek v právním řádu je velmi praktická, 

neboť není možné v každém případě zkoumat a prokazovat, kdo je skutečným otcem 

dítěte.“
141

 Pokud by se tak dělo u každého dítěte, mohl by v tom být spatřován 

nepatřičný zásah státu do rodinného života nemluvě o organizační náročnosti. Kromě 

toho si myslím, že v řadě případů by zjišťování skutečného otce nemuselo být v zájmu 

dítěte. 

První dvě domněnky otcovství se opírají o skutečnosti, které „zpravidla“ podle 

zkušeností lidské společnosti ukazují na biologického otce dítěte. Naproti tomu třetí 

domněnka otcovství je s biologickým otcovstvím spjata nejúžeji, když svoje uplatnění 

spojuje se zákonitostmi lidské reprodukce. Do nedávné minulosti tento systém 

domněnek pokrýval všechny možné situace při určování otcovství. Avšak vzhledem 

k rychlému vývoji na poli moderní medicíny i v oblasti rodinného života dochází 

k případům, na které současná úprava nestačí. Právo by se proto mělo vypořádat s řadou 

neřešených otázek. V souvislosti s umělou reprodukcí se např. nabízí otázka, jak lze 

určit otcovství dítěte ženy, která byla oplodněna zmrazeným spermatem jejího již před 

řadou let zesnulého manžela. Dalším tématem mohou být úvahy, zda není nutné 

přehodnotit koncept třetí domněnky otcovství vzhledem k poznatkům molekulární 

genetiky, díky kterým již není problém určit či vyvrátit otcovství na základě analýzy 

DNA s pravděpodobností hraničící s jistotou (99,99%). V neposlední řadě je třeba se 

zabývat konfliktem mezi právem dítěte znát svůj původ (skutečného otce) a jeho 

zájmem na vytvoření stabilních statusových poměrů.
142
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6.1. Podle první zákonné domněnky 

 

První domněnka otcovství vychází ze společensky obvyklé situace, kdy manžel 

matky bývá zpravidla biologickým otcem dítěte, neboť manželský svazek je určen 

především k založení rodiny a výchově dětí. Podle § 51 odst. 1 ZOR narodí-li se dítě 

v době od uzavření manželství do uplynutí 300. dne po zániku manželství nebo poté, co 

bylo prohlášeno za neplatné, považuje se za otce manžel matky. Ten bude bez dalšího 

zapsán do matriky jako otec dítěte. Muž, kterému svědčí tato domněnka, je z pohledu 

práva otcem dítěte, dokud jeho otcovství není popřeno.  

Co se týče přesného vymezení časové působnosti této domněnky, v případě 

zániku manželství rozvodem či prohlášením neplatnosti počítá se lhůta 300 dní od 

právní moci předmětného rozsudku. Skončí-li manželství smrtí manžela, běží lhůta ode 

dne smrti uvedené v úmrtním listu. Pokud byl manžel prohlášen za mrtvého, manželství 

sice zaniklo až právní mocí rozsudku o prohlášení za mrtvého dle § 22 odst. 1 ZOR, 

avšak jak stanoví § 51 odst. 3 ZOR, při počítání času rozhodujícího pro určení otcovství 

se má za to, že manželství zaniklo dnem, který byl v soudním rozhodnutí o prohlášení 

za mrtvého určen jako den jeho smrti. Tato výjimka z obecného počítání je v NOZ 

zrušena a nadále se bude doba 300 dní počítat od právní moci rozhodnutí o prohlášení 

za mrtvého. NOZ navíc do ustanovení o první domněnce zahrnuje i nový institut 

nezvěstnosti. Podrobněji se změnám v NOZ věnuji ve zvláštní kapitole. 

V dřívějších dobách bývalo zvykem dodržovat tzv. „vdovský rok“, jinými slovy 

se žena mohla znovu provdat až rok poté, co ovdověla či její manželství jinak zaniklo, 

aby nebylo sporu o tom, který z jejích manželů je otcem dítěte. „Této situaci čelí zákon 

ustanovením, že narodí-li se dítě ženě znovu provdané, považuje se za otce manžel 

pozdější (§ 51 odst. 2 ZOR), i když se dítě narodilo před uplynutím třístého dne potom, 

kdy její dřívější manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné. Pokud by pozdější 

manžel úspěšně popřel své otcovství, založí se otcovství manžela předchozího.“
143

  

Narodí-li se ženě dítě v době 300 dní po zániku manželství, aniž se znovu 

provdá, nemá prohlášení jiného muže (skutečného otce), který uznává otcovství k dítěti, 
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žádné právní účinky, dokud otcovství manžela není popřeno pravomocným rozsudkem, 

neboť první domněnka se vždy uplatní přednostně.
144

 

Avšak ani tato domněnka a ani žádná jiná nedopadá na zákonem nepředvídanou 

situaci, kdy je žena uměle oplodněna zmrazeným spermatem svého manžela a dítě se 

narodilo až po uplynutí třístého dne od smrti manžela či od zániku manželství jiným 

způsobem. Buď by mohl zákonodárce přistoupit k rozšíření časové působnosti první 

domněnky, aby dopadala i na podobné případy anebo by otcovství dle existujícího 

názoru mohlo být určeno soudem na základě žaloby na určení osobního stavu dle § 80 

písm. a) o.s.ř.
145

 

 

6.2. Podle druhé zákonné domněnky 

 

K uplatnění druhé domněnky otcovství dojde tehdy, je-li použití první 

domněnky vyloučeno či je-li otcovství, které bylo na jejím základě určené, úspěšně 

popřeno. V tom případě se zákonodárci jeví vysoce pravděpodobné, že otcem dítěte 

bude muž, který k němu své otcovství dobrovolně uzná. Dle § 52 odst. 1 ZOR se za otce 

považuje muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů před 

matričním orgánem či soudem. Zákon k určení nestanoví žádnou lhůtu, takže je možné 

takto určit otcovství kdykoliv i k dítěti již zletilému anebo i k dítěti ještě nenarozenému, 

je-li již počato (§ 53 ZOR).  

Souhlasné prohlášení o otcovství jsou dva jednostranné právní úkony – 

prohlášení otce a prohlášení matky, které musí být obsahově shodné, musí být učiněny 

osobně a ústní formou, avšak není třeba, aby byly učiněny současně. S ohledem na § 

104 ZOR dopadají na právní úkony tvořící souhlasné prohlášení o otcovství subsidiárně 

ustanovení ObčZ. Úkony musí mít tedy nejen všechny náležitosti projevu vůle, ale 

osoba, která je činí, musí být způsobilá k právním úkonům. Otcovství muže zbaveného 

způsobilosti k právním úkonům nelze určit na základě druhé domněnky, nýbrž musí být 

určeno v řízení před soudem dle domněnky třetí. Jinak byla vyřešena otázka 

způsobilosti k tomuto právnímu úkonu při nedostatku věku. „Způsobilost nezletilého 
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rodiče k souhlasnému prohlášení je třeba posuzovat podle ust. § 9 ObčZ. Aby se 

předešlo možnosti, že matriční úřad tuto způsobilost posoudí jinak než soud, od 

účinnosti tzv. velké novely (novela ZOR z roku 1998) je výslovně stanoveno, že 

prohlášení nezletilého rodiče o otcovství musí být učiněno vždy před soudem (§ 52 odst. 

2 ZOR).“
146

 

Ačkoliv zákon předpokládá společné souhlasné prohlášení obou rodičů, stanoví 

ve svém § 52 odst. 3 ZOR výjimku, kdy prohlášení matky není nutné. Nebude ho třeba, 

nemůže-li matka pro duševní poruchu posoudit význam svého jednání nebo je-li 

opatření jejího souhlasu spojeno s těžko překonatelnou překážkou. Posledně zmiňovaná 

situace nastane zaprvé, když je způsobilost matky k právním úkonům omezena nebo jí 

je zbavena a zadruhé, když je matka nezvěstná. Ve všech ostatních případech je 

souhlasné prohlášení matky nezbytné, neboť proti její vůli nelze dle této domněnky 

otcovství založit.
147

 Avšak podle úpravy v NOZ otcovství souhlasným prohlášením 

rodičů nelze bez souhlasu matky určit, pokud jej z výše uvedených důvodů není možné 

získat. V takovém případě, je nutné postupovat cestou soudního řízení o určení 

otcovství. 

V praxi existují případy, kdy nastane konkurence první a druhé domněnky. 

Nejprve bylo otcovství k dosud nenarozenému dítěti určeno souhlasným prohlášením 

biologického otce a matky, avšak matka následně uzavřela manželství s jiným mužem a 

dítě se narodilo již za jeho trvání. „Domněnka otcovství tak vlastně svědčí dvěma otcům, 

jednomu na základě souhlasného prohlášení, druhému na základě existence manželství. 

Pro otcovství podle druhé domněnky by svědčila skutečnost, že k určení otcovství došlo 

ještě před narozením dítěte, že tedy druhá domněnka časově předcházela, navíc je zde 

vyšší pravděpodobnost souladu právního a biologického rodičovství.“
148

 Avšak první 

domněnka se uplatní přednostně vzhledem ke svému silnějšímu postavení. Není-li 

otcovství manžela následně popřeno,
149

 je za otce považován manžel matky a žádný jiný 

muž se nemůže domáhat určení otcovství. Zájem dítěte žít v úplné rodině tvořené 
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matkou a jejím manželem (právním a sociálním rodičem dítěte) je stavěn nad právo 

biologického otce na rodinný život.
 150

 Ani ESLP neshledal nic svévolného na postupu 

státu, který stanoví, že za otce narozeného během manželství je považován manžel 

matky, neboť je to v zájmu právní jistoty v rodinných vztazích.
151

  

U otcovství založeného druhou domněnkou zákon výslovně neuvádí, že musí 

korespondovat s otcovstvím biologickým, ačkoliv zákonodárce zřejmě vychází 

z předpokladu, že toto prohlášení činí zpravidla muž, který je o svém biologickém 

otcovství přesvědčen a chce se zhostit své sociální role otce se všemi právy a 

povinnostmi, které k tomu náleží.
152

 Je-li souhlasným prohlášením rodičů určen otcem 

muž, jenž není biologickým otcem dítěte, nelze z toho bez dalšího dovozovat neplatnost 

právního úkonu pro rozpor s dobrými mravy. Mohlo by se však jednat o obcházení 

zákona, pokud tak rodiče postupují vědomě s cílem vyhnout se osvojovacímu řízení. 

Jedná se vlastně o skrytou adopci, při které rodič nemusí podstupovat psychologická 

vyšetření a další prověřování ze strany orgánů sociálně právní ochrany dětí.  

V souvislosti s osvojením se nabízí otázka, zda je možné, aby osvojitelka učinila 

souhlasné prohlášení o otcovství k dítěti s mužem, se kterým se seznámila po osvojení a 

rozvodu s druhým osvojitelem a který v současnosti funguje jako sociální otec. Dle 

Madleňákové
153

 to nejde, neboť osvojitelka nenastupuje do všech práv biologické 

matky, protože je zcela zřejmé, že dítě zplodit nemohla a nesvědčí jí tak právo 

prohlašovat, kdo je otcem dítěte, když to zjevně vědět nemůže. Jako nejefektivnější 

řešení této situace vidí autorka podání žaloby na neplatnost souhlasného prohlášení pro 

obcházení zákona, neboť prohlašující osoba není oprávněna toto prohlášení udělat. 

Zda je orgán, před nímž rodiče souhlasné prohlášení činí, oprávněn zkoumat 

pravdivost tohoto prohlášení, zákon neřeší. Z logiky věci by však nemělo být přijato 

prohlášení, které činí muž, jehož otcovství již bylo před soudem pravomocně popřeno či 

jehož žaloba na určení otcovství byla soudem zamítnuta. Stejně jako by nemělo být 

přijato prohlášení, které je jasným obcházením zákona o nabývání a pozbývání státního 
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občanství České republiky, neboť díky falešnému souhlasnému prohlášení otcovství si 

osoba cizí národnosti podstatně ulehčí cestu k nabytí státního občanství.  

Soudní řízení o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů je upraveno v § 

73 o.s.ř. Dle tohoto ustanovení soud, narodí-li se dítě mimo manželství a nedojde-li 

k souhlasnému prohlášení před matričním úřadem, vyslechne muže, kterého matka 

označuje za otce, zda uznává své otcovství. Jestliže k určení otcovství tímto souhlasným 

prohlášením rodičů nedojde a ani matka v přiměřené době nepodá návrh na určení 

otcovství, je k podání tohoto návrhu jménem dítěte soudem ustanoven opatrovník.  

  

6.3. Podle třetí zákonné domněnky 

 

K určení otcovství podle třetí domněnky dochází pouze v případě, že nedošlo k 

určení podle první nebo druhé domněnky anebo bylo takto určené otcovství úspěšně 

popřeno. Na rozdíl od ostatních domněnek je k uplatnění nutné soudní rozhodnutí 

vydané v řízení o určení otcovství, které může být zahájeno pouze na návrh. Za otce se 

podle třetí domněnky (§ 54 odst. 2 ZOR) považuje muž, který s matkou dítěte souložil 

v tzv. „kritické (rozhodné) době“,
154

 tj. době, od které neuplynulo do narození dítěte 

méně než 180 dní a více než 300 dní, a pokud jeho otcovství nevylučují závažné 

okolnosti. NOZ rozhodnou dobu mění na méně než 160 dní a více než 300 dní. 

Důvodem je pokrok moderní medicíny, která zachraňuje nezřídka děti narozené i před 

180. dnem od početí.  

K § 54 ZOR byl zákonem č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských 

embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých 

souvisejících zákonů, připojen odstavec třetí, kterým bylo upraveno určení otcovství u 

dítěte počatého cestou asistované reprodukce a narozeného mimo manželství. 

V takovém případě se považuje za otce muž, který dal k umělému oplodnění ženy 

souhlas, pokud se neprokáže, že otěhotněla jinak. Můžeme říci, že se jedná o jakousi 

„čtvrtou domněnku otcovství“,
155

 která doplňuje stávající systém. V případě, že byly 

k oplodnění použity spermie muže z neplodného páru, který dal k oplodnění souhlas, 
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působí výše uvedená domněnka a předpokládá se, že je více než pravděpodobně 

biologickým otcem dítěte. Pokud došlo k oplodnění pomocí spermatu anonymního 

dárce, ke kterému dal muž z neplodného páru souhlas, představuje konstrukce dle § 54 

odst. 3 ZOR právní fikci, neboť je jisté, že muž označený za otce není biologickým 

otcem dítěte.  

  

6.3.1. Řízení o určení otcovství 

Řízení o určení otcovství nazývané též „paternitní“ je řízením o osobním stavu 

dle § 80 písm. a) o.s.ř.
156

 Lze jej zahájit pouze na návrh, jehož podání sice není 

omezeno žádnou lhůtou, ale vzhledem k tomu, že se počítání kritické doby odvíjí od 

okamžiku porodu, lze návrh podat až po narození dítěte.  

Bude-li v průběhu řízení určeno otcovství souhlasným prohlášením rodičů či 

dojde-li k nezrušitelnému osvojení dítěte, musí soud dle § 108 o.s.ř. řízení o určení 

otcovství zastavit. Na rozdíl od zrušitelného osvojení, kvůli kterému soud řízení 

nezastaví. Tento typ osvojení nepředstavuje překážku, protože může být v budoucnu 

zrušen a tím dojde k obnovení práv a povinností mezi osvojencem a původní rodinou.
157

 

Naproti tomu v případě, že se řízení vede na návrh muže, který o sobě tvrdí, že je otcem 

dítěte, § 70a ZOR jasně stanoví, že takové dítě nemůže být osvojeno dříve, než 

rozhodnutí soudu v řízení o určení otcovství nabude právní moci.  

K podání návrhu na zahájení řízení je aktivně legitimováno 1) dítě [bude 

zastoupeno kolizním opatrovníkem (OSPOD)], 2) matka, 3) oba společně a od novely 

ZOR z roku 1998 i 4) muž, který o sobě tvrdí, že je otcem. Zemře-li navrhovatel 

v průběhu řízení, má možnost v něm pokračovat druhý k návrhu oprávněný. V souladu s 

§ 56 odst. 1 ZOR mohou do 6 měsíců po smrti dítěte podat návrh na zahájení řízení také 

potomci navrhovatele, pokud prokážou právní zájem. Tím bývá většinou zajištění 

dědického nároku po muži, který má být soudem určen jako otec. Pokud během řízení 

zemře muž, proti kterému návrh směřuje, pokračuje se v řízení proti opatrovníkovi 

ustanoveného soudem. Dojde-li však k úmrtí muže, který o sobě tvrdí, že je otcem a dítě 

ani matka nechtějí pokračovat, soud řízení zastaví. 
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Na základě návrhu je zpravidla pasivně legitimován muž, kterému svědčí třetí 

domněnka otcovství. Pokud je takových mužů více, nemá matka jinou možnost než 

označit jen jednoho, a až bude-li jeho otcovství vyloučeno, podat návrh proti dalšímu 

muži. Pasivně legitimováni návrhem muže, který o sobě tvrdí, že je otcem, jsou matka a 

dítě. V případě, že domnělý otec již nežije, lze podat návrh na určení otcovství proti 

opatrovníkovi, kterého soud k tomuto účelu před zahájením řízení ustanovil. Návrh 

směřuje přímo proti opatrovníkovi zemřelého a příslušnost soudu se bude řídit podle 

jeho bydliště. Řízení o určení otcovství proti zemřelému muži je v zájmu dítěte, protože 

mu může zajistit nároky vyplývající jak ze sociálního zabezpečení, tak z dědického 

práva. 

Řízení se můžeme rozdělit do dvou částí. V té první musí být prokázáno, že 

žalovanému či navrhovateli svědčí domněnka otcovství, tedy že s matkou dítěte vykonal 

soulož v kritické době. Důkazní břemeno nese strana, která podala návrh. Pokud je 

navrhovatelem dítě či muž, matka se ocitá v pozici svědkyně. Musí být prokázán jak 

fakt, že došlo k souloži, tak skutečnost, že se tak stalo v kritické době. „Důkazem pro 

existenci soulože bývá nejčastěji pouze shodné tvrzení matky a žalovaného muže. Pokud 

žalovaný muž popírá, že k souloži došlo, nejde ještě o vyvrácení domněnky, ale pouze o 

jeho procesní stanovisko k věci.
158

  

Začne-li domněnka působit, může být v další části řízení vyvrácena, pokud jsou 

prokázány závažné okolnosti, které otcovství dotyčného muže vylučují. Důkazní 

břemeno leží na straně pasivně legitimovaného. Dle judikatury musí být domněnka 

vyvrácena zcela určitě a ani námitka muže, že matka se v kritické době stýkala s více 

muži, není sama o sobě důvodem k zamítnutí návrhu.
159

  

Přítomnost okolnosti vylučující otcovství se nejčastěji prokazuje znaleckými 

posudky. Zatímco lze na základě znaleckého posudku jednoznačně vyloučit otcovství 

konkrétního muže, určit otcovství je možné jen s jistou mírou pravděpodobnosti. Bylo-li 

posudkem otcovství vyloučeno, je třeba provést revizní znalecký posudek, aby se 

vyvrátila možnost, že došlo k chybě.
160

 Toto pravidlo vyplývá ze zájmu dítěte na získání 

otce.  

                                                           
158

 HRUŠÁKOVÁ, M.; KRÁLÍČKOVÁ, Z. České rodinné právo. 3. vydání. Brno: Masarykova 

univerzita a Doplněk, 2006. s. 205 
159

 Tamtéž 
160

 Nejvyšší soud České republiky, Rozsudek, č. j. 21 Cdo 693/2010 [z 22. 6. 2011] 



62 
 

Jako důkaz je možno použít znalecké posudky z různých oborů. Posudek z oboru 

hematologie (krevní zkouška) se provádí např. vyšetřením HLA skupinových typů 

bílých krvinek. K dalším druhům patří posudek z oboru sexuologie, gynekologie či 

antropologie. Nejmodernějším a nejpřesnějším je znalecký posudek z oboru 

molekulární genetiky, který je založený na srovnání odebraných vzorků 

deoxyribonukleové kyseliny (DNA), která je nositelkou genetické informace člověka. 

Na rozdíl od krevní zkoušky postačí k provedení analýzy DNA bezbolestný stěr sliznice 

z dutiny ústní, vzorek vlasů či jiného biologického materiálu. Metoda DNA 

diagnostiky dokáže určit otcovství konkrétního muže s pravděpodobností hraničící 

s jistotou (99,99%).
161

  

Jestliže jsou v řízení prokázány okolnosti vylučující otcovství dotyčného muže, 

soud návrh zamítne. Je-li však prokázána soulož mezi matkou a dotyčným mužem a 

zároveň není prokázána žádná okolnost, která by jeho otcovství vylučovala, vydá soud 

rozhodnutí o určení otcovství. Na rozdíl od předchozích domněnek se při určení 

otcovství na základě soudního rozhodnutí otcovství zároveň určuje i popírá. Proto 

nabude-li rozsudek právní moci, jde o tzv. „rei iudicatae“ – o věci již nelze znovu 

jednat. Případné vadné rozhodnutí lze změnit pouze mimořádnými opravnými 

prostředky. Ze zákona je s řízením o určení otcovství spojeno řízení o výchově a výživě 

nezletilého dítěte (§ 113 o.s.ř.), a proto rozhodnutí o určení otcovství obsahuje také 

výrok o úpravě poměrů dítěte co do výchovy a výživy. 

Třetí domněnkou otcovství spolu s řízením o jeho určení se v jednom ze svých 

nálezů zabýval Ústavní soud ČR.
162

 Konstatoval v něm, že není v rozporu s ústavním 

pořádkem, když soud žalovanému muži uloží povinnost dostavit se ke znalci a podrobit 

se vyšetření či odebrání vzorku. Tuto povinnost ukládá soud účastníkovi sporu dle § 

127 odst. 4 o.s.ř. a pokud se tento nedostaví, může mu být v souladu s § 53 odst. 1 o.s.ř. 

uložena pořádková pokuta až do výše 50 000 Kč.  

Ve stejném nálezu se Ústavní soud vyjadřoval i k aktuálnosti podoby řízení o 

určení otcovství dle § 54 odst. 1 a 2 ZOR, kterou označil za překonanou vzhledem 

k tomu, že pochází z dob, kdy nešlo téměř jednoznačně určit či vyloučit otcovství jako 

dnes, ale bylo nutné vázat domněnku na skutečnost soulože. Dle Ústavního soudu 
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zákonodárce zaostává za vývojem vědeckého poznání a než zareaguje, je třeba vše řešit 

cestou interpretace. Není podle něj vadou řízení, pokud v souladu se zásadou 

arbitrárního pořádku a procesní ekonomie se soudy nezabývají faktem, zda došlo 

k souloži, ale rovnou přistoupí ke znaleckému dokazování pomocí analýzy DNA 

(zjišťují genetický původ).
163

 

Dle Melicharové však nebyly důsledky určování otcovství pouze podle analýzy 

DNA Ústavním soudem dostatečně promyšleny. Je totiž nutno rozlišovat mezi 

určováním otcovství k dětem narozeným přirozenou cestou a těmi narozenými metodou 

umělého oplodnění. „V případě dětí narozených z asistované reprodukce není možné 

vázat otcovství pouze na genetický původ, přinejmenším nikoliv tam, kde byla matka 

oplodněna semenem dárce (tj. mužem, který není jejím manželem ani partnerem).“
164

 

Otcovství je v těchto případech třeba vázat na souhlas manžela či jiného muže 

s oplodněním; s použitím darovaného spermatu. Dále je možné uvažovat o situaci, kdy 

osamělá žena bez partnera podstoupí umělé oplodnění spermatem anonymního dárce, 

ačkoliv to dnes legálně možné není, později jeho identitu zjistí a zažaluje ho na určení 

otcovství ke svému dítěti. Nelze vyloučit ani podvodné manipulace s genetickým 

materiálem muže, jenž poslouží k umělému oplodnění ženy, aniž by to muž věděl a 

dozví se o tom až na základě žaloby na určení otcovství. Souhlasím proto s názorem, že 

pokud by se zákonodárce rozhodl k určování otcovství pouze na základě analýzy DNA, 

musí v nové právní úpravě respektovat rozdíly mezi početím přirozeným a pomocí 

asistované reprodukce. 

S názorem Ústavního soudu nesouhlasí ani Winterová, když uvádí, že „Nejde 

přece o pořadí důkazů, ale o vymezení rozhodných skutečností pro to, aby domněnka 

mohla nastoupit. To, že vědecký pokrok něco takového umožňuje, nemohou soudy volně 

posuzovat a zákonnou domněnku tomu přizpůsobovat, to je věcí zákonodárce.“
165

 

Nicméně autorka se ztotožňuje s neaktuálností právní úpravy třetí domněnky a nutností 

její revize. Navrhuje zachovat její znění s rozšířením o další skutkovou podstatu, aby se 

za otce považoval nejen muž, který s matkou dítěte souložil v kritické době, ale i muž, 

který poskytl sperma, věděl, že může být použito k oplodnění ženy a byl s tím 
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srozuměn. Teprve domněnka v této podobě by pokrývala opravdu všechny případy 

včetně anonymního dárcovství spermatu. Avšak spolu s výše uvedenou autorkou jsem 

toho mínění, že samotný fakt poskytnutí spermatu by neměl být důvodem právního 

vzniku otcovství. Otcovství při umělém oplodnění by mělo být nadále vázáno na 

předchozí souhlas.  

Nahlédneme-li do úpravy třetí domněnky v NOZ, musíme konstatovat, že 

zákonodárce ke změně nepřistoupil a jedná se o přeformulování stávajícího znění 

s výjimkou změny u stanovení nejkratší doby rozhodné pro početí dítěte ze 180 dní na 

160 dní od jeho narození. 

 

6.4. Popírání otcovství 

 

„Popření otcovství umožňuje dalekosáhlý zásah do osobních poměrů všech tří 

zúčastněných subjektů, jimiž jsou otec, matka a jejich společné dítě.“
166

 Lze jej proto 

dosáhnout pouze v soudním řízení. S vydaným pravomocným rozhodnutím jsou spojeny 

účinky změny v osobním, rodičovském, ale především statusovém vztahu. Institut 

slouží k zajištění souladu matrikového a biologického otcovství, neboť pouze po 

popření stávajícího otcovství, může muž, který dítě skutečně zplodil, usilovat o určení 

toho svého. Celý postup popírání otcovství je upraven přísnými pravidly, neboť je nutné 

chránit zájem dítěte na tom, aby otce v právním smyslu mělo, a aby byl vztah s ním 

pokud možno stabilizovaný a zbytečně nenarušovaný. Na druhou stranu je nutné chránit 

i zájmy rodičů. Institut popření umožňuje muži, který zjistí, že není biologickým otcem 

dítěte, vystoupit z tohoto vztahu, ze kterého mu plynou mnohé povinnosti, mj. 

povinnost výživy. 

 

6.4.1. Popření otcovství dle první a druhé domněnky 

Při popírání otcovství před soudem se stejně jako při jeho určování jedná o řízení 

podle § 80 písm. a) o.s.ř.
167

 K podání žaloby na popření otcovství je oprávněn 1) manžel 
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matky, kterému svědčí první domněnka otcovství a 2) matka dítěte, jež popírá otcovství 

svého manžela a v případě druhé domněnky je k tomu oprávněn 3) muž i matka, kteří 

spolu souhlasně prohlásili otcovství k určitému dítěti. Dítě na rozdíl od návrhu na určení 

otcovství aktivně legitimováno k návrhu na popření otcovství není. V jeho zájmu je za 

určitých okolností oprávněn k popření otcovství 4) nejvyšší státní zástupce. Popěrným 

právem nedisponuje rovněž muž, který o sobě tvrdí, že je otcem dítěte. A to ani 

v případě, že muž, který se takto domáhá popření otcovství manžela matky, učinil spolu 

s matkou před narozením dítěte souhlasné prohlášení rodičů o otcovství.
168

 Pasivně 

legitimovanými ve sporu o popření otcovství jsou druhý rodič a dítě. Jde o vztah 

nerozlučného společenství (§ 91 odst. 2 o.s.ř.). Vzhledem k obsahu § 36 odst. 2 ZOR
169

 

již není pochyb o povaze soudního rozhodnutí, kterým je otcovství popřeno. 

Pravomocný rozsudek o popření otcovství je konstitutivní s účinky ex nunc.  

Otcovství určené na základě první domněnky mohl manžel matky do nedávné 

doby popřít pouze v prekluzivní lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy se dozvěděl, že se jeho 

manželce narodilo dítě. Délka lhůty byla napadena žalobou před Ústavním soudem, 

který svým nálezem
170

 ustanovení § 57 odst. 1 ZOR zrušil k 31. 12. 2011, protože jej 

shledal v rozporu s čl. 10 odst. 2 Listiny, čl. 36 odst. 1 Listiny a s čl. 8 EÚLP. Dle 

novelizovaného znění zákonem č. 84/2012 Sb. může manžel popřít otcovství do 6 

měsíců poté, co mu vzniknou důvodné pochybnosti, že je otcem dítěte, nejpozději však 

do 3 let dítěte. NOZ objektivní popěrnou lhůtu dále prodlužuje do 6 let věku dítěte.  

Pokud manžel pozbyl způsobilosti k právním úkonům ještě před uplynutím 

popěrné lhůty, je v souladu s § 57 odst. 2 ZOR oprávněn popřít otcovství jeho 

opatrovník. V případě, že je pravomocně rozhodnuto o tom, že pozdější manžel znovu 

provdané matky není otcem dítěte, počíná běžet 6 měsíční lhůta k popření otcovství 

dřívějšího manžela dnem, ve kterém se o rozhodnutí dozví (§ 60 ZOR). Pokud jde o 

popěrné právo matky, ta může otcovství manžela popřít ve lhůtě 6 měsíců od narození 

dítěte. 

Zákon přesně vymezuje, v jakém případě může být působení první domněnky 

vyvráceno a tím otcovství popřeno. Otcovství k dítěti narozenému mezi 180. dnem od 
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 Ústavní soud České republiky, Nález Pl. ÚS 15/09 [z 8. 7. 2010] 



66 
 

uzavření manželství a 300. dnem po zániku manželství či prohlášení manželství za 

neplatné lze popřít jen tehdy, je-li vyloučeno otcovství manžela matky. Vyloučit jej 

může např. znalecký posudek metodou diagnostiky DNA. Novelou ZOR z roku 1998 

byl § 58 odst. 1 ZOR rozšířen o možnost zjednodušeného popření otcovství. „Narodí-li 

se dítě do tří set dnů od 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. Toto prohlášení musí být učiněno v řízení o popření 

otcovství.“
171

  

Vzhledem ke zvětšujícímu se počtu dětí narozených cestou asistované 

reprodukce byl k § 58 připojen odstavec druhý, který specifikuje okolnosti, za kterých 

je manžel oprávněn popřít otcovství dítěte narozeného díky této metodě. Blíže se tématu 

věnuji v kapitole o asistované reprodukci. 

Na rozdíl od předchozích odstavců tohoto paragrafu je v odstavci třetím 

přesunuta povinnost tvrzení a důkazní povinnost z manžela na matku dítěte či dítě 

(strana žalovaná). Pokud se dítě narodí před 180. dnem od uzavření manželství, stačí 

manželovi matky, aby u soudu popřel své otcovství, a nebude považován za otce. 

Nemusí nic dokazovat. Naproti tomu prokáže-li žalovaná strana, že manžel s matkou 

dítěte vykonal soulož v kritické době anebo při uzavření manželství věděl, že je těhotná, 

lze dosáhnout popření otcovství jen tehdy, dokáže-li manžel matky v soudním řízení, že 

je jeho otcovství vyloučeno. 

Otcovství určené na základě druhé domněnky souhlasným prohlášením rodičů 

dítěte je možné u soudu popřít jen tehdy, je-li vyloučeno, že by dotyčný muž mohl být 

otcem dítěte (§ 61 ZOR). Lze tak učinit v rámci popěrné lhůty, která činí 6 měsíců od 

určení otcovství souhlasným prohlášením, avšak v případě určení otcovství u 

nenarozeného dítěte, neskončí před uplynutím 6 měsíců od jeho porodu. 

 

6.4.2. Popěrné právo nejvyššího státního zástupce 

Nejvyšší státní zástupce je za určitých okolností oprávněn podat návrh na 

popření otcovství určeného dle první a druhé domněnky. Usilovat o popření otcovství 

určeného třetí domněnkou je však i pro něho vyloučené. K podání návrhu neváže 
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nejvyššího státního zástupce žádná lhůta. Pasivně legitimováni žalobou jsou otec, matka 

i dítě. Není-li někdo z nich naživu, je podán návrh proti ostatním z nich, není-li naživu 

žádný, bude návrh podán proti opatrovníkovi, kterého soud v této věci ustanovil (§ 62 

odst. 3 ZOR). 

Na základě ustanovení § 62 odst. 1 ZOR podá nejvyšší státní zástupce návrh 

v případě, že to vyžaduje zájem dítěte
172

 a popěrná lhůta některému z rodičů uplynula. 

Je to jeho právo a na podání návrhu není právní nárok. Zákonem č. 84/2012 Sb. byl 

k tomuto paragrafu doplněn odstavec druhý, který stanoví, „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 

návrh na popření otcovství, ledaže zájem dítěte výjimečně vyžaduje, aby k popření 

otcovství nedošlo.“
173

 Jak se uvádí v důvodové zprávě, „Nová ochrana tzv. sociálního 

otcovství dle § 62 odst. 2 je v souladu s judikaturou Ústavního soudu (Pl. ÚS 15/09), 

který konstatoval, že mezi právním otcem a dítětem se i přes absenci biologického pouta 

může časem vyvinout taková sociální a citová vazba, která bude rovněž z hlediska práva 

na ochranu soukromého a rodinného života požívat právní ochrany.“
174

  

Realizaci
175

 výše zmíněného oprávnění nejvyššího státního zástupce upravuje 

Pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce č. 6/2003 z 5. 11. 2003. Zabývá se 

zejména vysvětlením situací, kdy je popření v zájmu dítěte. Jak uvádí Holub et al., je 

tomu tak tehdy, jestliže to přispěje ke zlepšení jeho poměrů a k odstranění pouze 

formálního rodičovského vztahu, který brání realizaci toho skutečného. Popřít otcovství 

matrikového otce lze zásadně jen v případě, když o dítě nejeví zájem, nevykonává roli 

sociálního rodiče a zároveň zde existuje biologický otec, který má o dítě zájem a chce 

plnit otcovské povinnosti. I kdyby matrikový otec již neplnil svou roli otce a chtěl se 
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domoci popření otcovství, zájem dítěte na popření přítomen není, pokud biologický otec 

nechce své otcovství uznat a nejeví o dítě žádný zájem.
176

 

Popěrné právo nejvyššího státního zástupce bylo rozšířeno novelou z roku 1998, 

kterou byl připojen § 62a. Návrh na popření otcovství může nejvyšší státní zástupce 

podat i před uplynutím lhůty k popření, pokud se jedná o otcovství muže, které bylo 

určeno souhlasným prohlášením rodičů, ale který nemůže být biologickým otcem dítěte 

a je-li to ve zřejmém zájmu dítěte a v souladu s ustanoveními zaručujícími základní 

lidská práva. „Cílem úpravy je snaha zabránit případům, kdy muž, který nepochybně 

nemůže být otcem dítěte, uzná své otcovství, načež on i matka udělí souhlas k osvojení 

dítěte zpravidla manželkou otce do ciziny, a tím zamezit obcházení režimu stanoveného 

pro mezinárodní adopce.“
177

 Otázkou zůstává, zda v praxi není efektivnější k zamezení 

zavlečení dětí do ciziny jiný postup, kterým je vydání předběžného opatření dle § 76a 

o.s.ř. 

Nejvyšší soud České republiky judikoval, že posuzovat zájem dítěte na popření 

otcovství ve smyslu § 62a ZOR jsou povinny i soudy, neboť je třeba od sebe odlišovat 

právo nejvyššího státního zástupce posoudit zájem dítěte při podání návrhu a zkoumání 

a posuzování zájmu dítěte při rozhodování o tomto návrhu. Nejvyšší soud dále uvedl, že 

by soudy měly přihlížet k nejlepšímu zájmu dítěte, kterým je soulad mezi biologickým, 

právním a sociálním rodičovstvím. „… není-li tento soulad dobře možný, je třeba 

s ohledem na konkrétní okolnosti případu uvážit, který z uvedených aspektů rodičovství 

převažuje.“ 
178

 

Právní úprava nového občanského zákoníku popěrné právo nejvyššího státního 

zástupce nepřebírá. Nastává zásadní změna přístupu k popírání otcovství po uplynutí 

popěrné lhůty jednoho z rodičů. „Vzhledem k tomu, že se jedná o statusovou věc, 

osnova nového občanského zákoníku upouští od ingerence nejvyššího zástupce a 

napříště bude v této věci rozhodovat soud.“
179
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7. Určování otcovství v Německu 

 

Lze říci, že otcovství se v Německu stejně jako v českém právu určuje na 

základě tří zákonných domněnek a odlišnosti mezi oběma úpravami se dají najít spíše 

v detailech. Hlavním cílem německé úpravy je podobně jako u nás opatřit každému 

dítěti jednoho, pokud možno dobrého otce, který plní svou sociální roli. Pokud už dítě 

takového otce v právním smyslu má, je třeba, aby toto otcovství bylo co nejvíc stabilní, 

a proto se popření otcovství umožňuje jen za určitých podmínek. 

 

7.1. Systém domněnek otcovství 

 

Domněnky otcovství vyjmenovává § 1592 BGB takto: otcem dítěte je muž, 1) 

který žije v okamžiku porodu dítěte s jeho matkou v manželském svazku, 2) který 

otcovství uznal nebo 3) jehož otcovství bylo podle zákona určeno soudem ve zvláštním 

řízení. Následující paragrafy občanského zákoníku se věnují podrobné úpravě 

jednotlivých domněnek.  

Dle § 1593 BGB platí první domněnka otcovství i v případě, že se dítě narodí 

před uplynutím 300 dní po skončení manželství smrtí manžela. Lhůtu lze prodloužit, 

pokud je dokázáno, že od početí do porodu dítěte uplynulo více dní. Narodí-li se dítě 

matce znovu provdané v době ne delší než 300 dní od smrti manžela, určuje německé 

právo za otce manžela pozdějšího. Pouze v případě, že jeho otcovství je pravomocně 

popřeno, je určen otcem manžel dřívější. Na rozdíl od české úpravy v ZOR se lhůta 

netýká dětí narozených po právní moci rozsudku o rozvodu či prohlášení manželství za 

neplatné. Má to zabránit zbytečným řízením o popření otcovství, neboť vzhledem 

k tomu, že je v Německu v zásadě nutné žít ještě před rozvodem 1 rok odděleně, je málo 

pravděpodobné, že by byl dřívější manžel otcem dítěte.
180

 „Přirozeně může být i 
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v těchto případech skutečným otcem dítěte narozeného po rozvodu manžel, avšak pak 

má následovat určení otcovství dle § 1592 bodu 2 či 3.“
181

 

Výjimku z první domněnky stanoví § 1599 odst. 2 BGB. Otcem dítěte 

narozeného ještě za trvání manželství, avšak po podání žádosti o rozvod není manžel, 

pokud jiný muž do 1 roku od pravomocného rozhodnutí o rozvodu, uzná své otcovství. 

K tomuto uznání je však třeba navíc souhlasu bývalého manžela.  

Narodí-li se dítě mimo manželství, lze k němu uznat otcovství ještě v době před 

jeho narozením. Prohlášení o uznání se však nestane účinné tak dlouho, dokud existuje 

právní otcovství jiného muže. Souhlas matky dítěte s uznáním se stal nutným až díky 

právní reformě z roku 1998.
182

 Pokud je matka zbavena rodičovské zodpovědnosti, musí 

s uznáním otcovství vyjádřit svůj souhlas samo dítě (§ 1595 odst. 2 BGB) a v případě, 

že je mladší 14 let či zbavené způsobilosti k právním úkonům, jeho zákonný zástupce. 

Uznat otcovství může i osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům, avšak pouze 

se svolením svého zákonného zástupce. Za osobu zbavenou způsobilosti k právním 

úkonům uznává její otcovství zákonný zástupce po schválení soudem.  

Jak právní úkon prohlášení o uznání, tak souhlas s uznáním musí být učiněn 

osobně a bezpodmínečně formou notářského zápisu, před matričním úřadem či do 

soudního protokolu. Na základě zaslaných dokumentů provede matriční úřad následně 

zápis do matriky. Prohlášení o uznání otcovství lze i odvolat, pokud se do 1 roku od 

svého učinění nestalo účinné. Uznání otcovství vyvolává právní účinky teprve 

k okamžiku, kdy všechny nutné právní úkony splňují zákonné požadavky co do obsahu 

a formy, pokud zákon nestanoví něco jiného. I přes nedodržení některého požadavku se 

uznání stane účinné po 5 letech od zápisu do matriky, kdy dojde ke zhojení případné 

vady.  

Na rozdíl od naší současné právní úpravy v ZOR, která níže uvedenou situaci 

řeší souhlasným prohlášením všech osob v řízení o popření otcovství, zvolila ta 

německá odlišný přístup. „§ 1599 odst. 2 BGB předvídá možnost jak vyloučit přiřazení 

dítěte manželovi matky na základě existence manželství v době porodu nebo lhůty 300 

dní od smrti manžela. Předpokladem je, že někdo třetí uzná své otcovství poté, co je 
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podána žádost o rozvod během jednoho roku po právní moci odpovídajícího rozsudku o 

rozvodu“
183

 K tomuto uznání je však třeba souhlasu bývalého manžela (§ 1592 odst. 2 

BGB) a samozřejmě matky. Pokud zde jsou podmínky pro výše zmíněný postup, získá 

přednost před klasickým řízením o popření otcovství. Smyslem této úpravy
184

 je větší 

soulad právního a biologického otcovství. Rovněž tolik nezatěžuje dítě, které v jednom 

okamžiku pozbude otce i nabude otce nového na rozdíl od řízení o popření otcovství. 

Někteří však namítají, že touto volnou dispozicí s určením otcovství mohou být 

ohrožena práva dítěte.  

Pokud dítěti nebyl určen otec dle předchozích domněnek či bylo takové 

otcovství popřeno, může být otcovství určeno na návrh soudem na základě třetí 

domněnky v souladu s § 1600d BGB. Za otce je považován muž, který s matkou 

souložil v době početí a o jehož otcovství neexistují závažné pochybnosti. Za dobu 

rozhodnou pro početí se považuje doba od 300. dne do 181. dne před porodem, není-li 

prokázáno, že dítě bylo počato v jiném časovém období, pak by se za ni považovalo i 

toto období. Takto určené otcovství je v zásadě v souladu s principem skutečného 

původu, neboť jako otec je určen muž, od něhož dítě bezprostředně biologicky pochází. 

Soud se při tom opírá o znalecký posudek založený např. na analýze vzorku krve či 

DNA. Odhaduje se, že asi jen u 5% dětí narozených mimo manželství je otcovství 

určeno soudem.
185

  

 

7.2. Popírání otcovství 

 

Také v Německu platí, že ukáže-li se právní vztah otcovství založený na prvních 

dvou domněnkách jako nesprávně určený – neodpovídající skutečnosti, může být 

odstraněn soudem v řízení o popření otcovství upraveném ve FamFG. 

Dle § 1600 BGB je oprávněn otcovství popřít 1) otec dítěte, jehož otcovství bylo 

určeno prvními dvěma domněnkami, 2) v omezené míře muž, který tvrdí, že je 

biologickým otcem, 3) matka, 4) dítě a 5) příslušné úřady bylo-li otcovství určeno 
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prohlášením o uznání. Úřady podají návrh na popření otcovství, zjistí-li, že uznání 

otcovství bylo pouze formální a mělo umožnit legální pobyt v Německu dítěti či 

některému z rodičů.
186

 Popřít otcovství dle bodu 3) a 5) lze však jen tehdy, neexistuje-li 

mezi právním otcem a dítětem vzájemný sociálně rodinný vztah. Jde-li o možnost popřít 

otcovství u dítěte narozeného cestou umělého oplodnění, ta je v Německu formulována 

v zásadě negativně. Popření otcovství mužem a matkou zákon naprosto vylučuje, pokud 

se tak stalo s využitím dárce spermatu (§ 1600 odst. 5 BGB).  

Na rozdíl od uznání otcovství není k podání návrhu na popření otcovství třeba 

souhlasu zákonného zástupce, jde-li o osoby nezletilé dle bodu 1), 2) a 3) či o osoby 

s omezenou způsobilostí k právním úkonům. Za osoby zbavené způsobilosti a za 

nezletilé dítě popírá otcovství jejich zákonný zástupce, je-li to v jejich zájmu.  

Otcovství může být popřeno ve lhůtě dvou let od okamžiku, kdy se osoba 

dozvěděla o okolnostech, které svědčí proti jejímu otcovství a pojala o jeho pravdivosti 

podezření. Na rozdíl od České republiky německý zákonodárce neomezil konec lhůty, 

nýbrž pouze její počátek. Lhůta nezačne běžet před narozením dítěte, před účinností 

uznání otcovství či před dosažením zletilosti dítěte a znovunabytím způsobilosti 

k právním úkonům, pokud zákonný zástupce včas otcovství nepopřel.  

Rozsudek o popření odstraňuje otcovství zpětně ke dni, ke kterému bylo určeno, 

takže ex tunc odpadnou všechny účinky s ním spojené.
187

 

 

7.2.1. Objasnění otcovství 

Začátek běhu popěrné lhůty – pojetí počátečního podezření – byl často 

předmětem sporů. Dle judikatury není přípustná žaloba na popření podaná po uplynutí 

mnoha let, kdy se otec domníval, že dítě možná není jeho. K přípustnosti žaloby je 

zapotřebí mít tzv. „počáteční podezření“ („Anfangsverdacht“). Proto začali otcové před 

soudem svá podezření dokládat pomocí výsledků tajně provedených testů otcovství. 

Vzorky DNA dítěte byly odebírány tajně a bez souhlasu matky.  

K otázce, zda je možné takto dokazovat počáteční podezření, se ve svých 

rozhodnutích
188

 vyjadřovaly jak Spolkový soudní dvůr, tak Spolkový ústavní soud. 
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Podle prvního ze jmenovaných je tajný test otcovství protiprávní, neboť je v rozporu 

s ústavně zaručenými právy dítěte na (ne)poznání svého původu a na sebeurčení, a proto 

nemůže být použit jako důkaz. Ve svém rozhodnutí z 13. 2. 2007 se Spolkový ústavní 

soud rovněž vyslovil pro nepřípustnost a zákaz tajných testů otcovství, zároveň však 

došel k názoru, že ústavně chráněno je i právo otce na poznání původu svého dítěte. 

Podle soudu neposkytovala dosavadní právní úprava otci dostatečnou legální možnost 

tento původ objasnit, a proto ji označil za nedostačující a protiústavní. Přikázal 

zákonodárci, aby do právní úpravy zavedl možnost jednostranného objasnění otcovství, 

při kterém však nedojde ke zrušení právního vztahu stávajícího otcovství.
189

 

Oproti naší právní úpravě tak umožňuje ta německá otci, matce i dítěti, aby po 

sobě vzájemně vyžadovali provedení genetických testů k tzv. „objasnění otcovství“ 

(„Klärung der Vaterschaft“) dle § 1598a BGB. Mohou tak učinit dříve než přistoupí 

k případnému popření otcovství, pokud si nejsou jistí, kdo je ve skutečnosti 

biologickým otcem. Souhlas s provedením příslušného vyšetření může být nahrazen 

soudem, který nařídí strpět odběr vzorků. Dle odstavce třetího může soud řízení o 

objasnění přerušit, pokud by jím mohl být vážně narušen zájem nezletilého dítěte. 

   

7.2.2. Popěrné právo biologického otce
190

 

Na rozdíl od České republiky německý zákonodárce umožňuje biologickému 

otci za určitých okolností vstoupit do vztahu právního otce a dítěte a tento vztah popřít. 

V takovém řízení o popření otcovství dítě nejprve ztratí jednoho otce, jehož otcovství je 

úspěšně popřeno, avšak zároveň získá nového otce, kterým je určen navrhovatel. 

Biologický otec může návrh podat pouze, ujistí-li pod přísahou soud o tom, že 

v předpokládané době početí s matkou souložil. K úspěšnému popření otcovství 

právního otce dojde však pouze tehdy, pokud mezi ním a dítětem není zjištěn žádný 

sociálně rodinný vztah a v řízení je prokázáno, že navrhovatel je skutečně biologickým 

otcem dítěte (§ 1600 odst. 2 BGB). „Jádro současné úpravy tvoří spojení popěrného 

práva s otázkou existence sociálně rodinného vztahu mezi právním otcem a dítětem. 
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Jestliže takový vztah existuje, zakotvuje také současná právní úprava přednost právního 

otce před biologickým, žaloba na popření je nepřípustná.“
191

  

Plní-li právní otec svou roli sociálního otce a stará-li se o dítě, má jeho právní 

otcovství jasnou přednost a biologický otec není oprávněn do něj zasahovat, ačkoliv oba 

mají ústavně zaručené právo na ochranu při péči a výchově dětí (čl. 6 odst. 2 GG). Jak 

uvedl Spolkový ústavní soud,
192

 zákonodárce je oprávněn upřednostňovat zájem dítěte a 

jeho právních rodičů na zachování existující fungující rodiny proti zájmu biologického 

otce. Rovněž Evropský soud pro lidská práva
193

 shledal, že německá úprava není 

v rozporu s čl. 8 EÚLP.    

Pod sociálně rodinným vztahem dítěte a právního otce rozumí zákon faktický 

výkon rodičovské zodpovědnosti a péče o dítě, který je zpravidla přítomen, pokud spolu 

oba žijí v jedné domácnosti. Avšak dle soudní judikatury jde o tento vztah např. i u 

rozvedeného otce, který dítě vídá jednou za 14 dní, ale chce o něj pečovat a jeví o něj 

zájem. 

   

7.3. Řízení související s určováním otcovství 

 

Řízení související s určováním otcovství je upraveno v § 169 – 185 FamFG. 

Jedná se o řízení, ve kterém jde: 1) o určení existence či neexistence rodičovství, 2) o 

nahrazení souhlasu s provedením vyšetření ke zjištění původu a nařízení strpět odebrání 

biologického vzorku, 3) o právo nahlédnout do znaleckého posudku objasňujícího 

otcovství a pořídit si jeho opis a 4) o popření otcovství.  

Návrh na zahájení řízení může podat soudu stejně jako v České republice muž, 

který tvrdí, že je otcem, matka i dítě.
194

 Avšak do reformy z roku 1998 k tomu byl 

oprávněn pouze orgán ochraňující zájmy dětí („Jugendamt“), tj. obdoba našeho 

OSPODU, jako zákonný zástupce dítěte, neboť svobodné matky neměly rodičovskou 

zodpovědnost. Pokud je navrhovatelem nezletilé dítě, je v řízení zastoupeno zákonným 
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zástupcem. Navíc mu může být ustanoven ještě zvláštní zástupce pro řízení, pokud to je 

k ochraně jeho zájmů potřeba. Soudem místně příslušným pro tato řízení je v zásadě 

soud, v jehož obvodu má dítě obvyklé bydliště. Funkčně a věcně příslušným je 

v rodinných věcech v prvním stupni ekvivalent našeho okresního soudu 

(„Amtsgericht“) a ve druhé stupni vrchní zemský soud („Oberlandesgericht“). 

Je-li to k určení otcovství třeba, je osoba povinna podrobit se osobnímu 

vyšetření, zejména odebrání krve či jiného biologického vzorku. Za tím účelem může 

být i předvedena. Stejně jako v České republice bývá řízení o určení otcovství zpravidla 

spojeno s řízením o výživě a výchově dotyčného dítěte (§ 179 odst. 1 FamFG). Je-li 

rozhodováno o návrhu na popření otcovství podaném mužem, který tvrdí, že je otcem, 

obsahuje rozsudek o popření otcovství také určení otcovství navrhovatele. Zákon se 

zabývá i návrhem na určení neexistence otcovství v případě, že muž sice právně otcem 

není, ale veřejně jej tak označuje matka či dítě a on chce vyjasnit situaci. Soud takový 

návrh zamítne, pokud je navrhovatel nakonec určen jako otec dítěte (§ 182 FamFG).  

Proti rozhodnutí soudu může být podána stížnost, přičemž tak mohou učinit 

všichni účastníci řízení. Pravomocný rozsudek může být zvrácen, pokud je povolena 

obnova řízení. Skutečností odůvodňující návrh k obnově může být nový znalecký 

posudek, který by sám o sobě či v kombinaci s již předloženými posudky býval mohl 

vést k jinému rozhodnutí. 

 

8. Asistovaná reprodukce 

 

Asistovaná reprodukce neboli umělé oplodnění představuje lékařské postupy, 

které mají za cíl pomoci neplodným párům a párům, které nejsou schopny počít dítě 

přirozenou cestou. Právně se tímto pojmem „… rozumí metody a postupy, při kterých 

dochází k odběru zárodečných buněk, k manipulaci s nimi, ke vzniku lidského embrya 

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

jejich uchovávání, a to za účelem umělého oplodnění ženy.“
195

 Neplodnost je Světovou 

zdravotnickou organizací označována za nemoc. O tom, že touto nemocí trpí stále více 

                                                           
195

 § 3 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách 



76 
 

párů, svědčí skutečnost, že každé šesté dítě je v České republice narozené pomocí 

metod asistované reprodukce.
196

 Pravděpodobně bude neplodnost patřit k jednomu 

z největších zdravotních problémů lidstva v 21. století.  

Prvním dítětem, které se narodilo metodou umělého oplodnění mimo tělo ženy, 

laicky řečeno „ze zkumavky“, byla Louise Brownová z Velké Británie v roce 1978. 

V České republice se první dítě počaté touto metodou narodilo v roce 1982 v Brně. 

„Asistovaná reprodukce metodou IVF se nejčastěji provádí u žen s neprůchodností 

vejcovodů, žen trpících endometriózou a u mužů s poruchami plodnosti. Průměrná 

úspěšnost se na celém světě pohybuje kolem 17 % těhotenství na embryotransfer. Pro 

srovnání je pravděpodobnost početí v jednom cyklu při pravidelném styku zdravého 

páru 20 – 25 %.“
197

 

Trendem doby se stalo odsouvání mateřství do pozdějšího věku, což zvyšuje 

riziko, že snaha o přirozené početí nevyjde. Mnohým párům tak nezbývá než využít 

některou z metod umělého oplodnění, neboť představuje jedinou cestu k vlastnímu 

dítěti. Lékařské poznatky v oblasti reprodukční medicíny a genetiky se vyvíjí vskutku 

překotně a to, co bylo včera nemyslitelné, je dnes běžnou součástí léčby. Asistovaná 

reprodukce zasahuje do velice citlivé oblasti člověka, tedy do práva na rodinný život a 

práva rodičů mít děti. Tyto lékařské postupy by proto neměly být používány bezhlavě 

jen jako jeden z dostupných a proveditelných prostředků léčby, neboť jejich aplikací je 

rozhodováno o lidském životě a s tím je nutně spojena řada etických,
198

 filozofických i 

právních otázek. Úkolem práva je proto nastavit pravidla a mantinely pro rozvoj 

reprodukční medicíny tak, aby byla co nejvíc šetřena základní lidská práva, a aby byly 

chráněny základní morální hodnoty lidské společnosti. 

Podíváme-li se na právní úpravu asistované reprodukce na mezinárodní úrovni, 

k důležitým mezinárodním dokumentům patří např. Evropská úmluva o lidských 

právech a biomedicíně z roku 1997.
199

 Významnou roli hraje rovněž EÚLP spolu 

s činností ESLP, který dohlíží nad jejím dodržováním. Ve svém rozhodnutí „S. H. a 
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ostatní v. Rakousko“ ze dne 10. 4. 2010 soud judikoval, že pokud již stát povoluje 

využití metody umělého početí tzv. „in vitro“, jedná se o porušení zákazu diskriminace 

dle čl. 4 EÚLP, jestliže neumožňuje uskutečnění této metody s využitím dárcovských 

buněk. Avšak soud obecně přiznal státu široké volné uvážení ohledně postoje 

k provádění umělého oplodnění, neboť právní úprava v jednotlivých státech není 

sjednocená. Pokud se jedná o právní ochranu lidského embrya, „Lidský plod není 

považován ESLP za „osobu“, a pokud má právo na život, potom je toto právo omezeno 

právy a zájmy matky.“
200

 Ve věci „Evans v. Spojené království“ se jednalo o to, zda má 

žena právo počít dítě ze zmrazených embryí i poté, co se s partnerem, který dal souhlas 

k tomuto oplodnění, rozešla. Zde ESLP rozhodl, že embrya nemají nezávislá práva a 

zájmy a ani právo na život dle čl. 2 EÚLP. Dle soudu je nutné zajistit, aby si každý, kdo 

podstoupí oplodnění metodou in vitro, mohl být jistý, že jeho genetický materiál nebude 

použit někdy v budoucnu bez jeho trvajícího souhlasu.
201

 

Český právní řád neumožňuje oplodnění spermatem zemřelého muže 

z neplodného páru, neboť jednotlivý zákrok asistované reprodukce nelze provést bez 

souhlasu obou zúčastněných. V případě, že by k takovému oplodnění došlo ilegálně, 

otcovství by mohlo být určeno snad jedině soudně žalobou dle § 80 písm. a) o.s.ř., 

pokud by soud nezkoumal domněnku soulože v rozhodné době a přistoupil rovnou ke 

genetické analýze DNA.
202

 

   

8.1. Právní úprava v České republice 

 

Až přijetím zákona č. 227/2006, o výzkumu na lidských embryonálních 

kmenových buňkách, který zavedl pojem a postupy asistované reprodukce do zákona o 

péči a zdraví lidu, došlo k právní úpravě této oblasti. Tato úprava byla následně 

s účinností od 1. 4. 2012 nahrazena zákonem o specifických zdravotních službách č. 

373/2011 Sb. (SZdrS). Dle § 3 tohoto zákona mají být postupy a metody asistované 

reprodukce používány jen v případech neplodnosti ženy či muže, pokud je malá 
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pravděpodobnost, že by žena otěhotněla přirozeným způsobem či plod donosila a jiné 

metody léčby selhaly anebo je-li třeba provést časné genetické vyšetření embrya 

z důvodu možných dědičně přenosných chorob. Právě z důvodu některých chorob 

vázaných na pohlaví je v § 5 odst. 2 SZdrS povoleno provést při umělém oplodnění 

volbu pohlaví budoucího dítěte, avšak v ostatních případech je to striktně zakázáno.
203

  

Pod pojmem umělého oplodnění zákon rozumí 1) „inseminaci“, tj. metodu 

spočívající v zavedení spermií do pohlavních orgánů ženy a 2) „in vitro fertilizaci“ 

(IVF), což je metoda, při které je oplodnění vajíčka spermií provedeno mimo tělo ženy 

v laboratorních podmínkách a do jejích pohlavních orgánů je přenesen již takto 

vytvořený zárodek (embryo).
204

 Dle zákona může být uměle oplodněna pouze žena do 

49 let. K oplodnění vajíček ženy mohou být použity jak sperma muže z neplodného 

páru, který dal s oplodněním této ženy souhlas, pak hovoříme o tzv. „homologním 

oplodnění“, tak mužské pohlavní buňky od dárce a v tom případě se jedná o tzv. 

„heterogenní oplodnění“. Pokud nemohou být použita vajíčka ženy z neplodného 

páru, je možné provést některou z metod asistované reprodukce s využitím vajíček od 

dárkyně anebo aplikovat neplodné ženě již vytvořené darované embryo, které pochází 

od jiného neplodného páru, pro nějž bylo primárně určeno. Pro účely asistované 

reprodukce mohou být použita jen vajíčka od dárkyně ve věku od 18 do 35 let a spermie 

od dárce, jehož stáří se pohybuje ve věkovém rozmezí 18 a 40 let. 

Nezbytnou náležitostí, bez které zákon nedovoluje provést umělé oplodnění, je 

písemná žádost ženy i muže, kteří jej chtějí společně podstoupit (§ 6 SZdrS). Žádost 

nesmí být starší šesti měsíců. Tento pár musí rovněž udělit písemně tzv. „informovaný 

souhlas“ před každým jednotlivým zákrokem. Aby se jednalo o souhlas informovaný, 

je poskytovatel zdravotních služeb povinen neplodný pár informovat o všem, co se 

zákrokem souvisí, tj. zejména o rizicích, která jsou s ním spojená. Souhlas muže je 

rovněž důležitý z hlediska právní domněnky otcovství dle zákona.  

Provést metodu asistované reprodukce je podle § 6 odst. 2 SZdrS nemyslitelné u 

neplodného páru, který je vzájemně příbuzný v míře, která vylučuje uzavření 

manželství. Kromě příbuzenství má být zkoumána rovněž zdravotní způsobilost osoby, 

které jsou pohlavní buňky odebírány a ženy, které má být oplodnění provedeno. Jak tato 

                                                           
203

 V souladu s čl. 14 Evropské úmluvy o lidských právech a biomedicíně. 
204

 In vitro fertilizace [online]. [citováno 22. 4. 2013]. Dostupné z: 

http://www.wikiskripta.eu/index.php/In_vitro_fertilizace  

http://www.wikiskripta.eu/index.php/In_vitro_fertilizace


79 
 

žena, tak anonymní dárce nesmí být osobou s omezenou či zbavenou způsobilostí 

k právním úkonům, která nedokáže posoudit důsledky tohoto zákroku či se nachází 

v policejní cele, vazební cele, ve výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací 

detence.  

Naše právní úprava umělé oplodnění u osamělé ženy a ani u homosexuálních 

párů nepovoluje na rozdíl od jiných států, kde je situace odlišná: „Alespoň 

v masmédiích se lze stále častěji setkat s tím, že metody asistované reprodukce jsou 

chápány jako „služba“ (service), která nemusí nutně směřovat k léčbě neplodnosti.“
205

 

Této služby tak může být využito k zajištění pohlavních buněk a k otěhotnění i bez 

lékařské indikace neplodnosti. V souvislosti s odlišným přístupem k asistované 

reprodukci v jednotlivých členských státech EU dochází k rozvoji tzv. „reprodukční 

turistiky“.
206

 

„Důvodů pro reprodukční turistiku může být několik: jde o typ péče, který je 

zakázán zákonem z morálních důvodů; péči nelze poskytnout pro nedostatek odbornosti 

v domácích podmínkách (předimplantační genetická diagnóza); péči nelze poskytnout, 

protože se v současnosti nepovažuje za dostatečně bezpečnou; některé kategorie nejsou 

způsobilé pro AR; čekací listina v domácí zemi je příliš dlouhá; náklady, které musí 

pacient uhradit ve své zemi, jsou příliš vysoké.“
207

 V oblasti asistované reprodukce 

zatím nebylo dosaženo legislativní shody mezi členskými státy, a tak je na každém 

státu, jak ji upraví. Nahlížíme-li na poskytování zdravotní péče jako na službu, občanům 

členských států nic nebrání v tom, aby jejího poskytnutí využili mimo svůj domovský 

stát na základě svobody volného pohybu zboží a služeb. Evropský soudní dvůr k tomuto 

náhledu přispívá svou judikaturou, kterou se snaží omezit izolovanost zdravotnictví 

jednotlivých států a zahájit mezi nimi soutěž v oblasti poskytování zdravotní péče.
208

 

 

8.1.1. Dárcovství  

Dárcovství přichází ke slovu při umělém oplodnění, nelze-li z nějakého důvodu 

použít pohlavní buňky ženy či muže z neplodného páru. Dárce musí splňovat všechna 
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výše uvedená kritéria co do věku, způsobilosti k právním úkonům, zdravotního stavu a 

nepříbuznosti, jedná-li se o dárce spermatu a ženu, která je jeho příjemkyní. Aby 

k provedení výkonu asistované reprodukce došlo, musí dárce souhlasit s odběrem 

pohlavních buněk i s jejich dalším použitím. Dle § 11 SZdrS se odběr zárodečných 

buněk provádí pouze bezplatně a dárce má nárok jen na náhradu účelně, hospodárně a 

prokazatelně vynaložených nákladů spojených s odběrem, požádá-li o to.  

Dárcovství pohlavních buněk a zárodků se v České republice řídí zásadou 

anonymity. Poskytovatel je povinen zajistit vzájemnou anonymitu dárce a neplodného 

páru i anonymitu tohoto dárce a dítěte, které se z umělého oplodnění narodí (§ 10 

SZdrS). Osobní údaje anonymního dárce nejsou neplodnému páru a ani dítěti přístupné. 

To však neplatí o informacích o jeho zdravotním stavu, které je poskytovatel povinen 

uchovávat po dobu 30 let a na žádost je zpřístupnit. Znalost zdravotní anamnézy dárce 

může dítěti a jeho potomkům pomoci při zjišťování rizika vzniku dědičných chorob a 

jejich léčbě. 

 Naproti tomu např. ve Velké Británii mají děti, které se narodily díky 

genetickému materiálu od dárce, právo požádat o informace týkající se jeho osoby.
209

 
 

Dokonce byla na základě legislativních změn zrušena trvalá anonymita těch dárců, kteří 

darovali zárodečné buňky po 1. 4. 2005. Jejich identita může být před potomky staršími 

18 let odhalena. Touto úpravou má být zaručeno právo těchto dětí znát svůj genetický 

původ a rovněž zájem dárců zjistit informace o dětech narozených z jejich genetického 

materiálu. Tím, kdo vede evidenci dárců a všech informací o nich stejně jako informací 

o dětech narozených díky darování jejich genetického materiálu, je Úřad pro lidské 

oplodňování a embryologii („Human Fertilization and Embryology Authority“).
210

 

Podobnou úpravu najdeme ve Švédsku, kde dárcovství není anonymní již od 80. let. 

Přineslo to četná negativa v podobě poklesu počtu dárců a nárůstu reprodukční turistiky 

do zahraničí.
211
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Vzhledem k výše uvedenému odmítám de lege ferenda úplné zrušení anonymity 

dárcovství v České republice, nicméně v souladu s právem dítěte znát svůj genetický 

původ by mohl zákonodárce zvážit zavedení takové úpravy, která by dětem umožnila 

dozvědět se alespoň některé neidentifikující informace o osobě jejich genetického 

rodiče.  

 

8.1.2. Asistovaná reprodukce v souvislosti s určováním rodičovství 

Při určení mateřství k dítěti narozenému metodou asistované reprodukce 

vycházíme z ustanovení § 50a ZOR. Ve většině případů bývá tímto ustanovením určené 

mateřství v souladu s tím genetickým. Pouze bylo-li při zákroku využito vajíčko 

dárkyně, nastane rozkol právního (biologického) a genetického mateřství. V souvislosti 

s rozvojem molekulární genetiky a léčby dědičných nemocí, se zvyšuje právě důležitost 

genetického mateřství a mnozí volají po změně úpravy a navázání právního mateřství 

nikoliv na skutečnost porodu, nýbrž na genetické pouto k dítěti.
212

 K metodám umělého 

oplodnění patří i náhradní mateřství, kterému se podrobně věnuji v jedné z předchozích 

kapitol. 

I na otcovství k dětem narozeným asistovanou reprodukcí se v zásadě vztahují 

zákonné domněnky otcovství podobně jako na děti počaté přirozenou cestou. Narodí-li 

se dítě neplodnému páru za trvání manželství, automaticky se na něj vztahuje první 

domněnka otcovství manžela matky. Pro toto určení otcovství tedy nehraje roli, zda se 

dítě narodilo přirozenou cestou či metodou umělého oplodnění. Specifika početí umělou 

cestou musel vzít zákonodárce však v úvahu při popírání otcovství, které bylo založeno 

první domněnkou. Do ZOR bylo vloženo ustanovení § 58 odst. 2, které stanoví: 

„Otcovství k dítěti narozenému v době mezi sto osmdesátým dnem a třístým dnem od 

umělého oplodňování vykonaného se souhlasem manžela matky nelze popřít. Otcovství 

však lze popřít, jestliže by se prokázalo, že matka dítěte otěhotněla jinak.“ Je zřejmé, že 

mluvíme-li o homologním umělém oplodnění spermatem manžela, nepředstavuje 

problém pomocí analýzy DNA prokázat, že matka otěhotněla s jiným mužem, tedy 

jinak. Avšak v případě heterogenního oplodnění pomocí spermatu anonymního dárce, 
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nemá manžel v ruce žádné prostředky jak prokázat, že ve skutečnosti manželka 

otěhotněla s jiným mužem přirozenou cestou.
213

 

Právní úprava České republiky dovoluje využít cesty asistované reprodukce i 

nesezdanému páru muže a ženy, kteří marně touží po dítěti. K § 54 ZOR byl zákonem č. 

227/2006 Sb. připojen odstavec třetí, kterým bylo upraveno určení otcovství právě u 

dítěte počatého cestou asistované reprodukce a narozeného mimo manželství: „Je-li dítě 

počato umělým oplodněním ženy z asistované reprodukce podle zvláštního právního 

předpisu, 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.“ Tato jakási „čtvrtá domněnka otcovství“
214

 má zajistit ochranu zájmů počatého 

dítěte pro případ, že by se do doby jeho narození žena a muž z neplodného páru rozešli 

nebo by si muž svůj úmysl stát se otcem rozmyslel a nejevil o dítě zájem. „Pokud by 

totiž kterýkoliv z rodičů odpíral učinit toto souhlasné prohlášení podle § 52 zákona o 

rodině, může druhý dosíci určení otcovství žalobou podle § 54 ZOR a to i v případě, že 

se dítě narodilo z darované spermie, takže biologicky od muže z neplodného páru 

nepochází.“
215

 Ustanovení této domněnky má také zabránit osamělým ženám v tom, 

aby si pouze naoko přivedly muže, který jim udělí s umělým oplodněním souhlas a ony 

tak získají dítě. Navíc ke zmiňované žalobě dle § 54 ZOR je legitimováno i samo dítě, a 

tak případná dohoda, že žena nebude na muži vymáhat otcovství, nehraje roli.  

Tato „čtvrtá domněnka“ působí jako skutečná domněnka pouze při oplodnění 

ženy spermatem muže z neplodného páru, který dal k oplodnění souhlas, neboť se 

předpokládá, že je více než pravděpodobně biologickým otcem dítěte. Avšak jestliže dal 

muž z neplodného páru souhlas s oplodněním pomocí spermatu anonymního dárce, 

představuje konstrukce dle § 54 odst. 3 ZOR právní fikci, neboť je jisté, že muž 

označený za otce není biologickým otcem dítěte. 

Nový občanský zákoník domněnku otcovství k dítěti počatému při asistované 

reprodukci předřadil na druhé místo (§ 777 NOZ) ihned za domněnku první. Kromě 

toho zákonodárce v části týkající se popírání otcovství výslovně vyloučil možnost 
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popření otcovství dítěte narozeného díky asistované reprodukci bez ohledu na to, jaký 

genetický materiál k ní byl použit. 

 

8.2. Právní úprava v Německu 

 

8.2.1. Postoj zákonodárce k problematice asistované reprodukce 

V Německu doposud neexistuje komplexní právní úprava asistované reprodukce. 

„Obecně nejsou metody umělého oplodnění zakázány, avšak zákon o ochraně embryí 

(„Embryonenschutzgesetz“) z 13. 12. 1990 nahlíží na některé z nich jako na zneužívající 

techniky.“
216

 § 1 tohoto zákona výslovně zakazuje pod trestem odnětí svobody na tři 

roky jak přenos neoplodněného vajíčka do těla jiné ženy, tak dárcovství vajíček. Je 

zapovězen jejich odběr z těla ženy za jiným účelem než umělým oplodněním ženy, od 

níž vajíčka pochází. V zásadě je tím vyloučeno i dárcovství embryí s výjimkou případu, 

kdy se jedná o nadbytečné embryo kultivované in vitro pro jiný neplodný pár. 

Důsledkem této úpravy je nárůst počtu německých neplodných párů podstupujících tuto 

metodu asistované reprodukce na klinikách v České republice.
217

 

Na rozdíl od české úpravy nestanovuje německý zákonodárce v ESchG bližší 

podmínky týkající se neplodného páru, osoby neplodné ženy a osoby dárce. Je však 

nepřípustné použít k umělému oplodnění sperma muže, který již zemřel. Zákon 

specifikuje, že při jednom zákroku umělého oplodnění nesmějí být do těla neplodné 

ženy přeneseny více jak tři zárodky. Zacházení s embryi, zejména neomezená 

preimplantační diagnostika, výzkum nadbytečných embryí i jejich likvidování, je 

zákonodárcem zakázáno. Takové počínání totiž nejen odporuje ústavnímu principu 

ochrany lidské důstojnosti, ale vyvolává také obavy, že by mohlo vést k vytváření 

dokonalých bytostí, tj. „Designer-Babys“.
218

  

Již řadu let probíhá v Německu neúspěšná snaha o nahrazení zastaralé úpravy 

ESchG úpravou novou. Nedávno byl veřejnosti představen návrh zákona o asistované 

reprodukci („Fortpflanzungsmedizingesetz“). Velkou změnou oproti dnešní úpravě má 
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být povolení dárcovství vajíček i embryí a rovněž náhradního mateřství. Nezbývá než 

vyčkat, v jaké podobě a zda vůbec bude tento návrh zákona přijat.
219

    

 

8.2.2. Anonymita dárcovství v. právo znát svůj genetický původ 

Chceme-li určit matku dítěte z umělého oplodnění, bude jí z pohledu práva stále 

žena, která dítě porodila (§ 1591 BGB), byť by se tak stalo zakázanou metodou 

dárcovství vajíčka či embrya.  

Otcovství k dítěti může být určeno klasicky podle první či druhé zákonné 

domněnky. Pokud jde o popření otcovství k dítěti počatému cestou asistované 

reprodukce, český zákonodárce formuluje vyloučení možnosti popření obecně pro 

všechny osoby s popěrným právem, neprokáže-li se, že žena otěhotněla jinak. Naproti 

tomu německý zákonodárce v § 1600 odst. 5 občanského zákoníku vylučuje pouze 

popěrné právo matky a otce. Popěrné právo dítěte však zachovává. Bude-li otcovství 

dítětem úspěšně popřeno, nic teoreticky nebrání tomu, aby byl jako otec určen soudem 

někdo jiný.
220

  

Další odlišnost německé právní úpravy spočívá ve vysokém důrazu na ústavně 

zaručené právo dítěte znát svůj původ, čemuž odpovídá i judikatura německých soudů, 

která prohlašuje anonymitu dárce za neslučitelnou s tímto právem. Dále uvádí, že zájem 

matky na ochraně její vlastní intimní osobnostní sféry nikterak netrpí, pokud je 

zletilému dítěti sdělena informace o jménu jeho otce. Německé soudy tak dítěti 

přiznávají právo požadovat po matce informaci o osobě svého biologického otce, aby 

mohlo zvážit popření stávajícího otcovství. Ne vždy je návrh na popření otcovství 

nakonec podán. Dítě totiž nemá vždy zájem na zrušení trvajícího otcovského vztahu, 

nýbrž chce především poznat svou identitu.  

Jedno z posledních rozhodnutí týkajících se této problematiky vydal Vrchní 

zemský soud v Hammu v únoru 2013. Soud rozhodoval o žalobě dcery proti matce a 

proti zdravotnickému zařízení, kde proběhl zákrok asistované reprodukce. Tomuto 

zařízení byla rozsudkem uložena povinnost poskytnout dceři informaci o identitě dárce 

spermatu, neboť zájem dítěte na poznání genetického původu stojí nad zájmy ostatních 

dotčených osob. Dle soudu je anonymita dárce nepřípustná i proto, že „Dohoda mezi 
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rodiči a lékařem o zachování anonymity dárce spermatu představuje ve vztahu 

k nenarozenému dítěti smlouvu k tíži třetího, která je nepřípustná.“
221

  

Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že v Německu musí dárci spermatu 

počítat s tím, že se v budoucnu některý z jejich genetických potomků může domoci 

prozrazení jejich totožnosti a případně podat žalobu na určení jejich otcovství. Dle 

mého názoru je krokem správným směrem umožnit dětem pátrat po svém původu, 

avšak s naprostým odtajněním identity dárců spermatu nesouhlasím. Jak ukázal vývoj 

v řadě států, důsledkem tohoto přístupu je značný nedostatek dobrovolných dárců 

spermatu a rozvoj reprodukční turistiky do zemí s odlišnou úpravou, což problém 

nikterak neřeší.
222

  

 

9. Určování rodičovství v novém občanském zákoníku 

 

Dne 22. 3. 2012 vstoupil v platnost zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Jeho ustanovení nabudou účinnosti od 1. 1. 2014. „Smyslem a účelem nového 

občanského zákoníku (NOZ) je, až na výjimky, upravit veškeré soukromoprávní vztahy 

v jednom kodexu.“
223

 Nový zákoník se navrací k všeobsáhlé úpravě, jakou obsahoval 

ABGB z roku 1811. Inspirací i vzorem mu byla moderní úprava občanského práva 

v Německu či Švýcarsku.  

Rodinné právo v současnosti obsažené v ZOR bylo komplexně přeneseno do 

části druhé nového občanského zákoníku a na rozdíl od jiných partií občanského práva 

nedoznalo převratnějších změn. „Zvláště zde (ustanovení rodinného práva) je při tvorbě 

nové právní úpravy namístě mírný a uvážlivý přístup.“
224

 Samotná úprava určování 

rodičovství v § 775 až § 793 NOZ si zachovává kontinuitu s ustanoveními zákona o 

rodině. Výslovně byla zakotvena domněnka či spíše právní fikce otcovství u dítěte 
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počatého umělým oplodněním, která byla doposud odvozovaná z výjimky u popěrného 

práva otce. Drobnou změnu doznala jak doba rozhodná pro početí, tak lhůta pro popření 

otcovství. Ačkoliv se § 804 nachází až v následujícím oddíle upravujícím osvojení, 

svým obsahem se týká i určování mateřství, neboť vůbec poprvé v českém právním řádu 

zmiňuje institut náhradního mateřství.  

 

9.1. Určování mateřství 

 

Ustanovení § 775 NOZ téměř doslovně přebírá současné znění § 50a ZOR, když 

stanoví: „Matkou dítěte je žena, která je porodila.“ Ani nová úprava tedy nepřipouští 

při určení mateřství podle porodu žádné výjimky, pokud jde o děti počaté některou z 

metod asistované reprodukce, díky které není biologické mateřství v souladu 

s mateřstvím genetickým. Důvodová zpráva
225

 poukazuje na soulad s čl. 2 Úmluvy o 

právním postavení dětí narozených mimo manželství a dodává, že nelze vyhovět žalobě 

genetické matky proti ženě, jež dítě porodila.  

Dle § 804 NOZ není osvojení vyloučeno mezi příbuznými, jedná-li se o případ 

náhradního mateřství. Nová úprava tak reaguje na faktické provádění jedné z 

nejkontroverznějších metod asistované reprodukce – náhradního mateřství. „Vztahy 

mezi ženou, která poskytla své zárodečné buňky (genetickou matkou) a dítětem mohou 

být upraveny cestou osvojení. Zahraniční zkušenosti a i dosavadní zkušenosti v České 

republice svědčí o tom, že největší zájem o náhradní mateřství bude mezi ženami, které 

jsou si příbuzné.“
226

  

Někdo může namítnout, že je proti přírodě, aby si např. babička porodila vnučku 

či teta neteř, avšak jsem toho názoru, že pokud jsou pro náhradní mateřství mezi 

příbuznými ženami adekvátně výborné vztahy, jde o citlivější řešení pro všechny 

zúčastněné než v případě náhradního mateřství mezi navzájem cizími osobami či 

dokonce jeho úplatné verze. Jednou z výhod bezesporu je, že náhradní matka o dítě 

nepřichází jednou pro vždy, nýbrž s ním může být v rámci rodiny v kontaktu. Stejně tak 

genetické matce nehrozí, že by jí dítě náhradní matka odmítla vydat či vůči ní 

                                                           
225

 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb. Justice.cz [online]. [citováno 29. 5. 2013]. Dostupné z: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf 
226

 Tamtéž. [citováno 29. 5. 2013] 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf


87 
 

stupňovala své požadavky. Jsem si vědoma toho, že pro dítě může být situace do značné 

míry zmatečná, avšak z celé řady důvodů je pro ně dlouhodobě výhodou mít genetickou 

matku nablízku. Navíc se domnívám, že projdou-li dotyčné ženy společně procesem 

náhradního mateřství, vznikne jak mezi nimi a dítětem, tak mezi nimi navzájem velmi 

silný citový vztah. Tomuto dítěti láska a pocit bezpečí rozhodně scházet nebudou. 

  

9.2. Určování otcovství 

 

První domněnka otcovství svědčící manželu matky dítěte byla doplněna 

s ohledem na institut nezvěstnosti, který je nově upraven v § 66 a násl. NOZ. Do 

zákoníku však nepřešlo odlišné počítání času rozhodujícího pro otcovství manžela, jenž 

byl prohlášen za mrtvého. Pro tento účel se uplatní obecné pravidlo, že manželství 

zaniklo dnem, kdy rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého nabylo právní moci.  

V NOZ byla novým způsobem koncipována výjimka z platnosti první domněnky 

(dosud § 58 ZOR), čímž se přiblížila německé úpravě. Tato jakási kvazi-domněnka dle 

§ 777 odst. 1 NOZ stanoví: „Narodí-li se dítě v době mezi zahájením řízení o rozvodu 

manželství a třístým dnem po rozvodu manželství, a manžel, popřípadě bývalý manžel 

matky prohlásí, že není otcem dítěte, zatímco jiný muž prohlásí, že je otcem dítěte, má se 

za to, že otcem je tento muž, připojí-li se matka k oběma prohlášením.“ Jak vyplývá 

z následujících ustanovení, obě prohlášení je nutné učinit v řízení před soudem, které 

lze na návrh zahájit až po právní moci rozhodnutí o rozvodu (obdobně v případě 

prohlášení manželství za neplatné). Jedná se o statusové nesporné řízení, které v sobě 

obsahuje jak řízení o popření, tak o určení otcovství. V první části řízení je nezbytné, 

aby manžel a matka dítěte učinili souhlasné prohlášení o popření otcovství a následně je 

možné, aby muž, který tvrdí, že je otcem a matka společně prohlásili jeho otcovství 

k dítěti. Návrh na zahájení tohoto specifického řízení lze podat do 1 roku věku dítěte, 

ačkoliv je obecně popěrná lhůta šestiměsíční, neboť „… nelze vyloučit situace 

prodloužení rozvodového řízení.“
227

 Dítěti bude nejprve zapsán do matriky jako otec 

manžel matky a až na základě osvědčení soudu o prohlášení dojde ke změně. 
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Na další místo v zákonném pořadí se nově posunula domněnka otcovství k dítěti 

počatému cestou umělého oplodnění, která svědčí muži, jenž dal k tomuto oplodnění 

neprovdané ženy souhlas (§ 778 NOZ; dříve § 54 odst. 3 ZOR).  Důvodová zpráva zde 

odkazuje na § 783, který upravuje nemožnost popření takto určeného otcovství, není-li 

prokázáno, že matka dítěte otěhotněla jinak. 

Ustanovení upravující druhou domněnku otcovství (§ 779 NOZ) se v zásadě 

shoduje s dosavadní úpravou v zákoně o rodině. Za otce je považován muž, jehož 

otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů učiněným osobně před matričním 

úřadem či soudem. „Tato domněnka je do NOZ převzata s tím, že není konstruována 

jako druhá, nýbrž jako čtvrtá v pořadí (v návaznosti na ustanovení § 776 – 778 

NOZ).“
228

 Důvodová zpráva uvádí, že je třeba v souladu s Úmluvou o právech dítěte 

ustanovit dítěti, byť ještě nenarozenému, opatrovníka, který by chránil jeho zájmy 

v řízení o určení otcovství před soudem či matričním úřadem. Zákoník dále stanoví, že 

jde-li o nezletilou či nesvéprávnou osobu, musí být prohlášení učiněno vždy před 

soudem. Nový pojem svéprávnosti je upraven v § 15 odst. 2 NOZ. 

K podstatné změně došlo v případě, že se jedná o dítě matky, která pro svou 

duševní poruchu nemůže posoudit význam svého prohlášení anebo je obstarání jejího 

souhlasu spojeno s nepřekonatelnou překážkou. Již neplatí, že jejího prohlášení není 

třeba, nýbrž v takovém případě je určení otcovství souhlasným prohlášením vyloučeno. 

Nejasnost a pochyby o právní povaze prohlášení o otcovství rozptyluje § 782, který 

explicitně zakotvuje, že se na něj vztahují obecná ustanovení NOZ o právním jednání 

s výjimkou neplatnosti, které se lze dovolat jen v popěrné lhůtě. 

Ustanovení týkající se třetí domněnky otcovství považuje za otce muže, který 

s matkou souložil v době rozhodné pro početí dítěte. Paragrafy 783 a 784 NOZ obsahují 

formulačně upravený přepis dosavadní úpravy s jedinou – zato však podstatnou 

výjimkou. „Zmíněnou výjimkou je zkrácení nejkratší možné doby pro narození dítěte ze 

sto osmdesáti na sto šedesát dnů, což odpovídá současnému poznání a současným 

možnostem lékařské vědy a praxe.“
229

 Medicína je totiž schopná dát naději na přežití i 

předčasně narozeným dětem, od jejichž početí uplynulo méně než 180 dní.  
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9.3. Popírání otcovství 

 

Popírání otcovství je upraveno v § 785 až 792 NOZ. Tento institut doznal 

několika změn. „Manžel může do šesti měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o skutečnostech 

zakládajících důvodnou pochybnost, že je otcem dítěte, které se narodilo jeho manželce, 

popřít otcovství u soudu, nejpozději však do šesti let věku dítěte.“
230

 Došlo tedy v 

souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva k prodloužení objektivní lhůty 

ze současných 3 let na 6 let věku dítěte. Mírně odlišně bylo formulováno ustanovení o 

způsobilosti k popření. Dle § 785 odst. 2 byla-li svéprávnost manžela „omezena tak, že 

sám popřít otcovství nemůže“, učiní tak za něj opatrovník do 6 měsíců od svého 

ustanovení soudem. Podobně jako u třetí domněnky i pro účely popření otcovství byl 

časový údaj 180 dní změněn na 160 dní. Narodí-li se tedy dítě v době mezi 160. dnem 

od uzavření manželství do 300. dne po zániku manželství, může být otcovství popřeno 

jen, je-li vyloučeno otcovství manžela matky. Podobně narodí-li se dítě před 160. dnem 

od uzavření manželství, nebude za otce považován manžel, popře-li své otcovství, 

pokud nebude prokázáno, že s matkou souložil v době rozhodné pro početí dítěte. 

Popěrné právo muže, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením, zůstává ve 

stejné podobě jako v ZOR, tj. je-li vyloučeno, že by mohl být otcem, může otcovství 

popřít do 6 měsíců ode dne, kdy bylo určeno, přičemž lhůta neskončí dříve než v 6 

měsících věku dítěte. 

§ 787 se týká popření otcovství k dítěti, které bylo se souhlasem manžela matky 

(či jiného muže, jde-li o neprovdanou matku) počato cestou asistované reprodukce. 

Nově je jasně řečeno, že otcovství k tomuto dítěti popřít nelze bez ohledu na to, jaké 

genetické látky bylo použito. Nehraje tedy roli, zda došlo k oplodnění spermatem dárce 

či bylo použito vajíčko dárkyně. Dle mého názoru lze z formulace dovozovat, že se 

nemožnost popření vztahuje i na případ, kdy by byl použit genetický materiál odlišné 

osoby omylem, neboť popřít toto otcovství jde pouze, je-li dokázáno, že matka 

otěhotněla jinak, tj. ne při zákroku umělého oplodnění. 

Z úpravy NOZ je zcela vyjmuto popěrné právo nejvyššího státního zástupce. 

Nově v těchto věcech rozhoduje soud. Je-li podán návrh na popření otcovství po 

uplynutí popěrné lhůty, může soud dle § 792 NOZ rozhodnout, že její zmeškání promíjí, 

                                                           
230

 § 785 odst. 1 NOZ 
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pokud to vyžaduje zájem dítěte a veřejný pořádek. Zákonodárce v důvodové zprávě 

blíže tyto pojmy nespecifikuje, pouze uvádí, že „… soud posoudí všechny okolnosti 

rozhodné pro připuštění návrhu po uplynutí lhůty a rozhodne o zachování či popření 

otcovství v soudním řízení s ohledem na zájem dítěte a veřejný pořádek.“
231

 Řízení o 

popření otcovství, které bylo určeno souhlasným prohlášením, může soud dle § 793 

NOZ (obdoba § 62a ZOR) zahájit i bez návrhu, když to vyžaduje zřejmý zájem dítěte a 

mají-li být naplněna ustanovení zaručující základní lidská práva. Soud tak postupuje, je-

li jasné, že muž určený jako otec dítěte, jím být nemůže. Se zahájením řízení zákon 

zpravidla spojuje soudní pozastavení rodičovských práv. Tato úprava má ochránit dítě 

před fingovaným prohlášením o otcovství, které má za cíl obejít režim adopce do ciziny 

či získání státního občanství. 

Nelze pominout skutečnost, že ze současné podoby NOZ vypadlo ustanovení o 

popěrném právu dítěte. Podle znění schváleného Poslaneckou sněmovnou mohlo 

otcovství popřít i dítě „… poté, co nabylo plné svéprávnosti nejpozději ve lhůtě do 

jednoho roku od dosažení zletilosti, popřípadě do jednoho roku ode dne, kdy se 

dozvědělo o skutečnosti, která otcovství k němu zpochybňuje, pokud se o ní dozvědělo až 

po dosažení zletilosti.“
232

 Ustanovení mělo pravděpodobně posílit ochranu práv dítěte a 

vzorem mu mohla být úprava popěrného práva dítěte v sousedním Německu.   
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Závěr 

 

 Cílem mé diplomové práce bylo seznámit s historií určování rodičovství, popsat 

a analyzovat současnou i v budoucnu účinnou právní úpravu v České republice a 

srovnat ji s právní úpravou v Německu a i v jiných evropských zemích. Právě z důvodu 

komparace s částí německého právního řádu si práce vyžádala větší stránkový rozsah. 

Na závěr si dovolím shrnout největší rozdíly obou úprav určování rodičovství a zmíním 

problematická či nedostatečně upravená místa z pohledu českého práva, kterými jsem se 

ve své práci zabývala. 

 Mateřství je u nás stejně jako v Německu určováno skutečností porodu. Toto 

pravidlo nepřipouští žádné výjimky. Pro rozpor s právem dítěte znát svůj původ, které 

zaručuje Úmluva o právech dítěte, jsou ostře kritizovány babyboxy pro nechtěné děti, 

neboť děti jsou vložením do této schránky zbaveny možnosti dopátrat se svých 

skutečných rodičů. Osobně se přikláním k názoru, že ochrana práva dítěte na život, 

kterou se babyboxy snaží poskytnout, má přednost před právem znát svůj původ. Nutno 

podotknout, že jak v České republice, tak v Německu počet schránek stále roste, ačkoliv 

není jejich zřizování právně zakotveno. Určitou alternativu k babyboxům u nás 

představuje porod s utajením totožnosti, jehož úprava však vykazuje nedostatky, když 

např. stanoví, že má být dítě do matriky zapsáno pod příjmením matky, ačkoliv údaje o 

rodičích podléhají utajení a do matriky se nezapisují. V Německu v současnosti usilují o 

přijetí podobného institutu. Údaje o matce mají být tajně narozenému dítěti na jeho 

žádost zpřístupněny, bude-li starší 16 let. Z tohoto důvodu si nejsem jistá, že dojde k 

úplnému vytlačení babyboxů.  

Vysoce kontroverzním se jeví náhradní mateřství, které se u nás v současnosti 

nachází v šedé zóně, neboť není upraveno a nic na tom nemění ani NOZ. Naproti tomu 

v Německu jej několik zákonů přímo zakazuje. Domnívám se, že by český zákonodárce 

měl k úpravě náhradního mateřství přistoupit a vytyčit tak jeho zákonné mantinely. 

Inspirací mu může být britská právní úprava.  Jde-li o určení mateřství, určující hledisko 

porodu bych neměnila, nýbrž bych zjednodušila osvojení právě v případech náhradního 

mateřství. 

Otcovství je v obou zemích určováno shodně pomocí tří základních domněnek, 

přičemž obě úpravy považuji za vyhovující. Právní úprava první a druhé domněnky se 
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v obou státech liší spíše v drobnostech. NOZ navíc přináší změny, které obě úpravy dále 

sbližují. Např. lze vyloučit otcovství manžela pomocí souhlasných prohlášení manžela, 

matky a muže, který tvrdí, že je otcem, už i u dítěte narozeného ještě za trvání 

manželství, avšak v době po podání žádosti o rozvod. V Německu lze prohlášení učinit 

do 1 roku od pravomocného rozsudku o rozvodu, dle NOZ do 1 roku věku dítěte.  

Ustanovení třetí domněnky otcovství shledávám v pořádku, neboť nesdílím názor, že by 

mělo být přeskočeno prokazování soulože v rozhodné době a bez dalšího přistoupeno 

k analýze DNA. Mohlo by toho být zneužito v případech podvodné manipulace 

s mužským genetickým materiálem za účelem umělého oplodnění bez vědomí muže či 

ilegálního oplodnění osamělé ženy spermatem dárce.  

Česká právní úprava popírání otcovství nyní doznává řady změn. V souladu 

s judikaturou ESLP a s ústavním pořádkem byla nedávno prodloužena objektivní 

popěrná lhůta. NOZ přináší její další posunutí až na 6 let věku dítěte a navíc upouští od 

zasahování nejvyššího státního zástupce. Místo něho bude v těchto věcech rozhodovat 

soud. Na rozdíl od České republiky v Německu žádnou objektivní lhůtu neznají a vše se 

odvíjí od té subjektivní. Dále v tamní úpravě disponuje popěrným právem rovněž dítě a 

muž, který tvrdí, že je otcem. Biologický otec může popřít existující otcovství pouze, 

pokud právní otec nevykonává svou sociální roli. Další specialitou německého práva je 

možnost podat zvláštní žalobu na objasnění otcovství, kterou se zjišťuje biologické 

pouto, aniž by to mělo právních účinků jako v řízení o popření otcovství. Je patrné, že 

německá právní úprava akcentuje právo dítěte poznat svého biologického otce, je-li to 

možné. Nicméně ta česká vedle ní jistě obstojí i díky změnám, které přináší NOZ a 

které hodnotím veskrze pozitivně. 

Jde-li o asistovanou reprodukci, na rozdíl od Německa upravuje Česká republika 

dostatečně její jednotlivé metody a podmínky a zároveň jí adekvátně přizpůsobila 

systém domněnek určujících otcovství.   

Provedením analýzy právní úpravy určování rodičovství v České republice a na 

základě jejího srovnání s německým právním řádem jsem zjistila, že se od něj v zásadě 

výrazně neliší a lze ji hodnotit jako vyhovující. Nicméně účinností nového občanského 

zákoníku dojde k určitému zlepšení, co se týče postavení dítěte – jeho práva znát svůj 

původ a jeho statusových práv.  
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Příloha č. 1: Fotografická dokumentace babyboxu233
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Příloha č 2: Statistika babyboxů k 27. 2. 2013
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Příloha č. 3: Cizinek na českých reprodukčních klinikách přibývá
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Určování rodičovství (Abstrakt) 

 

 Určování rodičovství je nepochybně velmi aktuálním tématem. Probíhá zde 

mnoho významných změn, které jsou důsledkem jak pojetí rodinného života v moderní 

společnosti, tak obrovského pokroku na poli lékařské vědy a genetiky. Vývoj v těchto 

oblastech s sebou přinesl nové koncepty jako babyboxy, asistovanou reprodukci a 

náhradní mateřství. Nyní je věcí zákonodárce pro tyto nové instituty poskytnout 

pravidla v rámci právního řádu tak, aby byly stabilizovány rodičovské vztahy a zajištěna 

jejich ochrana. 

 Cílem této diplomové práce je seznámit čtenáře s českou právní úpravou 

určování rodičovství cestou jejího popisu a analýzy. Druhým cílem této práce je 

porovnat tuto právní úpravu s úpravou v jiných zemích obzvláště v Německu a najít 

mezi nimi shody a rozdíly. Konečně práce zdůrazňuje rovněž nové instituty v rámci 

určování rodičovství. Skládá se z devíti kapitol, které se zabývají jednotlivými částmi 

jejího předmětu.  

 Úvodní kapitola pojednává o vztahu mezi rodičem a dítětem jak teoreticky, tak 

historicky. Kromě toho popisuje také právní předpisy aplikované v České republice a 

v Německu v průběhu času. Druhá kapitola je věnována určování mateřství jak v naší 

zemi, tak i z perspektivy německého práva. Třetí kapitola se zaměřuje na právní 

problémy spojené s babyboxy a anonymními porody v evropských zemích, zatímco ta 

čtvrtá rozebírá porod s utajením totožnosti v České republice. Náhradní mateřství 

představuje obsah následující kapitoly. Šestá kapitola se zabývá určováním otcovství 

v České republice pomocí domněnek i soudním řízením o určení a popření otcovství. 

Německá právní úprava tohoto tématu je obsahem následné kapitoly. Otázky spojené 

s asistovanou reprodukcí z pohledu českého i německého práva tvoří kapitolu číslo osm. 

Určování rodičovství v novém občanském zákoníku je porovnáváno se současnou 

právní úpravou v poslední deváté kapitole. 

Práce tak podává ucelený přehled o problematice určování rodičovství jak 

z pohledu českého práva, tak z pohledu německého práva. 
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Determination of Parenthood (Abstract) 

 

 The determination of parenthood is undoubtedly a very topical issue. There are 

significant changes which are consequences of modern society approach to the family 

life as well as of massive progress in the field of medical science and genetics. The 

development in these areas has brought new concepts such as baby-boxes, assisted 

reproduction and surrogacy. Now it is up to the legislation to provide rules within the 

legal framework for these new institutions to steady parental relationships and to secure 

their protection as well. 

The aim of this thesis is to familiarize the reader with Czech legal regulation of 

determination of parenthood by means of its description and analysis. Another aim of 

the work is to compare this legal regulation with regulation in other countries, in 

particular in Germany and to find similarities and differences between them. Finally the 

thesis highlights new institutions within determination of parenthood. This thesis 

consists of nine chapters which deal with particular parts of its subject-matter. 

The opening chapter discusses the relationship between a parent and a child both 

theoretically and historically. Apart from that it also describes legal regulations 

applicable in the Czech Republic and Germany in the course of time. The second 

chapter is dedicated to determination of maternity in our country as well as from the 

perspective of German law. The third chapter focuses on legal problems connected with 

baby-boxes and anonymous childbirths in European countries, while the fourth one 

discusses the concealed birth in the Czech Republic particularly. Surrogacy represents 

the subject-matter of the following chapter. The sixth chapter deals with determination 

of paternity in the Czech Republic by means of presumptions as well as with legal 

proceedings regarding both determination and denial of paternity. The German legal 

regulation of this topic is offered the next chapter. Issues of assisted reproduction from 

the point of view of both Czech and German law constitute chapter number eight. The 

determination of parenthood in the new Civil Code is compared to its current regulation 

in the final ninth chapter.  

The work thus provides a comprehensive overview of the issues of the 

determination of parenthood from both the point of view of the Czech and German law.  
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