
Určování rodičovství (Abstrakt)

Téma určování rodičovství je v dnešní době velice aktuálním a není možné zanedbávat jeho význam.
Změny probíhající jak ve společenském životě moderní doby, tak na poli medicíny je nutné neustále
reflektovat a právní řád jím přizpůsobovat. Pojmy jako asistovaná reprodukce, náhradní mateřství,
porody s utajenou totožností a babyboxy jsou již běžnou součástí lidské společnosti a nelze se řešení
situace okolo nich vyhýbat, nýbrž naopak.
Cílem této práce je shrnout českou právní úpravu problematiky určování rodičovství, zmínit
problematické situace, které mohou v souvislosti s ním nastat a popsat možná řešení těchto situací.
Dalším cílem pak je seznámit čtenáře s nově rozvíjejícími se instituty, jako je např. asistovaná
reprodukce, náhradní mateřství, porody s utajenou totožností, babyboxy atd. a analýza jejich současného
právního stavu doplněna o srovnání právních úprav jiných evropských i mimoevropských států, které by
mohly sloužit jako inspirace pro budoucí vývoj v českém právním řádu.
První kapitola pojednává o rodinném právu, rodině a vztazích mezi rodiči a dětmi jak po stránce
teoretické i historické. Druhá kapitola se věnuje přehledu nejdůležitějších změn, které přinesla nová
soukromoprávní úprava s účinností nového občanského zákoníku. Třetí kapitola se zaměřuje na určování
rodičovství a na popírání otcovství. Ve čtvrté kapitole je pozornost zaměřena na asistovanou reprodukci,
jeho historii a rozbor současného právního stavu v České republice. Náhradní mateřství tvoří pátou
kapitolu a je zde nastíněn jak jeho historický vývoj, tak současná právní situace v českém právním řádu
doplněna o srovnání právních úprav ostatních států. Šestá kapitola se zabývá porody s utajenou
totožností a anonymními porody, jejich právním zakotvením a situací týkající se této problematiky v
německém právním řádu. Poslední sedmá kapitola pojednává o právních problémech spojených s
babyboxy a přináší náhled i na úpravu v německém právním řádu.
Práce tak podává ucelený výklad o problematice určování rodičovství jak z pohledu teoretického, tak
historického a je doplněna o srovnání s právními řády ostatních evropských i mimoevropských států.
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