
Určování rodičovství 

Předmětem této diplomové práce je otázka určování rodičovství. Práce je 

zaměřena na určování otcovství a problematiku tří právních domněnek a také na 

problematiku popírání otcovství. Určování mateřství je zmiňováno zejména s ohledem 

na náhradní mateřství, metodu asistované reprodukce, utajovaný a anonymní porod. Vše 

je posuzováno podle platné právní úpravy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2014. Cílem diplomové práce je popsat, analyzovat a 

seznámit čtenáře s novou právní úpravou rodinného práva a porovnání jednotlivých 

institutů vzhledem ke změnám, ke kterým docházelo jak v minulosti při platnosti 

zákona o rodině, tak ke změnám, které s sebou přinesla nová právní úprava oproti 

předešlé právní úpravě.  

Tato práce je rozdělena do osmi kapitol. Úvodní kapitola je věnována vztahům 

mezi rodiči a dětmi, ochraně práv dítěte a právem dítěte znát svůj genetický původ. 

Druhá kapitola nastíní historický vývoj úpravy určování rodičovství, a to od dob 

starověkého Říma až do současnosti, na kterou navazuje kapitola třetí obsahující 

aktuální vnitrostátní právní úpravu a také právní úpravu mezinárodní a evropskou.  

Stěžejním tématem práce je část zabývající se určováním a popíráním otcovství. 

Pozornost je podrobně věnována jak hmotněprávní, tak procesněprávní úpravě každé ze 

tří právních domněnek určování a popírání otcovství. 

Pojem a metody asistované reprodukce a otázky s tím související popisuje 

kapitola šestá. Provádění metod asistované reprodukce ovšem nečiní potíže pouze při 

určování otcovství, ale i při určování mateřství, kterým se bude zabývat následující 

kapitola. Ta zahrnuje problematiku náhradního mateřství, utajených a anonymních 

porodů. 

Poslední kapitola doplňuje práci relevantní judikaturou Ústavního soudu České 

republiky, Nejvyššího soudu České republiky a Evropského soudu pro lidská práva. 

Vybraná rozhodnutí obsahují nastínění skutkového stavu daného případu a jeho 

právního zhodnocení, které je opřeno o konkrétní argumenty a závěry jednotlivých 

soudních institucí. 



Závěr práce obsahuje shrnutí problematiky určování rodičovství, seznam použité 

literatury, právních předpisů a judikatury, která byla v práci použita. 

	  


