
Resumé 
 

 Problematiku určování otcovství jsem si jako téma své diplomové práce vybrala 

z důvodu, že s tímto institutem se v průběhu života setká většina z nás. Cílem  

této diplomové práce je analyzovat a popsat institut určování otcovství, především 

z hlediska platné právní úpravy. Práce je členěna do osmi kapitol.  

 První kapitola pojednává o rodině a rodičovství a definuje základní pojmy,  

tedy biologické, sociální a právní rodičovství. Druhá kapitola se člení na dvě 

podkapitoly a zaměřuje se na právní úpravu otcovství. První z podkapitol popisuje 

historický vývoj rodičovství, druhá z nich stručně popisuje prameny,  

ve kterých se současná právní úprava nachází. Následující kapitola se věnuje určování 

mateřství, které s institutem otcovství velmi úzce souvisí. Třetí kapitola kromě platné 

právní úpravy obsahuje i podkapitolu zabývající se utajenými porody a podkapitolu 

popisující institut surogátního mateřství.        

 Další kapitola se již zaměřuje na českou právní úpravu určování otcovství,  

která je obsažena v občanském zákoníku. Zmíněná kapitola se dále člení na šest 

podkapitol, které podrobně popisují jednotlivé možnosti určení otcovství v České 

republice. Zaměřuji se zde především na vyvratitelné právní domněnky, které tvoří 

základ pro určování otcovství. Kapitola pátá pojednává o popírání otcovství. V této 

kapitole rozebírám právo rodičů podat návrh na popření otcovství, možnost soudu 

prominout uplynutí lhůty a také zahájení řízení o popření otcovství ex offo. Devátá 

podkapitola srovnává českou a slovenskou právní úpravu a zmiňuji se zde také o právu 

dítěte iniciovat řízení o popření otcovství.  

 Kapitola šestá se okrajově věnuje asistované reprodukci. Uvedená kapitola 

vymezuje základní pojmy, popisuje zákonné podmínky umělého oplodnění, hlavní 

pozornost je však zaměřena na určování a popírání otcovství k dítěti narozenému 

pomocí metod asistované reprodukce.      

 Sedmá kapitola se věnuje procesním aspektům dané problematiky. V této 

kapitole se soustředím na specifické znaky paternitního řízení. Třetí podkapitola 

pojednává o důkazních prostředcích, které se v paternitních řízeních používají.   

 Poslední kapitola se týká judikatury, kde jsou rozebrány vybraná rozhodnutí 



Evropského soudu pro Lidská práva a také zásadní nález Ústavního soudu České 

republiky. 


