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Abstrakt 

 

Cílem práce je analýza vývoje dílčích oblastí souvisejících s rodičovstvím a 

posouzení, jakým způsobem judikatura Evropského soudu pro lidská práva ovlivňuje výklad 

pojmu rodičovství, právní úpravu i praktickou realizaci některých institutů s rodičovstvím 

souvisejících.  

Práce se zaměřuje především na vývoj interpretace pojmu „rodina“ a „rodičovství“, 

určování rodičovství, právo rodičem být, právo rodičem se nestát a právo dítěte znát svůj 

původ, přičemž pozornost je věnována institutům do značné míry kontroverzním jako je 

surogátní mateřství, baby-boxy, asistovaná reprodukce, umělé přerušení těhotenství nebo 

utajené a anonymní porody.  

U všech témat je krom relevantních rozsudků vnitrostátních soudů citována i 

judikatura Evropského soudu pro lidská práva, přičemž je analyzováno, zda a do jaké míry se 

tyto judikatury shodují, jakým způsobem jsou postoje Evropského soudu pro lidská práva 

reflektovány ve vnitrostátním právu, případně je naznačeno, jakým směrem by se česká 

právní úprava rodičovství mohla vlivem judikatury Evropského soudu pro lidská práva 

v budoucnu ubírat. Poslední část práce je věnována případovým studiím, na nichž je 

demonstrováno, kdy v minulosti došlo ke změně českého právního řádu právě v důsledku 

rozhodovací činnosti Evropského soudu pro lidská práva. 

Práce vede k závěru, že judikatura Evropského soudu pro lidská práva má zásadní 

význam pro utváření českého právního prostředí a slouží nejen jako inspirační zdroj, ale také 

jako indikátor, jak se bude přístup vnitrostátních soudů a zákonodárce v budoucnu vyvíjet. 
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Abstract 

 

The aim of this thesis is to analyze development of particular law fields related to the 

parenthood and to assess how the case law of the European Court of Human Rights influences 

interpretation of term parenthood, legal regulation thereof as well as practical realization of 

certain issues related to the parenthood. 

The thesis focuses especially on development of interpretation of term “family” and 

“parenthood”, determination of parenthood, right to be a parent, right not to become a parent 

and right of children to know their genetic origin while a special attention is paid to 

controversial issues such as surrogacy, baby-boxes, assisted reproduction, abortions or secret 

and anonymous births.  

In case of all topics is cited, together with the relevant domestic case law, as well case 

law of the European Court of Human Rights and the thesis analyzes whether and to which 

extent they do correspond with each other and how the views of the European Court of 

Human Rights are reflected in the domestic law. Further, the thesis suggests how the Czech 

legal regulation could be modified in the future thanks to the influence of the European Court 

of Human Rights. The last part of the thesis deals with case law study and demonstrates how 

the Czech legal order has been modified in the past due to case law of the European Court of 

Human Rights. 

The thesis leads to the conclusion that the European Court of Human Rights case law 

has a crucial impact upon formation of the Czech legal environment and it serves not only as a 

source of inspiration but as well as indicator, how the approach of domestic courts and 

legislator may develop in the future.  
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Úvod 

Důvodů, proč jsem si vybrala prezentované téma rigorózní práce, bylo několik. 

Předně, rodinné právo mi bylo velmi blízké již v průběhu magisterského studia na Právnické 

fakultě UK, neboť vedle jasně daných právních pravidel se v něm snoubí i psychologie a pro 

silné emocionální vazby mezi zúčastněnými je v porovnání s jinými právními odvětvími 

značně specifické.  

Během studia na University of Kent jsem se, vzhledem k mnou zvolené specializaci, 

která se zaměřovala právě na rodinné právo a judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, 

měla možnost detailně zabývat vlivem rozhodovací praxe ESLP na anglické právo a jeho 

soudní výklad. Právě toto studium mne inspirovalo k volbě tématu rigorózní práce, jejímž 

cílem je přinést pohled na vybrané aspekty rodičovství, analyzovat vnitrostátní právní úpravu, 

ale zohlednit i postoje Evropského soudu pro lidská práva (jež se někdy od aplikační praxe 

obecných soudů v České republice liší).  

V rámci své advokátní praxe se na rodinné právo zaměřuji, mám tedy možnost 

porovnávat teoretická východiska s reálnou aplikací právních norem a na jednotlivých 

kauzách sledovat, jak (často přirozená) očekávání klientů určitým způsobem naráží na 

zavedený systém. S ohledem na praktické zkušenosti považuji za zajímavé analyzovat 

relevantní judikaturu ESLP, která ukazuje, jaká je právní úprava daného institutu v jiných 

evropských zemích, případně naznačuje, jakým směrem by se úprava česká mohla ubírat. 

 

Ač se to na první pohled nemusí zdát, v případě rodinného práva se jedná o oblast, jež 

v současné době prochází poměrně zásadním vývojem souvisejícím s transformací společnosti 

– mění se společenské smýšlení, preference rodinného uspořádání i poznatky moderní 

medicíny. Veškeré tyto změny musí do určité míry reflektovat, případně vyvažovat, 

zákonodárce i soudní praxe. Zároveň lze právě v této oblasti, s ohledem na množství stížností 

proti České republice, namítajících porušení článku 8 Úmluvy, sledovat vliv judikatury 

Evropského soudu pro lidská práva. 

 

Rozsah této práce nedovoluje věnovat se plně všem otázkám s tématem souvisejícím, 

zvolila jsem tedy pouze některé z nich, zajímavé pro svůj dynamických vývoj v posledních 

letech, často ne zcela konzistentní přístup soudů, případně určitou kontroverzi či očekávané 

změny v budoucnu. 
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První kapitola práce se zabývá pojmem rodina a rodičovství, přičemž je 

demonstrováno, že vývoj v chápání těchto termínů do určité míry reflektuje postoje 

společnosti i veřejného mínění. Blíže se věnuji pojmu „rodič“ z hlediska biologického, 

sociologického a právního a na konkrétních případech uvádím, že tato hlediska se nemusejí 

vždy nutně shodovat. Druhá část této kapitoly pak ve stručnosti popisuje právní úpravu 

určování a popírání rodičovství, upozorňuje na změny zavedené NOZ, jakož i na některé 

aspekty určování a popírání rodičovství, jež se v praxi jeví jako problematické. 

 

Druhá kapitola pojednává o právu stát se rodičem a jeho realizaci v praxi. Blíže se 

věnuji institutům asistované reprodukce a surogátního mateřství, které umožňují realizaci 

práva být rodičem v případě, že jí není možné dosáhnout přirozenou cestou. Na britské úpravě 

náhradního mateřství je naznačeno, jakým směrem by se česká právní úprava mohla 

v budoucnu ubírat. 

 

Třetí kapitola se věnuje protipólu právu stát se rodičem, a to právu rodičem nebýt. Jak 

je demonstrováno na relevantní judikatuře, v případě, že se tato dvě práva ocitnou ve 

vzájemném konfliktu, většinou převáží právo rodičem se nestát. Z institutů umožňujících 

nestát se rodičem jsou blíže analyzovány utajené a anonymní porody, umělé přerušení 

těhotenství, baby–boxy a možnost dát souhlas s osvojením dítěte, přičemž jsou opět 

vyzdvihnuta určitá úskalí, která se v této oblasti v praxi vyskytují. 

 

Ve čtvrté kapitole je nazíráno na institut rodičovství z pohledu dítěte, a to konkrétně 

z hlediska práva dítěte znát svůj původ. Na vybraných příkladech demonstruji, že toto právo 

je v našem právním řádu často opomíjeno a v praxi existují oblasti, resp. jejich právní úprava, 

kdy je právo dítěte znát svůj původ evidentně porušováno, a to v rozporu s mezinárodními 

závazky. 

 

Závěrečná část práce pak představuje exkurz do judikatury ESLP. Vysvětluji, jakým 

způsobem ovlivňuje judikatura ESLP vnitrostátní právní úpravu i přístup soudů, přičemž tento 

vliv je demonstrován na několika konkrétních příkladech, kdy došlo ke změně českého práva 

právě v důsledku vlivu judikatury ESLP. 

 

Rigorózní práce vychází z právní úpravy účinné ke dni 31. 12.2016. 
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1 Pojem rodičovství 

 

Rodičovství je pojem, jehož definice se postupem času a vývojem společnosti stává stále 

těžší. Řada odborníků poukazuje na skutečnost, že na přelomu 20. a 21. století v Evropě 

dochází ke krizi rodiny v tradičním slova smyslu. Zvyšuje se rozvodový index a naopak klesá 

počet sňatků i porodnost. Řada párů dobrovolně volí soužití bez dětí, případně odkládá 

založení rodiny na pozdější dobu než předchozí generace. Dlouhodobě nesezdané svazky 

nebo tzv. „neúplné rodiny“, v nichž žije dítě pouze s jedním rodičem, přestaly být 

stigmatizující, jejich počet se zvyšuje a v Evropě a Americe jsou společností zcela 

akceptovány jako styl života a poměrně běžný způsob soužití.  

Dochází k vyvážení původně striktního genderového rozdělení rolí muže a ženy – 

v případě rozpadu rodiny se akcentuje střídavá péče namísto automatického svěření dítěte do 

péče matce, což je důsledkem jednak větší rovnoprávnosti pohlaví na trhu práce, kdy 

uplatnění žen již není realizováno výhradně péčí o rodinu a domácnost, ale také zvyšujícím se 

zájmem otců o péči o dítě. Rozdíly významu postavení matky a otce pro péči o dítě se pomalu 

stírají. 

Významně se rozšiřují akceptované modely rodinného soužití. Jak upozorňuje 

Nešporová
1
, lze pozorovat tendence spočívající v ústupu od tradiční (patriarchální) rodiny 

k rodině moderní či postmoderní. Dochází ke snížení vlivu širší rodiny a naopak k semknutí 

rodiny do menších celků. Základní jednotkou se stává tzv. nukleární rodina (viz dále v této 

kapitole), která však nemusí být nutně tvořena oběma rodiči, rodiči sezdanými či rozdílného 

pohlaví.  

Takový posun ve vnímání je důsledkem dynamického vývoje chápání pojmu rodina, 

obecného moderního pokroku, ale také zvyšující se tolerance veřejného mínění. Skloubení 

těchto aspektů vede ke skutečnosti, že tradiční model rodiny ustupuje do pozadí a chápání 

rodičovství patrně bude třeba v budoucnu tomuto trendu přizpůsobit. Je tedy pravděpodobné, 

že současné definice za několik desítek let v důsledku vývoje společnosti již neobstojí, stejně 

jako nyní neobstojí pojetí rodiny akceptované v dobách minulých.  

 

                                                 
1
 NEŠPOROVÁ, O.: Postoje k rodině, manželství a rodičovství. in NEŠPOR, Zdeněk R. a Jiří VEČERNÍK 

(eds.). Socioekonomické hodnoty, politiky a instituce v období vstupu České republiky do Evropské unie. Praha: 

Sociologický ústav AV ČR, 2006. ISBN 80-7330-085-0 
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Cílem této kapitoly je zodpovědět otázku, zda současné pojetí rodičovství, tak jak ho 

chápe české právo, nezaostává za vývojem moderní doby a neopomíjí zohlednit všechny 

prvky, které rodiče dělají rodičem. Rovněž bych ráda vysvětlila, jakým způsobem se 

pokrokové chápání pojmu „rodina“ odráží v judikatuře ESLP a zda je české pojetí rodičovství 

s pojetím ESLP konzistentní. 

 

1.1 Definice 

 

Ačkoli otázka, kdo je rodičem dítěte, by se na první pohled mohla zdá poněkud 

nadbytečná, s rozvojem moderní medicíny a existencí různých druhů soužití a forem rodin, 

vyvstávají pochybnosti, zda je dosavadní koncept rodičovství schopen držet krok 

s uspořádáním vztahů a obecně formami soužití v současné společnosti. Za situace zvyšující 

se neplodnosti v populaci a četnosti způsobů, jak tuto situaci řešit, v kombinaci s častými 

rozvody a destigmatizací soužití homosexuálních párů, narůstá počet dětí, u kterých pro roli 

rodiče připadá v úvahu celá řada osob.  

Definice rodičovství úzce souvisí s pojmem rodina, jež však ve většině právních předpisů 

není konkrétně vymezen. Legální definici pojmu rodina nalezneme v preambuli Úmluvy o 

právech dítěte: 

 

 „základní společenská jednotka a přirozené prostředí pro růst a blaho všech svých členů 

a zejména dětí, která musí mít nárok na potřebnou ochranu a takovou pomoc, aby mohla beze 

zbytku plnit svou úlohu ve společnosti.“
2
  

 

Úmluva o právech dítěte tedy (vzhledem ke svému zaměření vcelku pochopitelně) 

akcentuje funkci rodiny z hlediska dětí v ní vyrůstajících.  

 

Neutrálnější definici pak nabízí článek 16 Všeobecné deklarace lidských práv:  

 

„přirozená a základní jednotka společnosti, která má nárok na ochranu ze strany 

společnosti a státu“
3
. 

 

                                                 
2
 preambule Úmluvy o právech dítěte (sdělení FMZV č. 104/1991 Sb. m. s.) 

3
 článek 16 odstavec 3 Všeobecné deklarace lidských práv (sdělení MZV č. 100/2004 Sb. m. s.) 
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V souvislosti s definicí rodiny, potažmo rodičovství je třeba poukázat na zásadní problém: 

Má být právní postavení rodiče založeno na sociologickém, biologickém nebo 

psychologickém významu tohoto slova? Záleží na právním řádu, jak si s touto nelehkou 

otázkou poradí a které z pojetí vyzdvihne jako determinující, popřípadě jak pružně dokáže 

reagovat na vývoj společnosti. Tento úkol jednotlivým právním řádům neulehčují ani 

mezinárodní úmluvy, včetně Úmluvy o právech dítěte, neboť neobsahují definici rodičovství, 

patrně ve snaze umožnit státům zvolit řešení nejvhodnější pro danou oblast, kulturu, mentalitu 

a společenské potřeby.  

 

Dle Ústavního soudu rodina představuje „primárně biologickou vazbu, pak sociální 

institut, který je teprve následně anticipován právní úpravou. Rodina je společenstvím 

blízkých osob, mezi nimiž existují úzké vazby příbuzenské, psychosociální, emoční, 

ekonomické a další…. Na jednu stranu proto nelze vyloučit skutečnost, že právní ochranu 

jakožto rodina mohou požívat i společenství osob žijících mimo institut manželství nebo osob 

pokrevně nepříbuzných, mezi nimiž nicméně existují shora uvedené citové a další vazby 

(osoby žijící v postavení druha a družky, partneři žijící společně s dítětem, které se narodilo 

jednomu z partnerů z jiného vztahu atd.). Na druhou stranu i takové pojetí rodiny a rodinného 

života počítá s významem pokrevních (příbuzenských) vazeb mezi členy rodiny.“
4
 

 

Ústavní soud tedy při výkladu pojmu rodina vychází primárně z biologického pouta, 

nicméně, v dalších svých nálezech (viz dále) připouští, že tento vztah nelze chápat jako 

absolutní a za určitých okolností může při konstituci rodiny převážit funkce rodiče sociálního. 

Společný prvek, který najedeme v celé relevantní judikatuře, je proklamace potřeby postavit 

vzájemné vztahy mezi rodičem a dítětem najisto, stabilně a v ideálním případě neměnně. 

V důsledku právního postavení rodiče vzniká celá řada práv a povinností, a to i takových, 

která ovlivňují postavení osob i v dalších generacích. Mimo práva a povinnosti spadající pod 

rodičovskou odpovědnost totiž určení osoby rodiče ovlivní i další pokolení, kupříkladu v 

oblastech jako je dědictví či překážky manželství. Je proto nutné, aby právo stanovilo jasná 

pravidla pro určení, kdo je rodičem. 

 

Vhodná definice rodičovství hraje klíčovou roli zejména pro determinaci právního 

postavení rodiče a jakýkoli následný vztah rodič – dítě, se souvisejícími právy a povinnostmi. 

                                                 
4
 nález Ústavního soudu ze dne 20. února 2007, sp. zn. II. ÚS 568/2006 
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Ačkoli ve většině případů se při stanovení kdo je rodičem z jednotlivých uvedených úhlů 

pohledů dostaneme k téže osobě, existují situace, kdy biologické, psychologické a sociální 

pojetí určí jako rodiče dítěte osoby odlišné. 

 

1.1.1 Biologické, sociální a právní rodičovství 

 

 Biologické rodičovství je z hlediska stability faktem, který se v průběhu života dítěte 

nemění, a to bez ohledu na skutečnost, zda dochází ke změnám v právním či sociálním 

rodičovství. Každý člověk má jednu biologickou matku a jednoho biologického otce. „Není 

tedy v moci práva, aby tato pouta přerušilo. Nanejvýš s ním nemusí spojit právní následky či může 

existenci tohoto pouta fingovat tam, kde chybí.“5  

Johnson
6
 rozlišuje čtyři prvky rodičovství v biologickém slova smyslu. Za prvé, jedná 

se o rodičovství založené z titulu genetické výbavy, tedy muže, z jehož sperma, a ženy, 

z jejíhož vajíčka, dítě vzniklo. Za druhé to je prvek „koitální“, vznikající v okamžiku střetnutí 

spermie s vajíčkem. Za třetí se jedná o rodičovství založené na základě péče matky o plod 

během těhotenství (zajímavé je, že u tohoto prvku se opomíjí role otce). A konečně posledním 

prvkem je péče o dítě po jeho narození. Při klasické podobě rodičovství budou u rodiče dány 

všechny čtyři prvky. Nicméně, v praxi se může stát, že některý prvek je vypuštěn, resp. je 

v daném případě naplněn osobou odlišnou, jako to je v případě surogátního mateřství. 

 

Sociální rodičovství je založeno na každodenní interakci mezi rodičem a dítětem, 

jejich vzájemné blízkosti a společných zážitcích. Tyto podmínky může splňovat jak rodič 

biologický, tak osvojitel, dokonce i jakákoli osoba, která o dítě pečuje, ovšem nikdy takový 

rodič, který se v životě dítěte vyskytuje pouze sporadicky, tedy rodič neaktivní, o dítě se 

nezajímající, a to bez ohledu na biologický nebo právní vztah k dítěti. Sociální rodič je osoba, 

která dítě vychovává, pečuje o něj, tráví s dítětem čas, k níž má dítě vypěstovanou citovou 

vazbu a hraje v jeho životě významnou roli. Sociologické pojetí hlásá, že rodičovství je 

                                                 
5
 FRINTA, O., FRINTOVÁ, D.: Význam analýzy DNA: Nad jedním nálezem Ústavního soudu. In 

RADVANOVÁ, Senta (ed.). Náhradní rodinná péče - představy a skutečnost: (realita a východiska v ČR) : 

kolokvium II. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2009. Sborníky, č. 45. ISBN 978-80-87146-

25-5. 
6
 JOHNSON, M.: A Biomedical Perspective on Parenthood. In BAINHAM,  A., DAY SCLATER S., 

RICHARDS M. edition: What is a Parent, Hart. Oxford 1999 
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sociologicky vytvořený termín, tedy že pravidla o tom, kdo je rodičem dítěte, reflektují 

chápání tohoto vztahu ve společnosti, spíše než aby reflektovala skutečné uspořádání vztahů. 

Při sociologickém (někdy též označovaném jako sociokulturním
7
) pojetí má význam pozice 

otců a matek ve společnosti nebo sociální a ekonomický kontext rodičovství.
8
 Oproti 

biologickému rodičovství vykazuje sociální rodičovství nižší míru stability – v průběhu života 

dítěte se můžou osoby figurující jako sociální rodič měnit (např. najde-li si matka, jež o dítě 

pečuje, nového partnera), případně může funkce sociálního rodiče zcela chybět (děti umístěné 

do ústavů). 

 

Právní rodičovství svědčí tomu, koho za rodiče označuje právní řád, a to na základě 

domněnek rodičovství. Právní rodič se shoduje s tzv. rodičem „matrikovým“. Stejně jako 

rodičovství sociální může být i rodičovství právní proměnlivé (v důsledku popření otcovství), 

byť by k takovým změnám mělo docházet sporadicky a nikoli opakovaně v průběhu života 

dítěte. Nejlepší zájem dítěte vyžaduje získat jistotu ohledně právního rodičovství v raném 

věku dítěte, nicméně z judikatury jsou známy případy, kdy došlo ke změně právního rodiče 

v dospělosti.
9
 

 

 Z výše uvedeného je tedy zjevné, že definice rodiče není jednoznačná a tento pojem 

může zahrnovat řadu pojetí. Ne vždy pak jsou jednotlivá pojetí (tedy rodičovství biologické, 

sociální a právní) v souladu a určí rodičem totožnou osobu. 

Typickým příkladem může být osvojení, kdy podle biologického hlediska budou 

rodiči jiné osoby než podle hlediska sociálního. Z hlediska právního dojde v průběhu života 

ke změně rodiče, tedy nejprve bude v rodném listě uveden rodič biologický, následně dojde 

k změně matričních údajů a zápisu osvojitele (tedy právní řád zde cíleně, stejně jako v případě 

asistované reprodukce, upozadí biologický původ ve prospěch sociálních a psychologických 

vazeb). Hlavním motivací je přitom naprostá jistota a určitý status quo v otázce, kdo je 

rodičem konkrétního dítěte.  

 

                                                 
7
 SOBOTKOVÁ, I.: Zralost pro rodičovství a její souvislosti. In WINTEROVÁ, A., DVOŘÁK J. (eds.):  Pocta 

Sentě Radvanové k 80. narozeninám. Praha: ASPI, 2009. ISBN 978-80-7357-432-1, str. 503-515   
8
 NEŠPOROVÁ, O.: Postoje k rodině, manželství a rodičovství. in NEŠPOR, Zdeněk R. a Jiří VEČERNÍK 

(eds.). Socioekonomické hodnoty, politiky a instituce v období vstupu České republiky do Evropské unie. Praha: 

Sociologický ústav AV ČR, 2006. ISBN 80-7330-085-0 
9
 Paulík proti Slovensku, rozsudek ESLP ze dne 10. 10. 2006, stížnost č. 10699/05 
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1.1.2 Judikatura vnitrostátních soudů 

 

K problematice které pojetí (zda sociální, biologické nebo právní) by mělo při 

určování rodičovství převážit, existuje poměrně bohatá judikatura soudů, z níž část byla 

vyvinuta v souvislosti se snahou o zrušení šestiměsíční lhůty, v níž musel manžel matky podat 

návrh na popření svého otcovství určeného na základě první domněnky (viz dále v této práci). 

 

Ústavní soud
10

 shodně jako ESLP
11

 sice dovozuje, že biologická a sociální realita má 

přednost před právní domněnkou, když stanoví, že „rodina představuje primárně biologickou 

vazbu, pak sociální institut, který je teprve následně anticipován právní úpravou“.
12

 nicméně 

zároveň uznává, že požadavek shody právního a biologického rodičovství nelze brát jako 

absolutní. „Právní vztah otce a dítěte totiž není jen mechanickou reflexí existence 

biologického vztahu, nýbrž s postupem času se může i při absenci tohoto vztahu vyvinout mezi 

právním otcem a dítětem taková sociální a citová vazba, jež z hlediska práva na ochranu 

soukromého a rodinného života bude rovněž požívat právní ochrany. V takovém případě bude 

další trvání právních vztahů závislé na více faktorech, mezi nimiž bude zájem dítěte hrát 

důležitou roli - podle čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte musí být předním hlediskem pro 

rozhodování orgánů veřejné moci, přičemž však má dítě na základě čl. 7 odst. 1 této úmluvy 

rovněž právo znát své biologické rodiče. Relevanci z hlediska posouzení ale nelze upřít ani 

zájmu biologického otce, jenž není v postavení právního otce a o toto postavení usiluje, ani 

zájmu právního otce, jenž zase není otcem biologickým a sám brojí proti svému právnímu 

otcovství. Šetřit je rovněž třeba právo na ochranu soukromého a rodinného života matky 

dítěte.“ 

Jak vyplývá ze shora uvedeného, byť určujícím hlediskem by (i s ohledem na právo 

dítěte znát svůj původ zaručené článkem 7 Úmluvy o právech dítěte) měla být biologická 

vazba, nelze tuto skutečnost paušalizovat a je možné, že po zvážení konkrétních okolností 

případu bude v nejlepším zájmu dítěte, nebude-li se osoba právního a sociálního rodiče 

shodovat s rodičem biologickým. O takový případ půjde zejména tehdy, kdy už je vazba mezi 

dítětem a právním rodičem do značné míry rozvinuta a případné popření otcovství by narušilo 

stabilitu prostředí, v němž dítě vyrůstá. Uvedené závěry lze přitom aplikovat na řadu případů, 

                                                 
10

 nález Ústavního soudu ze dne 20. 2. 2007, sp. zn. II. ÚS 568/2006 
11

 Kroon proti Nizozemí, rozsudek ze dne 27. 10. 1994, stížnost č. 18535/91 
12

 nález Ústavního soudu ze dne 20. 2. 2007, sp. zn. II. ÚS 568/2006 
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tedy nejen situace, kdy se muž, jemuž svědčí domněnka otcovství, domáhá jeho popření, ale i 

na situace, kdy bude biologický otec usilovat o popření otcovství v matrice zapsaného muže. 

 

Výše uvedenou praxi, tj. že ne vždy je biologické pouto rozhodující, zřetelně 

formuloval Nejvyšší soud, když vyslovil, že nelze vyhovět požadavku biologického otce, 

který žádá určit otcovství k dítěti, jež již na základě právní domněnky otce má, a tento právní 

otec ani matka dítěte nemají zájem na popření otcovství (a následném určení otcovství 

biologického otce).
13

 V uvedeném rozhodnutí Nejvyšší soud dospěl k názoru, že i když 

obecně je v nejlepším zájmu dítěte soulad mezi biologickým, právním a sociálním 

rodičovstvím, tedy mezi rodičovstvím založeným biologickými vazbami mezi dítětem a 

poskytovatelem genetického materiálu (biologické rodičovství), rodičovstvím, kde rodič 

vykonává péči o nezletilé dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví a o jeho tělesný, citový, 

rozumový a mravní vývoj (sociální rodič), a rodičovstvím založeném na právních 

domněnkách, kdy rodičem je ten, koho zákon za rodiče dítěte považuje (právní rodičovství); 

není-li tento soulad dobře možný, je třeba s ohledem na konkrétní okolnosti případu uvážit, 

který z uvedených aspektů rodičovství převažuje.
1415

 Ke shodnému názoru dospěl i ESLP 

v rozhodnutí Różański proti Polsku
16

. 

 

 Lze tedy uzavřít, že v otázce, zda upřednostnit sociologické, biologické či 

psychologické pojetí rodičovství, bude do jisté míry vždy záviset na konkrétních okolnostech 

případu. Rozhodujícím kritériem přitom bude ve smyslu článku 3 Úmluvy o právech dítěte 

nejlepší zájem dítěte, jež nepochybně spočívá především na stabilitě rodinných vztahů a (v 

ideálním případě) neměnnosti statusových poměrů.  

 

 

 

 

                                                 
13

 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 7. 2010, sp. zn. 21 Cdo 298/2010 
14

 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 7. 2010, sp. zn. 21 Cdo 298/2010 
15

 HRUŠÁKOVÁ, M.; KRÁLÍČKOVÁ, Z.; WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné právo 

(§ 655−975). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, ISBN 978-80-7400-503-9, s. 540 
16

 Różański proti Polsku, rozsudek ze dne 18. 5. 2006, stížnost č. 55339/00 
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1.2 Určování rodičovství  

 

 V Evropě je obecně uznávána starořímská zásada „Mater semper certa est, pater 

semper incertus est“. Soudobé právo tedy stále vychází z principu, že matkou je žena, která 

dítě porodila, aniž by připouštělo jakékoli přizpůsobení tohoto pravidla skutkovým 

okolnostem konkrétního případu. Dogmatické lpění na starořímské zásadě však v kontrastu 

s moderní medicínou může působit zásadní problémy v případě surogátního mateřství, jak je 

rozvedeno dále. Určení otcovství je pak v evropských právních systémech tradičně založeno 

na domněnkách, jež je však možné vyvrátit.  

  

Co se týče českého právního řádu, podle dřívější právní úpravy bylo možní legální 

definici rodičovství nalézt v hlavě třetí zákona o rodině. Ustanovení § 50a uvádělo, že 

„matkou dítěte je žena, která dítě porodila“.  

Ačkoli tento princip byl na našem území akceptován již obecným občanským zákoníkem 

z roku 1811, explicitně bylo pravidlo určení mateřství v zákoně o rodině zakotveno až 

novelou provedenou zákonem č. 91/1998 Sb. Důvodem pro nutnost právní úpravy určení 

mateřství byla skutečnost, že s rozvojem medicíny se v určitých otázkách začalo jevit jako 

sporné, koho označit za matku. Žádoucím stavem samozřejmě je, pokud se biologické i právní 

rodičovství kryje a z obou pohledů je rodičem tatáž osoba. V případě asistovaných reprodukcí 

využívajících darovaná vajíčka a oplodnění spermiemi ve zkumavce je však mezi osobou 

genetického a právního rodiče rozdíl, a bylo tudíž nutné, aby zákon najisto postavil pravidlo, 

podle něhož bude matka dítěte určena. 

 

Skutečnost, že biologickým a právním rodičem mohou být dvě odlišné osoby, uznal 

Ústavní soud ve svém rozhodnutí ze dne 8. 7. 2010, Pl. ÚS 15/09, když dovodil, že 

„Požadavek shody právního a biologického otcovství nelze považovat za absolutní. Právní 

vztah otce a dítěte totiž není jen mechanickou reflexí existence biologického vztahu, nýbrž s 

postupem času se může i při absenci tohoto vztahu vyvinout mezi právním otcem a dítětem 

taková sociální a citová vazba, jež z hlediska práva na ochranu soukromého a rodinného 

života bude rovněž požívat právní ochrany.“
17

  

Ústavní soud zároveň konstatoval, že v takovém případě bude hrát významnou roli zájem 

dítěte, kdy ale musí být současně respektováno právo dítěte znát svůj biologický původ 

                                                 
17

 rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 8. 7. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 15/09 

file:///F:/RIGO/document-view.seam%3fdocumentId=nnptembqhfpwy6bon52gg33won2hm2i
file:///F:/RIGO/document-view.seam%3fdocumentId=nnptembqhfpwy6boobzgc5tonfpxm6tumfua
file:///F:/RIGO/document-view.seam%3fdocumentId=nnptembqhfpwy6boobzgc5tonfpxm6tumfua
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zaručené čl. 7 Úmluvy o právech dítěte. V uvedeném judikátu se tedy Ústavní soud pokouší 

nalézt řešení pro konfliktní případy, kdy si postavení otce osobuje jak osoba, jejíž geny dítě 

nese, tak osoba, která dítě vychovává. Doporučení řešit takové případy vždy ad hoc, 

s ohledem na zájem dítěte, jistě není nijak překvapivé. 

 

 Určování rodičovství je v současné době zakotveno v ustanovení § 775 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb. Ustanovení § 775 zachovává shora uvedenou zásadu, že matkou je žena, která 

dítě porodila. Jedná se o kogentní ustanovení, odlišné smluvní ujednání (např. v surogační 

smlouvě) by bylo sankciováno absolutní neplatností ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 NOZ
18

. 

Nutno zdůraznit, že určení mateřství je předpokladem, resp. nezbytnou podmínkou, pro určení 

otcovství, neboť zákonné domněnky otcovství jsou odvislé od osoby matky. Jak uvedl 

Nejvyšší soud, „určené mateřství zakládá absolutní statusový vztah mezi matkou a dítětem, 

bez něhož nelze určit ani otcovství, ani další rodinné vazby.“
19

 

 

 Je-li matkou žena, která dítě porodila, pak porodem je v právním slova smyslu míněno 

oddělení dítěte od matčina těla. Do tří dnů po porodu běží lhůta, v níž musí být dítě 

registrováno na matričním úřadě. V případě, že porod proběhl ve zdravotnickém zařízení, má 

tuto povinnost poskytovatel zdravotnických služeb, pokud se jedná např. o tzv. domácí porod, 

oznámí narození lékař, který jako první při porodu nebo po něm poskytl lékařskou péči. 

V ostatních případech (tj. pokud matce nebyla poskytnuta lékařská péče), oznámí narození 

rodiče, kteří však příslušnému matričnému úřadu z důvodu právní jistoty musí prokázat, že 

dané dítě porodila tvrzená matka (např. znaleckým posudkem).
20

 

 

 Ačkoli určování mateřství se může na první pohled zdát jako jednoduchá záležitost, i 

zde vyvstávají určité problematické otázky, a to zejména tehdy, neodpovídá-li matriční 

záznam skutečnosti (např. dojde-li k záměně novorozenců v porodnici) či pokud údaj o matce 

v matrice zcela chybí, tj. jedná se ve smyslu matričního zákona o dítě bez zjištění totožnosti.  

 

V případě záměny novorozenců je na matce, která tvrdí, že je biologickou (a zároveň 

právní matkou, neboť dítě porodila), aby se obrátila na soud s žalobou na určení mateřství 

                                                 
18

 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVA, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 

655−975). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, ISBN 978-80-7400-503-9, s. 507 - 520 
19

 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 7. 2010, sp. zn. 21 Cdo 298/2010 
20

 § 15 matričního zákona 



16 

 

proti ženě, jež je v matrice vedena jako matka. Jde-li o nalezence neboli dítě nezjištěné 

totožnosti, údaj o matce se do matriční knihy zapíše na základě policejního šetření a zprávy 

lékaře
21

. 

 

 Specifickou problematikou je pak určování mateřství v případě asistované 

reprodukce, surogátního mateřství a utajených porodů, jimž se věnuji v další části této práce. 

 

Podstatně komplikovanější záležitostí je určování otcovství, k němuž slouží zákonné 

domněnky. Zatímco k určení mateřství postačí jednoduchá právní skutečnost jakou je 

narození dítěte, k určení otcovství je již nutná složená právní skutečnost, kdy k narození dítěte 

přistupuje ještě další právní skutečnost, kterou je jedna z domněnek otcovství.
22

 Současná 

právní úprava NOZ doznala oproti předchozí úpravě ZOR některých změn, přesto však „i 

přes pokroky medicíny na poli asistované reprodukce a na poli genetiky vychází z tradiční a 

v našem právním prostředí zažité zkušenosti, kdo je za určitých podmínek nejpravděpodobněji 

otcem dítěte.“
23

 

 

Zákonné domněnky otcovství mají povahu domněnek vyvratitelných, uplatní se tedy, 

není-li prokázán opak. Při aplikaci domněnek je přitom třeba dbát zákonného pořadí; je-li 

tedy možné určit otcovství na základě domněnky první, nelze jej určit na základě domněnky 

druhé apod. 

 

1.2.1 První domněnka otcovství 

 

 Znění § 776 a násl. NOZ je totožné s předchozí právní úpravou. Podle tzv. první 

domněnky se „má za to, že otcem dítěte je manžel matky, narodí-li se dítě v době od uzavření 

manželství do uplynutí třístého dne poté, co manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za 

neplatné anebo poté, co byl manžel matky prohlášen za nezvěstného.“ 

 

                                                 
21

 § 17 matričního zákona 
22

 KRÁLÍČKOVÁ, Z., HRUŠÁKOVÁ. M.: České rodinné právo. 3. vyd. 3., přeprac. a dopl. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita a Doplněk, 2006. ISBN 80-210-3974-4. s. 187 
23

 FRINTA, O.; TÉGL, P. O návrhu nového občanského zákoníku a jeho kritice (a taky o jeho kontinuitě a 

diskontinuitě). Právní rozhledy, Praha: C.H.Beck, 2009. č. 17. s. 498 
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První domněnka se v praxi uplatní nejčastěji a „vychází z pravděpodobnosti souladu 

právního, biologického, resp. genetického a sociálního rodičovství“
24

. Zakotvení domněnky 

reflektuje zákonný požadavek, aby si byli manželé věrni. Generalizuje se tak zvyklost, že 

narodí-li se dítě ženě provdané, otcem dítěte bude obvykle její manžel. Pokud by tak tomu 

nebylo, lze (stejně jako v případě dalších domněnek) takto určené otcovství popřít a 

domněnku na základě návrhu matky, otce či ex offo vyvrátit. 

 První domněnka se aplikuje ex lege, a to podle právního stavu, který tu je ke dni 

narození dítěte, případně pokud ode dne zániku manželství do narození dítěte uplynulo méně 

než 300 dní. Není tedy třeba žádného právního jednání ani otce, ani matky – je-li žena, která 

dítě porodila, provdána, stává se její manžel automaticky otcem narozeného dítěte, a to bez 

ohledu na skutečnost, zda o těhotenství věděl, či dítě mohl / nemohl zplodit. Zároveň je 

zakotvena tzv. ochranná doba v délce 300 dní od skončení manželství (ať už v důsledku 

rozvodu, smrti manžela či jeho prohlášení za mrtvého). Pokud by se dítě narodilo po uplynutí 

této doby, bude otcovství určeno na základě druhé nebo třetí domněnky. 

 

 Zákon pamatuje i na situace, kdy se žena znovu provdá – v takovém případě svědčí 

otcovství pozdějšímu manželovi, i pokud se dítě narodí před uplynutím třístého dne od zániku 

předešlého manželství.
25

 Pozdější manžel může své otcovství popřít v subjektivní lhůtě šesti 

měsíců – stane-li se tak, bude prvá domněnka svědčit manželovi předchozímu. 

 

 Oproti předchozí právní úpravě přichází NOZ s poměrně významnou novinkou, 

označovanou jako „konverze prvé domněnky ve prospěch druhé domněnky“
26

, kdy reflektuje 

vysoké procento rozvodovosti a skutečnost, že ne vždy je biologickým otcem dítěte manžel 

matky. Vzhledem ke stávající právní úpravě, kdy řízení o rozvod manželství povinně 

předchází opatrovnické řízení o úpravě poměrů k nezletilým dětem, v praxi dochází 

k situacím, že se dítě narodí dříve, než je matka s manželem (jenž však není biologickým 

otcem dítěte) rozvedena. Předchozí právní úprava níže popsanou konverzi neumožňovala – 

otcovství bylo určeno na základě klasické první domněnky (tedy ve prospěch manžela matky), 

                                                 
24

 HRUŠÁKOVÁ, M.; KRÁLÍČKOVÁ, Z.; WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné právo 

(§ 655−975). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 1380 s., ISBN 978-80-7400-503-9 
25

 § 776 odst. 2 NOZ 
26

 HRUŠÁKOVÁ, M.; KRÁLÍČKOVÁ, Z.; WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné právo 

(§ 655−975). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 1380 s., ISBN 978-80-7400-503-9 



18 

 

následně muselo být v rámci soudního řízení popřeno a až poté mohlo být určeno buď 

souhlasným prohlášením matky a biologického otce, nebo s využitím třetí domněnky. 

 NOZ tedy přichází se svým způsobem přelomovou změnu, když v § 777 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.“
27

  

Nezbytným předpokladem je jednak probíhající rozvodové řízení (tedy skutečnost, že 

před narozením dítěte byl alespoň podán návrh na rozvod), ale také vůle a dohoda všech tří 

zúčastněných stran, neboť souhlasným prohlášením je jednak manžel matky z otcovství 

vyvázán, zároveň je určeno otcovství biologického otce. Stejně jako ostatní domněnky, lze i 

takto určené otcovství následně ve stanovené lhůtě popřít.
28

  

Byť tedy, jak uvedeno výše, NOZ přejímá koncept první domněnky vycházející 

z premisy, že manželé jsou si věrni, zároveň lépe zohledňuje možné odchylky od tohoto 

předpokladu, které v praxi nastávají a usnadňuje jejich promítnutí do právního postavení 

nejen dítěte, ale de facto všech zúčastněných osob. 

 

1.2.2 Určování otcovství v případě asistované reprodukce 

 

 Ustanovení § 778 NOZ uvádí: „Narodí-li se dítě, které je počato umělým oplodněním, 

ženě neprovdané, má se za to, že otcem dítěte je muž, který dal k umělému oplodnění 

souhlas.“
29

 

 V případě umělého oplodnění je tedy třeba rozlišovat dvě situace. Je-li žena provdána, 

uplatní se první domněnka a otcem dítěte se stane její manžel. Narodí-li se však dítě, které 

bylo počato v důsledku umělého oplodnění, ženě neprovdané, bude otcem muž, který dal 

k oplodnění souhlas, a to bez ohledu na původ genetického materiálu. Podle současné právní 

úpravy se totiž v případě asistované reprodukce již nevyžaduje, aby byl pár sezdaný, nicméně 

vždy je nutné, aby o umělé oplodnění žádal pár muže a ženy, resp. aby dal muž k provedení 

                                                 
27

 § 777 NOZ 
28

 HRUŠÁKOVÁ, M.; KRÁLÍČKOVÁ, Z.; WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné právo 

(§ 655−975). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 1380 s., ISBN 978-80-7400-503-9 
29

 § 778 NOZ 
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umělého oplodnění souhlas; ženám samostatně, případně žijícím v lesbickém svazku zákon 

tuto možnost nedává (blíže v této práci viz kapitola 2.1).
30

 

 

Jde-li o popření otcovství v případě umělého oplodnění, ustanovení § 787 NOZ 

stanoví, že „otcovství nelze popřít k dítěti narozenému v době mezi stošedesátým dnem a 

třístým dnem od umělého oplodnění provedeného se souhlasem jiného muže, když matka není 

vdaná, bez ohledu na to, jaké genetické látky bylo použito. To neplatí, otěhotněla-li matka 

dítěte jinak.“
31

 Jiným způsobem otěhotnění uvedeným v předešlé větě je myšlena soulož 

s jiným mužem.
32

 V případě, že však bylo při umělém oplodnění použito genetického 

materiálu dárce, nikoli muže, který dal k provedení asistované reprodukce souhlas, může být 

prokázání skutečnosti, že matka otěhotněla jinak než v důsledku umělého oplodnění, poměrně 

náročné. 

 

1.2.3 Druhá domněnka otcovství 

 

Podle § 779 NOZ „nedojde-li k určení otcovství podle § 776, 777 nebo 778, má se za 

to, že otcem je muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením matky a tohoto 

muže. Takto lze určit otcovství i k dítěti ještě nenarozenému, je-li již počato.“
33

 

 

Jak vyplývá ze znění zákona, druhá domněnka otcovství působí vůči první domněnce 

subsidiárně, uplatní se tedy, pouze pokud nebylo možné otcovství určit na základě 

předchozích ustanovení, tedy za situace, kdy se dítě narodí ženě neprovdané nebo se první 

domněnka sice uplatní, nicméně otcovství k dítěti je pravomocně popřeno. 

Rozporná situace může nastat, bude-li otcovství určeno na základě druhé domněnky, 

tedy souhlasným prohlášení k dítěti počatému, v mezidobí však matka uzavře manželství 

s jiným mužem a v době narození dítěte tudíž bude svědčit první domněnka otcovství jejímu 

manželovi.
34

 S ohledem na automatickou aplikaci první domněnky se praxe kloní k závěru, že 

                                                 
30

 zákon č. 328/2011 Sb., o zdravotních službách, zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách 
31

 § 787 NOZ  
32

 HRUŠÁKOVÁ, M.; KRÁLÍČKOVÁ, Z.; WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné právo 

(§ 655−975). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, ISBN 978-80-7400-503-9, s. 541,  
33

 § 779 NOZ 
34

 KRÁLÍČKOVÁ, Z., HRUŠÁKOVÁ, M.: České rodinné právo. 3. vyd. 3., přeprac. a dopl. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita a Doplněk, 2006, 400 s. ISBN 80-210-3974-4, s. 200 
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za otce dítěte bude považován manžel matky, a to i s ohledem na nejlepší zájem dítěte, které 

bude vyrůstat v rodině založené manželstvím a je žádoucí, aby se osoba právního otce 

shodovala s otcem sociálním. 

 

Souhlasné prohlášení rodičů je možné učinit před soudem nebo matričním úřadem, 

v případě rodičů nezletilých nebo rodičů s omezenou svéprávností pouze před soudem. Na 

prohlášení se použijí obecná ustanovení o platnosti právního jednání, nicméně zákon 

explicitně stanoví, že případné neplatnosti se lze dovolat pouze ve lhůtě pro popření 

otcovství.
35

 Pro učinění prohlášení samotného není stanovena žádná lhůta, lze tedy takto určit 

otcovství i k dítěti zletilému. 

 

V případě aplikace druhé domněnky v praxi nezřídka dochází k poměrně 

kontroverzním situacím, kdy otcovství takto založené ve skutečnosti neodpovídá otcovství 

biologickému. Tento stav (kdy otcovství je určeno na základě prohlášení muže, který však 

není genetickým otcem dítěte) je samozřejmě z hlediska právní úpravy nežádoucí, neboť 

k přijetí cizího dítěte za vlastní má sloužit institut osvojení, navíc je takovým (skutečnosti 

neodpovídajícím) prohlášením zasaženo do práva genetického otce na ochranu rodinného 

života a současně do práva dítěte znát svůj genetický původ. 

Komentářová literatura sice dospívá k názoru, že je-li cílem souhlasného prohlášení 

nikoli legitimace biologického rodičovství, nýbrž vědomá eliminace práv putativního 

genetického otce k dítěti, případně dosažení přijetí dítěte za vlastní namísto osvojení, jedná se 

o obcházení zákona a narušování veřejného pořádku, tedy právní jednání ve smyslu § 580 a § 

588 NOZ absolutně neplatné
36

, nicméně možnosti státních orgánů, jak v takových případech 

postupovat, jsou značně omezené, neboť ani matriční úřad, ani soud nejsou oprávněny 

zkoumat, zda otcovství založené prohlášením odpovídá otcovství biologickému. Jak dovodil 

Ústavní soud, zabezpečení obecného požadavku shody biologického a právního otcovství 

„nemůže vést k nepřiměřenému zásahu do soukromého života rodičů dítěte, jenž by spočíval v 

povinnosti sdělit orgánům veřejné moci skutečnosti z jejich intimního života.“
37

 

 

                                                 
35

 § 782 NOZ 
36

 HRUŠÁKOVÁ, M.; KRÁLÍČKOVÁ, Z.; WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné právo 

(§ 655−975). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, ISBN 978-80-7400-503-9, s. 541 
37

 nález Ústavního soudu ze dne 18. 11. 2010, sp. zn. II. ÚS 405/2009  
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 Jak naznačeno shora, učiní-li matka souhlasné prohlášení o otcovství muže, který není 

biologickým otcem dítěte, může být na svých právech zkráceno jednak dítě samotné, 

vzhledem k právu znát svůj genetický původ (přičemž jak dovodil Nejvyšší soud
38

, takové 

situace je vždy nutno posuzovat ad hoc, neboť v určitých výjimečných případech může 

naopak být v nejlepším zájmu dítěte svůj genetický původ neznat – této problematice blíže viz 

samostatná kapitola této práce), ale zejména bude na svých právech vždy zásadním způsobem 

zkrácen biologický otec dítěte, neboť bude vyloučen z navázání jakéhokoli vztahu k dítěti, 

čímž v konečném důsledku dojde i k zásahu do práva na rodinný život dítěte samotného. 

Souhlasím s názorem, že za popsaných okolností „má prohlášení ve smyslu druhé domněnky 

zásadní nevratné statusové důsledky, a tím tohoto muže (biologického otce), ale i dítě 

samotné, může vyřadit z možnosti založit a realizovat rodinný život.“
39

 

V českém právním řádu navíc za popsaných okolností stále tento putativní otec nemá 

možnost popřít otcovství matrikového otce. Jediným východiskem je tak zahájení řízení o 

popření otcovství ex offo, jestliže prohlášením určený otec nemůže být otcem dítěte
40

. Je 

samozřejmě diskutabilní, zda státní orgán bude ochoten takové řízení zahajovat, za 

předpokladu, že otec určený na základě nepravdivého prohlášení plní veškeré své povinnosti, 

má postavení sociálního i právního otce a dítě již vyrůstá ve stabilním prostředí. V této otázce 

osobně shledávám rezervy české právní úpravy, kdy s ohledem na shora popsané zásahy do 

základních práv by bylo dle mého názoru žádoucí přiznat popěrné právo i biologickému otci, 

byť by samozřejmě negativním důsledkem takové změny bylo riziko narušení stability 

prostředí dítěte a jeho vztahů k matrikovým rodičům.  

 

V porovnání s ostatními státy Rady Evropy Česká republika v této problematice 

poněkud zaostává, neboť jak vyplývá ze závěrů ESLP uvedených v rozhodnutí Ahrens proti 

Německu
41

 a Kautsor proti Německu
42

, většina států umožňuje biologickému otci popřít 

otcovství určené na základě prohlášení, a to dokonce v případě, kdy právní otec s dítětem žil a 

tvořil rodinu.  

                                                 
38

 rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 3430/2011 ze dne 26. 4. 2012 
39

 HRUŠÁKOVÁ, M.; KRÁLÍČKOVÁ, Z.; WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné právo 

(§ 655−975). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 541 
40

 § 793 NOZ 
41

 Ahrens proti Německu, rozsudek ze dne 22. 3. 2012, stížnost č. 45071/09 
42

 Kautsor proti Německu, rozsudek ze dne 22. 3. 2012 stížnost č. 2338/09 
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ESLP nicméně v citovaných rozsudcích dovodil, že v případě, že takový mechanismus 

ve vnitrostátním právu zakotven není, nejedná se o porušení článku 8 Úmluvy, neboť jde o 

otázku, v níž mají členské státy široký prostor pro vlastní uvážení. Byť se tedy domnívám, že 

by v naznačeném směru měla být česká právní úprava novelizována, je třeba konstatovat, že 

stávající úprava není v rozporu s judikaturou ESLP. 

 

1.2.4 Třetí domněnka otcovství 

 

 Nedojde-li k určení otcovství žádným z předchozích způsobů, může se dle § 783 NOZ 

matka, dítě i muž, který o sobě tvrdí, že je otcem, obrátit na soud s návrhem na určení 

otcovstvím. Věc bude projednána v tzv. paternitním řízení, nově upraveném zákonem 

č. 292/2013 Sb., zákonem o zvláštních řízeních soudních.  

 

 Jak uvedeno shora, k aplikaci třetí domněnky dochází v soudním řízení, které může 

iniciovat matka, dítě zastoupené kolizním opatrovníkem či muž, jenž o sobě tvrdí, že je otcem 

dítěte. Poslední ze zmíněných možných navrhovatelů neměl toto právo vždy – do českého 

právního řádu bylo zakotveno až velkou novelou zákona o rodině, a to v důsledku rozhodnutí 

ESLP ve věci Keegan proti Irsku
43

 (o němž je podrobně pojednáno dále).  

Předpokladem úspěchu v paternitním řízení je jednak skutečnost, že k dítěti dosud 

nebylo určeno otcovství na základě první nebo druhé domněnky, jednak požadavek, že se 

prokáže, že tvrzený otec s matkou dítěte souložil v době, od které neprošlo do narození dítěte 

méně než sto šedesát a více než tři sta dní, ledaže jeho otcovství vylučují závažné okolnosti
44

. 

Oproti předchozí právní úpravě ZOR se rozšiřuje tzv. kritická doba, tedy doba, v níž muselo 

dojít k souloži, a to ze 180 a 300 dnů před porodem na 160 a 300 dnů před porodem. Tato 

změna patrně reflektuje vývoj moderní medicíny, kdy díky moderním metodám dokáží lékaři 

zachránit i děti narozené předčasně. 

 

 Zahájení soudního řízení není omezeno žádnou lhůtou, lze tedy takto určit otcovství i 

ke zletilému dítěti (nebylo-li dosud určeno jinak). Nová právní úprava NOZ je doprovázena 

také změnou procesní úpravy – nově se dle ZŘS jedná o řízení nesporné, místně příslušným je 

                                                 
43

 Keegan v. Ireland, rozsudek ze dne 26. 5. 1994, stížnost č. 16969/90,  
44

 § 783 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. 
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obecný soud dítěte
45

. Důkazní břemeno leží na navrhovateli, nicméně řízení je ovládáno 

zásadou vyšetřovací.  

Jak již bylo zmíněno, pro určení otcovství je zásadní prokázat soulož v kritické době. I 

přes veškerý pokrok moderní medicíny tedy úprava NOZ přejímá tradiční pojetí třetí 

domněnky, byť už poněkud překonané, vzhledem ke skutečnosti, že s využitím znaleckých 

posudků analyzujících DNA je možné otcovství určit téměř jednoznačně
46

. Ke shodnému 

závěru ostatně dospěl i Ústavní soud, když uvedl: „konstrukce skutkové báze třetí domněnky 

pochází z dob, kdy nebylo možné jednoznačně znalecky určit, zda žalovaný muž skutečně je 

otcem; proto bylo nutné vázat působení domněnky na skutečnost jinou, a to soulož matky a 

žalovaného muže… v tomto směru tedy text zákona zaostává za vývojem moderní medicíny a 

neodpovídá společenské realitě.“
47

 

 Ústavní soud zároveň ve shora citovaném nálezu uvedl, že není nutné, aby se obecný 

soud nejdříve zabýval tím, zda došlo k souloži v kritické době a teprve pokud bude soulož 

prokázána, nařídil znalecký posudek – dle Ústavního soudu je třeba situaci, kdy zákonná 

konstrukce třetí domněnky nedostatečně reflektuje vědecký pokrok, řešit interpretací, a není 

tak vadou řízení, pokud soud přistoupí rovnou ke znaleckému dokazování metodami DNA 

diagnostiky, neboť jestliže ze znaleckého posudku vyplyne, že muž je biologickým otcem 

dítěte, bude tím s praktickou jistotou prokázána i soulož tohoto muže s matkou dítěte.
48

  

Ústavní soud tedy poměrně významně interpretačně posouvá hmotněprávní úpravu. 

Zatímco NOZ (shodně jeho předchozí úprava v ZOR) koncipuje třetí domněnku na prokázání 

soulože v kritické době, Ústavní soud připouští, aby obecné soudy prokazování této 

skutečnosti de facto „přeskočily“ a přistoupily rovnou k provedení analýzy DNA, z jejíhož 

výsledku pak soulož v kritické době pouze dovodí. 

 

V praxi lze očekávat, že řada účastníků řízení nebude s provedením analýzy DNA, 

resp. s odebráním potřebných vzorků souhlasit s odkazem na nepřípustný zásah do tělesné 

integrity. Ústavní soud se vyjádřil rovněž i k této otázce s tím, že vzhledem k požadavku, aby 

každé dítě znalo své rodiče, je možné uložit muži, aby se podrobil znaleckému vyšetření DNA 

                                                 
45

 § 417 ZŘS 
46

 KRÁLÍČKOVÁ, Z. Lidskoprávní dimenze českého rodinného práva. Brno: Masarykova univerzita, 2009, str. 

63, ISBN 978-80-210-5053-2. 
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 nález Ústavního soudu ze dne 28. 2. 2008, sp.zn. I. ÚS 987/2007, bod 20 
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 nález Ústavního soudu ze dne 28. 2. 2008, sp.zn. I. ÚS 987/2007 
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a splnění této povinnosti v případě jeho nesouhlasu vynucovat uložením pořádkových pokut a 

předvedením.
49

 

 

 Ačkoli starší odborná literatura uvádí, že rozsudek, kterým je určeno otcovství na 

základě třetí domněnky, má povahu deklaratorní
50

, novější literatura dochází k závěru, že je 

konstitutivního charakteru
51

. Právní mocí rozsudku vzniká statusový poměr mezi dítětem a 

otcem, zároveň je založena překážka rei iudicatae. Otcovství určené rozhodnutím soudu tedy 

nelze (s výjimkou mimořádných opravných prostředků, v důsledku kterých by byl rozsudek 

zrušen) popřít.  

 

1.3 Popírání rodičovství 

 

 Jak je uvedeno shora, právní domněnky otcovství jsou koncipovány jako domněnky 

vyvratitelné. K jejich vyvrácení může dojít popřením otcovství, a to vždy v soudním řízení, 

jehož účastníky budou všechny dotčené subjekty – otec, matka i dítě
52

. Navrhovatelem ovšem 

mohou být pouze první dva jmenovaní, dítě tuto možnost, na rozdíl od práva podat žalobu na 

určení otcovství, nemá. Otázkou je, zda taková právní úprava není v rozporu s již 

zmiňovaným právem dítěte znát svůj původ, a to zejména za situace, kdy v případě první 

domněnky ani není zakotvena možnost zahájit řízení o popření otcovství ex offo (soud je 

oprávněn takto postupovat pouze u druhé domněnky, jestliže souhlasným prohlášením určený 

otec nemůže být skutečným otcem dítěte a vyžaduje-li to zřejmý zájem dítěte a mají-li být 

naplněna ustanovení zaručující základní lidská práva).
53

 

 

Oproti úpravě v ZOR, nepočítá NOZ ani s popěrným právem Nejvyššího státního 

zastupitelství, tj. možností, aby Nejvyšší státní zastupitelství, vyžaduje-li to zájem dítěte, 

podalo žalobu na popření otcovství manžela matky, nebo muže, jehož otcovství bylo určeno 

souhlasným prohlášením. Toto právo Nejvyššímu státnímu zastupitelství náleželo za 

                                                 
49

 nález Ústavního soudu ze dne 28. 2. 2008, sp.zn.  I. ÚS 987/2007 
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předpokladu, že jednomu z rodičů uplynula lhůta pro popření otcovství. Právní úprava tak 

určitým způsobem reagovala na skutečnost, že lhůta pro popření otcovství byla podle ZOR 

poměrně krátká a nezřídka se stávalo, že v době, kdy otec pojal pochybnosti o své biologické 

vazbě k dítěti, již zákonná lhůta k popření otcovství uplynula. Bez ingerence Nejvyššího 

státního zastupitelství pak muž neměl žádné prostředky, jak své otcovství k dítěti zvrátit a byl 

tedy nucen nést všechny související právní povinnosti, zejména úhradu výživného. 

Rozhodujícím hlediskem pro podání žaloby ze strany Nejvyššího státního zastupitelství 

přitom byl zájem dítěte.  

Pokyn obecné povahy 6/2003 o postupu státních zástupců při prošetřování 

předpokladů žaloby podle § 62 nebo § 62a ZOR vymezil zájem dítěte jako „zájem na 

uspořádání takových rodinných vztahů, které by byly prospěšné pro tělesný, citový, rozumový 

a mravní vývoj dítěte“
54

.  

Rozhodující tedy vždy měl být zájem dítěte, nikoli zájem otce, jemuž svědčila 

zákonná domněnka (zájmy otce přitom spočívají především v majetkové sféře - zproštění 

povinnosti hradit výživné, případně skutečnosti, že dítě, jehož nebyl genetickým otcem, se 

nestane jeho nepominutelným dědicem).  

Jako okolnosti zesilující zájem dítěte na podání žaloby byla uváděna např. skutečnost, 

že matka žije se zploditelem dítěte, určení otcovství na základě zákonné domněnky brání 

dítěti v uplatnění nároku na výživné proti biologickému otci apod. Jinými slovy, popěrné 

právo Nejvyššího státního zastupitelství bylo využíváno pouze v případě, kdy zde byl znám 

biologický otec, který mohl po popření otcovství v životě dítěte figurovat, přičemž taková 

změna by byla ku prospěchu dítěte. 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že popěrné právo Nejvyššího státního zastupitelství nebylo 

v praxi příliš využíváno, nebude mít skutečnost, že podle nové právní úpravy nadále není 

k podání návrhu na popření otcovství aktivně legitimováno, patrně zásadní dopad. Nicméně, 

s ohledem na to, že v případě první domněnky nemá možnost řízení zahájit dítě, putativní otec 

ani soud ex offo, může tato úprava vést k patovým situacím
55

, kdy bude-li matka se svým 

manželem jednat ve shodě a návrh na popření otcovství žádný z nich nepodá, dítě 
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k biologickému otci nikdy nezíská právně relevantní vztah, a to ani v situaci, kdy by 

z takového právního poměru mohlo profitovat. 

 

Podstatnou změnou NOZ, která určitým způsobem nahrazuje popěrné právo 

Nejvyššího státního zástupce, je prodloužení lhůty pro popření otcovství a možnost soudu 

prominout zmeškání lhůty k popření otcovství, vyžaduje-li to zájem dítěte a veřejný 

pořádek.
56

 

 

Jak je uvedeno shora, k popření otcovství dochází v soudním řízení, přičemž rozsudek 

má (stejně jako rozsudek o určení otcovství) konstitutivní účinky, tedy působící ex nunc. 

Právní jednání učiněná mužem, jehož otcovství bylo popřeno, zůstávají zachována.
57

 Po 

právní moci rozsudku je dítěti vydán nový rodný list, kde na místě otce není uveden nikdo. Ex 

lege zaniká vyživovací povinnost, dosud spotřebované výživné není dítě povinno vracet, 

nicméně v úvahu přichází nárok muže, jehož otcovství bylo popřeno, na vrácení 

bezdůvodného obohacení proti matce.  

Ačkoli komentářová literatura
58

 uvádí i možnost nároku na vydání bezdůvodného 

obohacení proti muži, jehož otcovství bude následně určeno, osobně se s tímto názorem 

neztotožňuji. Akceptujeme-li stanovisko, že rozsudky o popření a následném určení otcovství 

mají konstitutivní charakter, pak plnění poskytnuté z titulu vyživovací povinnosti do doby 

popření otcovství je plněním poskytnutým po právu – naopak muž, jehož otcovství je 

následně určeno, má vyživovací povinnost až od právní moci takového rozsudku a nelze tedy 

dle mého názoru konstatovat, že v minulosti (tj. před určením otcovství) bylo plněno za něj, 

co měl po právu plnit sám (neboť vznik jeho vyživovací povinnosti se váže až na právní moc 

rozsudku). 

 Domnívám se proto, že v úvahu samozřejmě přichází žaloba z titulu bezdůvodného 

obohacení proti matce, která původního otce v otázce jeho otcovství uvedla v omyl a získala 

tak výživné pro dítě. Osobně se však s názorem, že by k vydání bezdůvodného obohacení – 

uhrazeného výživného, měl být povinen nově určený otec, který o svém otcovství k dítěti 

neměl povědomí, neztotožňuji.  
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1.3.1 Popření první domněnky 

 

Podle § 785 NOZ „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 své otcovství u soudu, nejpozději však do šesti let od narození dítěte“.
59

 

Současná právní úprava je tedy založena na kombinaci subjektivních a objektivních 

prekluzivních lhůt. Právo popřít otcovství zanikne uplynutím subjektivní lhůty (tj. šesti 

měsíců ode dne, kdy se manžel dozvěděl o skutečnostech zakládajících důvodnou 

pochybnost), nejpozději však uplynutím objektivní lhůty (šest let věku dítěte), a to bez ohledu 

na to, zda subjektivní lhůta po uplynutí této objektivní lhůty ještě běží, případně ani běžet 

nezačala. Byla-li manželovi v průběhu objektivní lhůty omezena svéprávnost tak, že sám 

otcovství popřít nemůže, objektivní lhůta se přerušuje a toto právo náleží jmenovanému 

opatrovníkovi.
60

 

 

Právní úprava lhůt k popření otcovství doznala v minulosti podstatných změn. Do roku 

2011 znělo příslušné ustanovení § 57 odst. 1 ZOR následovně: „Manžel může do šesti měsíců 

ode dne, kdy se dozví, že se jeho manželce narodilo dítě, popřít u soudu, že je jeho otcem“.
61

  

 

Nálezem Ústavního soudu II. ÚS 15/2009, ze dne 8. července 2010 bylo toto 

ustanovení zrušeno. Ústavní soud uvedl, že ačkoli existence určité lhůty k popření otcovství 

sama o sobě protiústavní není, musí být stanovena tak, aby bylo dosaženo vyváženosti 

základních práv a zájmů otce dítěte, jehož otcovství bylo určeno na základě první domněnky 

otcovství, dítěte a jeho matky.
62

  

V návaznosti na uvedený nález Ústavního soudu pak byla novelou zákona o rodině 

č. 84/2012 Sb. zakotvena kombinace objektivní a subjektivní lhůty, když podle znění 

účinného od 31. 12. 2011 mohl manžel do šesti měsíců ode dne, kdy mu vznikly důvodné 

pochybnosti o tom, že je otcem dítěte, popřít u soudu své otcovství. Nejpozději však mohl 

popřít otcovství do tří let od narození dítěte.
63
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S přijetím NOZ je tedy věk dítěte, do nějž lze otcovství popřít, zvýšen na šest let. 

Osobně považuji takovou změnu za pozitivní a kombinace se subjektivně stanovenou lhůtou 

šesti měsíců se mi jeví jako vhodná. Zároveň taková úprava vyhovuje požadavku ESLP
64

, 

podle něhož je zavedení lhůty pro popření otcovství ospravedlnitelné snahou zajistit právní 

jistotu v rodinných vztazích a chránit zájmy dítěte, ovšem pouze v případech, kdy stěžovatel 

s jistotou věděl nebo měl důvody se domnívat, že není otcem dítěte od prvního dne života 

dítěte, ale z důvodů nesouvisejících se zákonem nepodnikl žádné kroky k popření otcovství 

v zákonné lhůtě.  

Současná právní úprava vyvažuje protichůdné zájmy dítěte a otce (ačkoli lze 

samozřejmě polemizovat, zda tyto zájmy nemohou být považovány za totožné, vzhledem 

k právu dítěte znát svůj původ) tak, že v prvních šesti letech věku dítěte převáží právo otce na 

popření otcovství, zatímco po dovršení tohoto věku převáží zájem dítěte na stabilitě vztahů 

k rodičům (spolu s požadavkem na právní jistotu v rodinných vztazích a zachování určitého 

statutu quo). Otázkou samozřejmě zůstává, nakolik problematické v praxi bude dodržení 

subjektivní šestiměsíční lhůty prokazovat. 

 

Co se týče dokazování při popírání otcovství manželem matky, zákon rozlišuje dvě 

situace. 

Podle ust. § 786 NOZ „narodí-li se dítě mezi stošedesátým dnem od uzavření 

manželství a třístým dnem po jeho zániku nebo prohlášení za neplatné, lze otcovství popřít 

s výjimkou uvedenou v § 777, jen je-li vyloučeno, aby manžel matky byl otcem dítěte.“ 

V uvedeném případě je tedy na otci, aby tvrdil, že byly dány takové okolnosti, které 

vylučují jeho otcovství. Uvedenou okolností může být skutečnost, že s matkou v kritické době 

nesouložil nebo např. jeho neplodnost. 

Naopak určité privilegované postavení přiznává manželu matky ust. § 786 odst. 2 

NOZ, podle něhož „narodí-li se dítě před stošedesátým dnem od uzavření manželství, postačí 

k tomu, aby se nemělo za to, že otcem dítěte je manžel matky, popře-li své otcovství. To 

neplatí, souložil-li manžel matky s matkou dítěte v době, od níž do narození dítěte neprošlo 

méně než sto šedesát a více než tři sta dní, nebo věděl-li při uzavření manželství, že je 

těhotná.“ Citované ustanovení směřuje na případy, kdy se dítě narodí krátce po uzavření 

manželství. Otec tedy nemusí prokazovat, že dítě nezplodil; stačí, prokáže-li, že se dítě 
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narodilo v této době. Z uvedeného pravidla však platí výjimka, a to věděl-li manžel, že je jeho 

nastávající těhotná. Za takové situace by bylo nutné, aby prokázal, že je jeho otcovství 

vyloučeno (tedy že buď s matkou v kritické době nesouložil, nebo jsou dány jiné okolnosti 

jako např. jeho neplodnost). 

 

Co se týče popření první domněnky ženou, může tak matka učinit do šesti měsíců ode 

dne narození dítěte.
65

  

Jak již bylo nastíněno výše, otcovství určené na základě první domněnky není možné 

popřít v řízení zahájeném ex offo, ani není popěrné právo přiznáno muži, který o sobě tvrdí, 

že je biologickým otcem dítěte. Takový případ se v praxi dostal až k Nejvyššímu soudu
66

. 

Žalobce (biologický otec dcery) se domáhal popření otcovství manžela své dřívější přítelkyně 

a následně určení otcovství svého. Byť nebylo sporné, že žalobce je biologickým otcem 

dítěte, návrh na popření otcovství určeného na základě zákonné domněnky byl zamítnut. Za 

poměrně zajímavý fakt považuji skutečnost, že podobný případ byl rozhodován rovněž ESLP 

ve věci Kroonová proti Nizozemí
67

, avšak s opačným výsledkem – zde byly ale vyzdvihnuty 

biologické vazby, když ESLP dovodil, že „právo na rodinný život vyžaduje, aby biologická a 

sociální realita převážila nad právní presumpcí otcovství“.  

Nicméně, ani dle NOZ ke změně nedošlo a česká právní úprava je stále stejná – domáhal-

li by se tedy biologický otec popření otcovství manžela matky, jeho návrh by patrně nebyl 

úspěšný s odůvodněním, že „není důvod, aby čistě biologické rodičovství v přezkoumávané 

věci převážilo nad sociálním a právním stavem.“ Taková situace je ovšem minimálně 

diskutabilní z hlediska práva dítěte znát svůj původ. 

 

1.3.2 Popření druhé domněnky 

 

Popření druhé domněnky je jako jediné možné zahájit ex offo, a to v případě, že takto 

určený otec nemůže být skutečným otcem dítěte a vyžaduje-li to zřejmý zájem dítěte a mají-li 

být naplněna ustanovení zaručující základní lidská práva.
68

 Uvedená kritéria přitom musí být 

splněna kumulativně.  
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Důležité je zdůraznit, že v případě řízení o popření otcovství bude ex offo zahájeno 

pouze v případě, kdy bude dán zájem dítěte na takovém popření. Zájem rodičů je tedy 

irelevantní a není-li v souladu se zájmem dítěte, převáží zájem dítěte. Stejně tak „základními 

lidskými právy se rozumí především ta, která náleží dítěti, jsou-li s nimi matčina práva v 

rozporu, musí tato ustoupit.“
69

 

 

Rovněž otec, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením, může své otcovství 

popřít, a to do šesti měsíců ode dne, kdy bylo otcovství určeno (přičemž došlo-li 

k souhlasnému prohlášení před narozením dítěte, trvá tato lhůta až do šesti měsíců věku 

dítěte).
70

 

 

1.4 Pojem rodičovství v judikatuře ESLP 

 

Článek 8 Úmluvy pojem rodina nebo rodičovství nedefinuje, ani tato definice není 

obsažena v jiném ustanovení Úmluvy. Termín rodina je v judikatuře ESLP vykládán 

autonomně, tj. nezávisle na právní úpravě pojmu v členských státech, přičemž judikatura 

ESLP v průběhu let úspěšně reflektovala společenský vývoj a změny chápání rodiny 

v obecném povědomí. I v případě článku 8 je aplikována tzv. doktrína evolutivní interpretace, 

podle níž je třeba Úmluvu vykládat ve světle aktuálních okolností, jak bylo stanoveno např. 

v rozhodnutí Dungeon proti Spojenému království
71

. 

 

V řadě ohledů se interpretace ESLP, jak je podrobněji rozebráno níže, liší od 

restriktivního pojetí totožného pojmu členskými státy. I když různé formy soužití ve 

vnitrostátním právu nespadají pod pojem rodinný život (případně vůbec nejsou legislativně 

zakotveny), stále požívají ochrany podle článku 8 Úmluvy. Při svém uvážení, zda takovou 

ochranu poskytnout, se ESLP řídí sociálními, emocionálními a biologickými faktory spíše než 

legální definici
72

.  
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V této souvislosti je nutno podotknout, že ve srovnání s judikaturou ESLP je v kontextu 

českého práva chápání pojmů rodina a rodič podstatně užší. Osobně jsem toho názoru, že na 

poměrně dynamickém výkladu ESLP můžeme sledovat, jakým směrem se bude v budoucnu 

ubírat výklad pojmu rodina v členských státech, tj. že bude stále větší důraz kladen na 

faktické vazby mezi členy rodiny. Mám za to, že taková tendence se v budoucnu projeví i 

v České republice, byť pravděpodobně s určitým prodlením oproti západoevropským státům a 

možná dříve v judikatuře, nežli právním řádu. 

 

Ve svých počátcích judikatura ESLP při výkladu pojmu rodina vychází z konceptu tzv. 

nukleární rodiny (nuclear family), tradičního modelu, v němž figurují oba rodiče žijící 

společně se svými dětmi. V judikatuře ELSP přitom při výkladu pojmu nukleární rodina 

nikdy nebyly činěny rozdíly mezi dětmi manželskými a dětmi narozenými mimo 

manželství.
73

 Oproti současnému pojetí, které klade důraz spíše na faktické rodinné vazby, 

ESLP zpočátku při své interpretaci pojmu rodina vyzdvihoval biologickou provázanost mezi 

rodinnými příslušníky, jak je možné pozorovat na rozhodnutí Keegan proti Irsku. 

 

 V rozhodnutí Keegan proti Irsku
74

 bylo stěžovatelem namítáno porušení stěžovatelova 

práva na rodinný život. Krátce poté, co partnerka stěžovatele otěhotněla, se partneři rozešli. 

Po narození společné dcery se matka rozhodla dát dítě k adopci, a to i přes úsilí stěžovatele o 

svěření dcery do péče. Vnitrostátní soudy rozhodly, že s ohledem na nejlepší zájem dítěte, 

bude dcera svěřena adoptivním rodičům, a to proto, že jí mohou poskytnout lepší materiální 

zázemí a oproti stěžovateli také stabilní rodinné prostředí. Zdůvodnění vnitrostátních soudů 

založené na materiálních výhodách však před ESLP neobstálo a bylo shledáno porušení 

článku 8 Úmluvy. ESLP dovodil, že v situacích, kdy existuje biologické pouto k dítěti, musí 

členské státy jednat tak, aby bylo umožněno toto pouto rozvíjet a aby dítěti byla umožněna již 

od narození integrace v jeho vlastní (nikoli náhradní) rodině. ESLP se při svém rozhodnutí 

rovněž odvolal na článek 7 Úmluvy o právech dítěte, podle něhož má dítě právo na péči svých 

rodičů. ESLP dále dovodil, že „požívání vzájemné společnosti dítěte a rodiče představuje 

základní element rodinného života, a to i v případech, kdy vztah mezi rodiči dítěte ztroskotal“. 
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Obdobně byly biologické vazby vyzdvihnuty v rozsudku Kroon proti Nizozemí
75

, v němž 

stěžovatelka namítala porušení článku 8. Poté, co ji opustil manžel, žila léta v nemanželském 

svazku se svým přítelem, který byl také biologickým otcem jejího syna. Jelikož se ale syn 

narodil ještě před rozvodem manželství stěžovatelky, uplatnila se formální presumpce 

otcovství manžela stěžovatelky. ESLP dospěl k závěru, že „právo na rodinný život vyžaduje, 

aby biologická a sociální realita převážila nad právní presumpcí otcovství.“ a tedy, že 

v případě stěžovatelky bylo členským státem porušeno její právo na rodinný život.  

Zajímavé je, že skutkově podobný případ byl řešen rovněž před českými soudy
76

. V dané 

věci žalobce počal se svou přítelkyní dítě, jež se nicméně narodilo až po jejich rozchodu, 

v době, kdy již žila v manželství s jiným mužem. Žalobce (biologický otec dcery) se domáhal 

popření otcovství manžela své dřívější přítelkyně a následně určení otcovství svého. Byť 

nebylo sporné, že žalobce je biologickým otcem dítěte, návrh na popření otcovství určeného 

na základě zákonné domněnky byl zamítnut (neboť jak detailně rozvedeno dříve v této 

kapitole, český právní řád neumožňuje jinému muži než manželovi popřít otcovství určené na 

základě třetí domněnky). Nejvyšší soud zdůraznil odlišnost oproti skutkovému základu 

případu Kroonová proti Nizozemí a vyzdvihl skutečnost, že žalobce k dítěti nemá (vyjma 

biologické vazby) žádné pouto, zatímco s právním otcem tvoří dítě celistvou rodinu. Dalším 

argumentem Nejvyššího soudu také bylo, že podle platných českých zákonů není možné žádat 

popření otcovství otce určeného první zákonnou domněnkou, když tento návrh není 

podporován ani matkou, ani (právním) otcem dítěte.  

 

Ve věci Nylund proti Finsku
77

 ESLP odmítl jako zjevně nepřijatelnou stížnost tvrzeného 

biologického otce, který se domáhal určení biologického otcovství k dítěti (počatému před 

uzavřením manželství a narozenému za trvání manželství), neboť neshledal nic svévolného na 

postupu státu, který v zájmu právní jistoty v rodinných vztazích stanoví obecný předpoklad, 

že za otce dítěte narozeného za trvání manželství se považuje manžel matky dítěte. 

 

S postupem času ESLP upustil od důrazu na biologické pouto jakožto elementární 

předpoklad ochrany rodiny a vyzdvihl také další faktory, na základě kterých mohou být 

mezilidské vztahy kvalifikovány jako rodina. V rozsudku X., Y., Z. proti Spojenému 
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království
78

 ESLP rozhodoval o tom, jaká jsou relevantní kritéria pro konstituování rodiny. 

Stěžovatelé tvrdili porušení článku 8 v situaci, kdy se matce narodilo dítě po umělém 

oplodnění, a Velká Británie odmítla uznat k tomuto dítěti otcovství transsexuální osoby, která 

změnila pohlaví z ženy na muže. V rozsudku ESLP potvrdil svoji dosavadní rozhodovací 

praxi, dle které rodinný život není omezen pouze na manželské svazky, ale může zahrnovat i 

jiné formy soužití, jež ESLP označil jako tzv. „de facto rodiny“. Při rozhodování, zda se 

v konkrétním případě jedná o takovou rodinu, je dle ESLP třeba brát v potaz řadu kritérií, 

mimo jiné zda spolu dvojice žije, dobu trvání vztahu a úmysl mít společně děti. S ohledem na 

skutečnost, že o umělé oplodnění dvojice žádala společně a X. od počátku vystupoval jako 

otec, shledal ESLP v tomto případě rodinné pouto, a tudíž porušení článku 8. 

 

Částečný odklon od shora uvedené judikatury představuje rozhodnutí ve věci Pini proti 

Rumunsku
79

, v němž ESLP shledal rodinný život i mezi dětmi a adoptivními rodiči, ačkoli 

ještě děti rodičům nebyly předány do péče, nikdy s nimi nežily a dokonce se s nimi ani 

nesetkaly. Toto rozhodnutí však osobně považuji za poněkud nekonsistentní s dosavadní praxí 

ESLP a nezdá se ani, že by jej ESLP ve své následující rozhodovací praxi sledoval. 

 

 

 

Obecně lze shrnout, že zatímco v minulosti ESLP při výkladu pojmu rodina kladl 

zásadní důraz na biologické vazby, jež v případě sporu považoval za rozhodující, 

pozdější judikatura naznačuje, že v potaz jsou brány i sociální a psychologické funkce 

rodičovství, které ve výsledku mohou nad biologickým poutem převážit. Rozhodujícím 

elementem pak nadále zůstává nejlepší zájem dítěte. Přístup ESLP ve vztahu k určení, 

jaké vztahy budou považovány za rodinu, se tak evidentně (stejně jako v evropských 

právních řádech) vyvíjí. ESLP neopomíjí skutečnost, že každý případ je nutné 

posuzovat ad hoc, s citlivým zohledněním konkrétních okolností a s respektem k již 

vybudované identitě dítěte. V judikatuře ESLP konzistentně přetrvává názor, že 

jednotlivec má velký zájem na určení svých předků, vzhledem ke skutečnosti, že tato 

znalost přispívá k celistvosti jeho osobní identity
80

 a rovněž, že „zájem znát svou identitu 
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se mění s ohledem na stupeň příbuzenství předků. Je-li třeba mu přiznat nejvyšší stupeň 

důležitosti u přímých předků, tedy rodičů, jeho váha ve vztahu k jiným zájmům klesá 

s ohledem na vzdálenost stupňů příbuznosti.“
81

  

Právní názor ESLP se odráží také v judikatuře vnitrostátních soudů, zejména 

Ústavního soudu a pojetí rodiny a rodičovství v rámci českého právního řádu tak do 

značné míry kopíruje přístup ESLP.  

Co se týče české právní úpravy určování a popírání rodičovství lze konstatovat, že 

NOZ reflektuje pokrok medicíny, ať už v případě pravidla pro určení otcovství při 

asistované reprodukci nebo rozšířením tzv. kritické doby u třetí domněnky. 
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2 Právo být rodičem  

 

V souvislosti s rodičovstvím přirozeně vyvstává otázka, kdo má právo být rodičem a 

do jaké míry má být respektováno právo rodičem nebýt. Je právo být rodičem přirozené 

právo, které získáváme již v okamžiku narození, a trvá po celý život? Je vázáno na nějakou 

věkovou hranici, ať už spodní nebo horní? Do jaké míry má stát povinnost umožnit nám 

realizaci tohoto práva prostřednictvím zákonných instrumentů, jež biologické rodičovství 

suplují, případně mu k němu dopomáhají? Má stát právo do realizace práva být rodičem 

nějakým způsobem zasahovat? Určitý pozitivní závazek státu lze v této oblasti jen stěží 

ukládat, když přirozené početí vyžaduje dvě osoby opačného pohlaví. Nebo by stát měl mít 

povinnost zajistit dostupnost potřebného genetického materiálu i pro ty, kteří partnera nemají, 

případně nejsou schopni počít dítě přirozenou cestou?  

Otázek souvisejících s právem být rodičem je celá řada a společně s liberalizací 

přístupu společnosti k tématu rodičovství lze pozorovat i zvyšující se nároky na stát a jeho 

ingerenci, či lépe řečeno pomoc, v této oblasti.  

 

 Stejně jako pojem rodičovství, i názor společnosti na to, komu lze přiznat postavení 

rodiče, se vyvíjí. Zatímco v minulosti byl přijímán výhradně model tradiční rodiny, tj. 

sezdaných rodičů rozdílného pohlaví, v dnešní době můžeme pozorovat celou řadu forem 

uspořádání vztahů, v nichž se právo stát se rodičem realizuje. Postavení svobodné matky 

přestalo být stigmatizující, děti jsou často vychovávány ve střídavé péči, rozvíjí se také formy 

náhradní rodinné péče. Proměny názoru společnosti na to, komu by mělo být přiznáno právo 

být rodičem, lze dobře demonstrovat na příkladu homosexuálních párů. Doby, kdy tyto páry 

žily v ilegalitě, již dávno pominuly, tedy minimálně v Evropě. Ve většině států je párům 

stejného pohlaví umožněno určitou formou legalizovat své soužití. Stejný konsenzus ovšem 

nepanuje ohledně vůle povolit takovým párům adopci dětí. Lze však předpokládat, že 

s plynutím času bude docházet k průlomu i v této názorové oblasti a za určitou dobu budou 

rodiny, v nichž rodiče jsou totožného pohlaví, běžným, čí aspoň obecně akceptovaným 

modelem. 

 

S ohledem na shora uvedené bych se v této kapitole chtěla věnovat problematice, která 

je dle mého názoru velmi aktuální a v posledních letech zažívá dynamický vývoj, a to otázce, 

zda vůbec existuje právo být rodičem,  
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 Podle Herringa
82

 může být na právo být rodičem nazíráno ve dvou rovinách. Jednak to 

je právo jedince, aby ze strany státu nebylo zasahováno do jeho přirozené schopnosti a 

možnosti se rozmnožovat. V této rovině lze dle mého názoru zejména zdůraznit nepřijatelnost 

nedobrovolných sterilizací, případně zákonem limitovaný počet dětí, které smí rodina mít. 

Obecně mám za to, že náhled evropských zemí na tuto problematiku je jednotný a v Evropě 

panuje konsenzus o rozporu podobných restriktivních opatřeních s principy svobodné a 

demokratické společnosti.  

 Další úhel pohledu na právo být rodičem Herring vidí v právu jedince, aby mu byla ze 

strany státu podána pomocná ruka v případě, že není schopen mít dítě přirozenou cestou. 

Takových opatření, jimiž stát může neplodným jedincům pomoci, je celá řada, od léčby 

neplodnosti, asistované reprodukce, přes umožnění dárcovství spermií nebo vajíček až po 

legalizaci surogátního mateřství či právní úpravu institutu osvojení.  

Oproti první rovině je zřejmé, že v tomto úhlu pohledu již konsenzus najít nelze, 

neboť státy mají ve vztahu k instrumentům moderní medicíny, umožňujícím řešení 

neschopnosti mít dítě (ať už v důsledku vlastní neplodnosti či skutečnosti, že daná osoba 

nemá vhodného partnera), odlišné přístupy a míra jejich pomoci se rovněž liší v závislosti na 

tom, zda jde o jedince v manželském nebo partnerském svazku, či o osobu žijící bez trvalého 

partnera. Je tedy nutno uzavřít, že existuje-li právo být rodičem ve smyslu tohoto úhlu 

pohledu, je značně omezené, v různých zemích Rady Evropy je k němu přistupováno odlišně 

a patrně potrvá ještě poměrně dlouho, než bude přístup evropských zemí sjednocen, dojde-li 

vůbec někdy k takovému sjednocení. 

 

Na první pohled se zdá, že rozhodnutí stát se rodičem je výlučně soukromá věc, do 

které by stát neměl mít pravomoc žádným způsobem zasahovat. Opak je ovšem pravdou. Aniž 

bych zpochybňovala legitimitu takové právní úpravy, stát prostřednictvím zákona stanoví 

minimální hranici, od níž je možné počít dítě, aniž by to s sebou neslo důsledky spočívající 

v možném trestním stíhání za pohlavní zneužití (za předpokladu, že rodič dosáhne věkové 

hranice pro trestní odpovědnost). Naopak, rozhodne-li se někdo stát rodičem až ve vyšším 

věku, těžko může spoléhat na pomoc sátu spočívající v institutech jako je osvojení nebo 

umělé oplodnění. V případě umělého oplodnění je totiž nejvyšší možný věk pacientky 

stanoven na 49 let. Co se týče osvojení, dle ustanovení § 803 NOZ musí být mezi osvojitelem 

a osvojovaným dítětem přiměřený věkový rozdíl, zpravidla ne menší než šestnáct let. Ačkoli 
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občanský zákoník maximální věk osvojitele nestanoví, v praxi soudy při rozhodování 

respektují pravidlo (přičemž lze předpokládat, že tato judikatura bude převzata i soudy 

rozhodujícími podle nové právní úpravy), že osvojení by mělo odrážet hranici přirozeného 

rodičovství. 

Obecně lze tedy uzavřít, že ačkoli je stát nápomocen těm, kteří nemohou mít vlastní 

dítě přirozenou cestou, jeho pomoc má určité limity, jimiž stát de facto zasahuje do práva stát 

se rodičem, resp. reguluje, komu realizaci tohoto práva prostřednictvím „pomocných“ 

institutů umožní. 

 

Mimo výše uvedené, nepřímé způsoby jak stát ovlivňuje právo stát se rodičem, bych 

se ještě ráda zmínila o případech, kdy do práva, resp. možnosti jedince stát se v budoucnu 

rodičem, bylo ze strany státu (prostřednictvím státní instituce) zasaženo zcela přímo. Jedná se 

o poměrně známé případy nucených sterilizací, které se po vnitrostátních řízeních dostaly až 

před ESLP
83

. Jedním z takových případů byla věc V. C. proti Slovensku
84

, kauza dvacetileté 

Romky, která byla okamžitě poté, co císařským řezem porodila své druhé dítě v prešovské 

nemocnici, sterilizována. Ačkoli ze záznamů vyplývalo, že se sterilizací souhlasila, což 

stvrdila svým podpisem, souhlas byl dán v poslední fázi porodu, v okamžiku značných bolestí 

a na základě informace od pracovníka nemocnice, že otěhotní-li stěžovatelka znovu, buď ona, 

nebo dítě zemře. V rámci odůvodnění své stížnosti stěžovatelka tvrdila, že byla sterilizována 

bez svého informovaného souhlasu, aniž by chápala důsledky sterilizace a skutečnost, že se 

jedná o nevratný zákrok, čímž došlo k porušení jejích práv. V důsledku sterilizace byla 

zatracena romskou komunitou a svoji neplodnost rovněž uváděla jako důvod rozvodu, 

k němuž na žádost manžela došlo. Ačkoli vnitrostátní soudy nenašly v postupu lékařů 

pochybení, ESLP shledal v daném případě porušení práva stěžovatelky na rodinný život 

s odůvodněním, že sterilizační zákrok hrubě zasáhl do její tělesné integrity, aniž by byl 

bezprostředně nezbytný z lékařského hlediska a pacientka k němu nedala informovaný 

souhlas. ESLP rovněž dospěl k závěru o porušení článku 3 (zákaz mučení, ponižujícího a 

nelidského zacházení). 

 

Za povšimnutí zde bezpochyby stojí skutečnost, že ESLP konstatoval porušení článku 

3, tj. zákazu mučení, ponižujícího a nelidského zacházení, zatímco porušením článku 8, tedy 
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práva na rodinný život, se nezabýval. Poukázal však, že je pozitivním závazkem členských 

států zakotvit v právním řádu dostatečné záruky k ochraně reprodukčního zdraví, a to zejména 

ve vztahu k romským ženám.  

 

Na shora uvedeném případu lze dle mého názoru dobře demonstrovat rozdílnost 

v přístupu ESLP a vnitrostátních soudů (byť se jednalo o soudy slovenské, nikoli české). 

Zatímco vnitrostátním soudům postačila formální existence informovaného souhlasu, tj. 

skutečnost, že pacientka udělila písemný souhlas k provedení zákroku, ESLP se věcí zabýval 

především z materiální stránky, když zkoumal okolnosti udělení souhlasu, zejména psychický 

a fyzický stav stěžovatelky. ESLP dovodil, že s ohledem na to, že o souhlas byla stěžovatelka 

požádána v době, kdy rodila a krátce předtím, než jí byl proveden císařský řez, nemohla 

dostatečně svobodně zvážit všechny alternativy, případně důsledky navrhovaného postupu, 

byť o nich byla dle zdravotnické dokumentace informována.  

Osobně se domnívám, že i kdyby ESLP nedovodil porušení článku 3, bylo by zcela na 

místě konstatovat porušení článku 8, neboť s ohledem na konkrétní skutkové okolnosti bylo 

zasaženo do možnosti stěžovatelky svobodně se rozhodnout, zda se v budoucnu stane 

rodičem. Problematika nucených sterilizací byla v minulosti aktuální také v České republice, 

jak blíže rozebráno v kapitole 5.3.  

 

2.1 Asistovaná reprodukce 

 

Asistovaná reprodukce zažívá v posledních letech rozkvět nejen u nás, ale i ve světě. 

Zatímco v roce 1982 kdy se v České republice narodilo první dítě „ze zkumavky“ šlo o 

naprostou raritu, dnes se umělé oplodnění stalo běžným řešením neplodnosti. Z medicínského 

hlediska je za neplodnost označován stav, kdy v průběhu jednoho roku při pravidelném, 

nechráněném pohlavním styku není žena schopna otěhotnět.
85

 Prostřednictvím asistované 

reprodukce je tedy dána možnost mít vlastní dítě i párům, jež by dítě přirozenou cestou mohly 

počít jen stěží nebo vůbec. Umožněním asistované reprodukce tak stát potažmo umožňuje 

realizaci práva být rodičem.
86
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V českém právním řádu asistovanou reprodukci upravuje zákon č. 373/2011 Sb., o 

specifických zdravotnických službách, který ji definuje jako „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 ze zdravotních důvodů při léčbě její 

neplodnosti nebo neplodnosti muže.“
87

 Umělým oplodněním se přitom rozumí zavedení 

spermií do pohlavních orgánů ženy nebo přenos lidského embrya vzniklého oplodněním 

vajíčka spermií mimo tělo ženy do pohlavních orgánů ženy (tedy tzv. in vitro fertilizace – IVF 

a embryotransfer - ET). Pro umělé oplodnění ženy lze použít vajíčka získaná od této ženy, 

spermie získané od muže, který se ženou podstupuje léčbu neplodnosti společně, nebo 

zárodečné buňky anonymního dárce. 

 

Asistovaná reprodukce může být provedena na základě písemné žádosti ženy a muže. 

Souhlas přitom muž a žena musí opakovaně udělit před každým jednotlivým provedením 

umělého oplodnění. Zákon zde tedy poskytuje prostor pro případnou změnu názoru i 

v průběhu léčby. Pokud je souhlas odvolán, nelze umělé oplodnění provést. Tato úprava je 

v souladu s judikaturou ESLP ve věci Evans proti Spojenému království
88

 (rozsudek podrobně 

rozebírám v části práce věnující se právu nebýt rodičem), když respektuje autonomii vůle 

každého jedince z žadatelského páru a poskytuje právo na změnu názoru. Podmínku nutnosti 

opakovaně poskytovat souhlas osobně považuji za vhodnou, neboť nejen, že svým způsobem 

odráží situaci při přirozeném početí, ale rovněž pomáhá významně předejít následným 

možným komplikacím s narozením dítěte, jež bylo ze strany jednoho z páru nechtěné. 

 

Zákon o specifických zdravotnických službách nestanoví povinnost žádajícího páru 

být manželé, nicméně explicitně vylučuje ženu a muže, mezi nimiž by existoval příbuzenský 

vztah bránící uzavření manželství. Maximální věková hranice je u ženy stanovena na 49 let, u 

muže žádná věková hranice upravena není.  

 

Jak jsem již uvedla, považuji právní úpravu asistované reprodukce za příklad, jak stát 

nepřímo zasahuje do práva být rodičem. Limitace věkové hranice ženy, u níž je dle zákona 

                                                 
87

 § 3 a následující zákona č. 373/2011 Sb. 
88

 Evans proti Spojenému království, rozsudek Velkého senátu ESLP ze dne 10. 4. 2007, stížnost č. 6339/05 



40 

 

možno asistovanou reprodukci provést, je svým způsobem pochopitelná (a to nejen z hlediska 

fyzického zdraví ženy, ale zejména z důvodu ochrany dítěte, v jehož nejlepším zájmu je, aby 

se narodilo do rodiny, která bude schopna plnit své funkce po celou dobu, kdy dítě bude péči 

matky potřebovat). S dalším způsobem zásahu a omezení už ovšem osobně nesouhlasím. 

 

Možnost legálně podstoupit umělé oplodnění totiž stát poskytuje pouze ženě, která 

podá žádost společně s mužem – budoucím otcem dítěte (bez ohledu na to, zda bude 

k oplodnění použito sperma jeho nebo sperma anonymního dárce). Žena samotná, případně 

žena žijící v homosexuálním vztahu takovou možnost nemá, za předpokladu, že nenajde 

muže, který by sehrál roli jejího partnera. Nutnost podstoupit asistovanou reprodukci se 

souhlasem muže se pak promítá i do zákonných domněnek otcovství, neboť dle § 778 

občanského zákoníku, pokud dá manžel, resp. partner k umělému oplodnění souhlas, považuje 

se za otce dítěte. V takovém případě logicky právní otcovství nebude totožné s otcovstvím 

biologickým. Popření otcovství muže, který s asistovanou reprodukcí souhlasil, zákon 

umožňuje, dle § 787 NOZ ale bude nutné prokázat, že žena otěhotněla jinak než v důsledku 

umělého oplodnění. 

 

Důvodem, proč právní úprava podmiňuje provedení asistované reprodukce souhlasem 

muže, je pravděpodobně zájem dítěte (ačkoli dítěte ještě nenarozeného, dokonce nepočatého) 

a zároveň záměr určitým způsobem suplovat přirozený způsob početí. Jistě není v zájmu 

dítěte narodit se do neúplné rodiny, do rodiny bez otce. Zákonodárce se tak de facto snaží 

podpořit budování tradičního modelu rodiny. Jenže, jak je uvedeno v úvodu mé práce, 

vnímání rodiny se stále vyvíjí a liberalizuje a rodiny, v nichž funkci rodiče zastává pouze 

jedna osoba, případně dvě osoby stejného pohlaví nejsou výjimkou.  

Poměříme-li v tomto případě možnosti potenciálního dítěte – narodit se pouze 

osamocené matce (případně matce žijící v lesbickém svazku) nebo se nenarodit vůbec, těžko 

může být zájmem dítěte nenarodit se vůbec. K takovému závěru by bylo možné dojít pouze za 

předpokladu, že by život dítěte s osamocenou matkou byl natolik nekvalitní, že by vůbec 

nestál za to, aby se dítě narodilo. Takový obecný závěr je samozřejmě absurdní, neboť 

v dnešní době velká část dětí vyrůstá pouze s jedním rodičem, přičemž kvalita jejich života 

může být i vyšší než v případě dětí žijících v úplné rodině. 

Na jaře roku 2016 proběhla sdělovacími prostředky zpráva, že ministryně Marksová 

v rámci připravované koncepce rodinné politiky zamýšlí provést změnu dosavadní právní 

úpravy a umožnit přístup k asistované reprodukci i ženám bez partnera, tj. umožnit umělé 
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oplodnění, aniž by bylo třeba souhlasu muže, který se následně stane právním otcem dítěte.
89

 

Takový model, aplikovaný již v zahraničí, by měl pomoci právě lesbickým párů, zároveň si 

klade za cíl přilákat do českých klinik reprodukční medicíny zájemce z ciziny. Otázkou je, 

zda je naše společnost na takovou změnu připravená, neboť současně s uvažovanou změnou 

silně zaznívají i hlasy jejích odpůrců. 

Logickým argumentem pro stávající právní úpravu by samozřejmě mohlo být, že i 

v případě početí přirozeného hraje muž významnou roli a má-li asistovaná reprodukce 

suplovat přirozené početí, musí tento vzorec sledovat. Stoupenci současné (konzervativní) 

právní úpravy také namítají, že za předpokladu, že by stát umožnil přístup k asistované 

reprodukci i samotným ženám bez partnera, mohlo by se takové opatření negativně projevit 

ve státním rozpočtu nutností vynakládat větší dávky pro matky – samoživitelky. Osobně však 

mám za to, že takové obavy jsou nepodložené a domnívám se, že daná právní úprava je svým 

způsobem diskriminační, když umožňuje neplodným ženám s partnerem svoji neplodnost 

lékařsky řešit a mít vlastní dítě, zatímco neplodným ženám bez partnera tuto možnost nedává.  

 

Asistovanou reprodukcí, resp. umožněním přístupu k ní, se zabýval rovněž ESLP, a to 

v poměrně kontroverzním rozhodnutí ve věci Dickson proti Spojenému království
90

. Jednalo 

se o případ muže odsouzeného za vraždu k doživotí, s možností propuštění nejdříve po 

patnácti letech odnětí svobody. Během svého pobytu ve vězení si Dickson začal dopisovat 

s ženou, s níž se posléze oženil. Jelikož manželské návštěvy nejsou ve Velké Británii 

povoleny (a to v souladu s judikaturou ESLP, dle které tato úprava závisí na uvážení 

členských států) a v době možného propuštění Dicksona by již věk manželky překročil hranici 

50 let, požádala dvojice o povolení umělého oplodnění, neboť takové řešení bylo objektivně 

jedinou možností, jak mít vlastní dítě. Podle britské legislativy je však přístup vězňů 

k umělému oplodnění možný jen ve výjimečných případech, žádost Dicksonových proto byla 

zamítnuta s odůvodněním, že jejich vztah nikdy nebyl zasazen do běžného každodenního 

života, byla zde pochybnost o schopnosti zajistit dítě po materiální stránce, matka neměla 

žádné příbuzné, kteří by jí mohli poskytnout podporu, dítě by první roky svého života strávilo 

bez otce a případné vyhovění žádosti bylo rovněž shledáno jako v rozporu s veřejným 
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zájmem, neboť by došlo k oslabení represivní a preventivní společenské funkce odnětí 

svobody.  

Ve skutečnosti, že jim nebyl umožněn přístup k asistované reprodukci, stěžovatelé 

spatřovali porušení nejen článku 8 Úmluvy, ale rovněž článku 12, který zahrnuje právo založit 

rodinu. ESLP stížnosti vyhověl, když dospěl k závěru, že v daném případě došlo k porušení 

práva stěžovatelů na rodinný a soukromý život, neboť vnitrostátní orgány nepovolením 

umělého oplodnění upřednostnily zájmy společnosti na úkor zájmu stěžovatelů. Ačkoli zájmy 

společnosti (jako je nutnost zachovávat důvěru společnosti v trestní systém a zájem dítěte, jež 

by mělo být počato) musejí být brány v úvahu, ESLP připomněl princip, že i při omezení 

osobní svobody zůstávají vězňům zachována ostatní práva zaručená Úmluvou a jejich 

případné omezení musí být řádně ospravedlněno (tj. musí být proporcionální vzhledem ke 

sledovanému účelu).  

V citovaném rozsudku se ESLP dotkl poměrně kontroverzní otázky, která byla 

následně rozvíjena odborníky v oblasti jak práva, tak filozofie, a to zda je možné odůvodnit 

rozhodnutí, že se určité dítě nemá narodit, nejlepším zájmem tohoto dítěte
91

. Jedním 

z argumentů vlády totiž bylo, že umělé oplodnění nebylo v nejlepším zájmu dítěte, v tomto 

případě dítěte nenarozeného. V rámci akademických debat však bylo poukazováno na 

skutečnost, že jestliže by Dicksonovým byl umožněn přístup k umělému oplodnění, mohlo se 

narodit dítě, které by jinak na svět nepřišlo. Vláda tak odůvodňovala zásah právy dítěte, které 

nejen, že se nenarodilo, nýbrž ani nebylo počato. Zájmy nepočatého dítěte jakožto měřítko 

pro porušení Úmluvy by přitom mohly být shledány v rozporu s ustálenou judikaturou ESLP, 

podle které ani lidský plod (natož dítě nepočaté) není nositelem práv zaručených Úmluvou
92

.  

 

Jak je naznačeno výše, jak rozhodnutí Dickson proti Spojenému království, tak obecně 

právní úprava přístupu k asistované reprodukci, otevírají otázku, jakým způsobem by měl 

v těchto případech být hodnocen nejlepší zájem dítěte. Volíme-li totiž mezi variantou, zda se 

dítě narodí či nikoli, k závěru, že je v nejlepším zájmu dítěte se nenarodit, lze dojít pouze, 

máme-li za to, že kvalita života takového dítěte je natolik nízká, že by pro něj bylo lepší, aby 

se vůbec nenarodilo. Osobně jsem toho názoru, že k takovému závěru je možné dospět 

v naprostém minimu případů, ne-li nikdy. Nabízí se tedy úvaha, zda je při úpravě podmínek 
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přístupu k asistované reprodukci hledisko nejlepšího zájmu dítěte (tj. dítěte dosud 

nenarozeného, kterému ESLP nepřiznává žádná práva) hlediskem vhodným. Osobně se 

domnívám, že v této záležitosti je přístup České republiky, a obecně i Evropy jako celku, 

příliš konzervativní. Umožňuje-li umělé početí moderní medicína, domnívám se, že by tato 

možnost měla být přístupná všem, bez výjimky (ostatně stejně jako možnost přirozeného 

početí, které státem není nijak omezováno ani regulováno.). 

 

Další zajímavá otázka, která v souvislosti s problematikou asistované reprodukce 

souvisí, je anonymita dárcovství. Podle ustanovení § 10 zákona o specifických zdravotních 

službách „Poskytovatel, který je oprávněn provádět metody a postupy asistované reprodukce, 

je povinen zajistit zachování vzájemné anonymity anonymního dárce a neplodného páru a 

anonymity anonymního dárce a dítěte narozeného z asistované reprodukce.“  

V zájmu zachování jistoty a stability v budoucích vztazích (a to nejen vztazích 

právních) tedy není možné, aby se neplodný pár či dítě narozené z asistované reprodukce 

dozvěděly totožnost dárce (a například vůči němu byly vznášeny nároky ať už z titulu 

vyživovací povinnosti či dědického práva). Na druhou stranu, z důvodu ochrany asistovanou 

reprodukcí založené rodiny, ani anonymní dárce nemá právo na informace o tom, pro které 

pacienty byl jeho genetický materiál použit a daná právní úprava tak vylučuje, aby si 

v budoucnu činil jakékoli nároky ve vztahu k narozenému dítěti. Zakotvení anonymity 

dárcovství tak zajišťuje právní jistotu a lze uzavřít, že je v nejlepším zájmu dítěte (pomineme-

li právo znát svůj genetický původ, kterému se věnuji v samostatné kapitole). 

 

Zákon však pamatuje i na výjimku z naprosté anonymity. Zdravotnické zařízení, které 

provedlo umělé oplodnění, je totiž povinno uchovat po dobu 30 let od provedení umělého 

oplodnění údaje o zdravotním stavu anonymního dárce a na základě písemné žádosti tyto 

informace neplodnému páru nebo dítěti, narozenému z asistované reprodukce (po dosažení 

jeho zletilosti) sdělit. Jedinou informaci, které tak dítě o svém biologickém rodiči získá, jsou 

zjištěné genetické vlohy, případně dispozice. Oborná komentářová literatura proto logicky 

upozorňuje, že ač je takováto právní úprava pochopitelná, je v rozporu s právem dítěte znát 

svůj původ, zaručeným Úmluvou o právech dítěte.  

V roce 2015 skupina poslanců neuspěla s návrhem zákona, podle něhož by dítě po 

dosažení 18 let mělo právo na zjištění totožnosti i veškerých dalších údajů dárce a který by 

tak znamenal průlom do anonymity dárcovství. Hlavním argumentem navrhovatelů bylo 

(kromě již poukazovaného rozporu s právem dítěte zná svůj genetický původ), že 



44 

 

v extrémních případech je za stávající úpravy možné, že anonymní genetický materiál bude 

darován příbuzné osobě, což může působit etický, ale také zdravotní problém. Se zvyšujícím 

se počtem dětí narozených z umělého oplodnění také hrozí, že takto počaté dítě v budoucnu 

zplodí potomka s osobou shodného genetického původu, tedy de facto se svým polorodým 

sourozencem. Návrh zákona nicméně nebyl přijat, a to především s odůvodněním, že průlom 

do anonymity by znamenal neakceptovatelný zásah do soukromého života dárce. Rovněž bylo 

poukazováno na skutečnost, že v evropských zemích, které anonymitu dárcovství omezily, 

došlo k výraznému snížení počtu dárců.
93

  

Stávající právní úprava tedy anonymitu dárcovství zachovává, je ovšem otázkou, 

nakolik je tato úprava (ve světle celoevropských tendencí) dlouhodobě udržitelná. 

 

2.2 Surogátní mateřství 

 

O surogátním mateřství jsem se v této práci již zmiňovala několikrát. Jedná se o krajní a 

poměrně kontroverzní způsob řešení neplodnosti páru. O surogátním (někdy označovaném též 

jako surogační či náhradní mateřství) hovoříme tehdy, jestliže „náhradní matka (matka 

hostitelka) donosí a porodí dítě pro někoho jiného, zpravidla pro objednatelský pár.“
94

. 

Náhradní matka tedy odnosí dítě, které vzniklo z vajíček a spermií objednatelského páru, 

alternativně mohou vajíčka nebo spermie pocházet od dárce, nicméně genetická vazba dítěte 

je většinou zachována minimálně ve vztahu k ženě z objednatelského páru (nicméně existují 

také případy, kdy i vajíčka pocházejí od dárkyně). Logicky, právě v těchto případech, je velmi 

problematické pravidlo pro určení mateřství.  

Genetickými rodiči obvykle bývá objednatelský pár, k otěhotnění náhradní matky 

dochází prostřednictvím umělého oplodnění v těle matky nebo implantací embrya, 

pocházejícího z genetického materiálu objednatelského páru nebo třetích osob. Náhradní 

matkou může být příbuzná, blízká známá, stále častěji však dochází k situaci, kdy si 

objednatelský pár jako náhradní matku vybere osobu zcela cizí, většinou prostřednictvím 

internetu. Ve většině případů není náhradní matka vdaná, aby mohla muži z objednatelského 

                                                 
93

http://zpravy.idnes.cz/ministri-odmitli-navrh-ktery-utoci-na-pravidla-umeleho-oplodneni-p9r-

/domaci.aspx?c=A150107_095843_domaci_kop 
94

 HRUŠÁKOVÁ, M.; KRÁLÍČKOVÁ, Z.; WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné právo 

(§ 655−975). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 1380 s., ISBN 978-80-7400-503-9 

  



45 

 

páru svědčit domněnka otcovství na základě souhlasného prohlášení. Žena z objednatelského 

páru se matkou stane následně díky osvojení dítěte (nicméně v zemích common law existuje 

tzv. parental order – viz dále). Objednatelský pár hradí náklady spojené s těhotenstvím a 

porodem, obvykle rovněž přispěje náhradní matce dohodnutou finanční částkou. V některých 

případech (zejména je-li náhradní matka příbuznou objednatelského páru) je náhradní 

mateřství vykonáno bezplatně. 

 

 Shora popsané řešení neplodnosti (resp. neschopnosti objednatelky dítě donosit) má 

však řadu úskalí a nevyjasněných otázek, pramenících ze skutečnosti, že platná právní úprava 

institut smlouvy o náhradním mateřství nijak nezakotvuje. Zásadním úskalím surogátního 

mateřství je pro objednatelský pár nebezpečí, že po otěhotnění či po porodu náhradní matka 

změní názor (ať už z důvodu, že si k dítěti vytvoří citové pouto nebo z důvodů zištných) a 

nebude se chtít dítěte vzdát, tj. nedá souhlas k osvojení. Taková situace je pro objednatelský 

pár bezvýchodná, neboť ačkoli muž se otcem dítěte právně stát může, pro genetickou matku 

bude taková možnost bez součinnosti náhradní matky zcela vyloučena.  

 

Určité riziko institutu náhradního mateřství však existuje i pro náhradní matku a to 

zejména v situacích, kdy se narodí postižené dítě nebo do doby porodu dojde mezi 

objednatelským párem k odcizení a objednatelský pár odmítne převzít dítě za své, tj. 

v případě muže k němu určit otcovství souhlasným prohlášením, v případě ženy si dítě 

osvojit
95

. Jednalo-li by se o situaci, kdy muž z objednatelského páru není genetickým otcem 

dítěte (tedy bylo počato ze spermií dárce), pak jistě své otcovství úspěšně popře – náhradní 

matka (která dítě porodila, nicméně od počátku nebylo jejím úmyslem o dítě pečovat) poté 

s největší pravděpodobností přenechá péči o dítě zdravotnickému zařízení.
96

  

 

Zásadním problémem, který v oblasti náhradního mateřství vyvstává, je samozřejmě 

otázka rodičovství. Vzhledem ke kogentní povaze ustanovení § 775 NOZ bude matkou dítěte 

žena, jež jej porodila, a to bez ohledu na skutečnost, že ji k dítěti neváže genetické pouto. Pro 

genetickou matku je jediný řešením osvojení. Vztah objednatele k dítěti pak bude určen na 

základě domněnek otcovství. V ideálním případě, kdy náhradní matka není vdaná a není nutné 
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popírat otcovství jejího manžela, se muž z objednatelského páru stane otcem dítěte 

souhlasným prohlášením, tedy na základě druhé domněnky otcovství dle ustanovení § 779 a 

následujících NOZ.  

 

 Ačkoli část odborné veřejnosti se stávající úpravou nesouhlasí a volá po její změně
97

, 

důvodů pro nezakotvení smlouvy o náhradním mateřství do nové právní úpravy rodinného 

práva obsažené v občanském zákoníku je celá řada. Zákonodárce se snažil předejít právní 

nejistotě, která by mohla nastat v případě, že by po narození dítě náhradní matka i matka 

genetická (tj. žena z objednatelského páru) odmítly. Dítě by se v takovém případě stalo 

„nechtěným plněním pojmenované smlouvy, s problematickou právní vymahatelností“
98

, což 

je jistě nežádoucí situace.  

Haderka dále jako důvody pro nezakotvení smlouvy o náhradním mateřství uvádí, že 

plněním soukromoprávní smlouvy nesmí být použití lidského organismu, předání či přijetí 

embrya nebo novorozence. Rovněž plněním ze soukromoprávní smlouvy nesmí být dostání 

příslibu uznání otcovství či dostání příslibu osvojení nascitura.
99

 

  

Naopak zastánci změny dosavadního rigidního pravidla, na základě kterého je 

mateřství určeno porodem, jako hlavní argument pro přehodnocení tohoto postoje uvádí, že za 

předpokladu, že nový občanský zákoník bude platit po několik desetiletí, měl by, s ohledem 

na značný vývoj reprodukční medicíny a hodnotového základu společnosti, být tradiční a 

konzervativní postoj v otázce určení mateřství přehodnocen, neboť v určitém ohledu je již 

nyní zaostalý. 
100

  

Jako argument pro zakotvení institutu náhradního mateřství do právního řádu, resp. 

jeho zohlednění při určování mateřství, je rovněž uváděna zajímavá, dle mého názoru 

poměrně validní, myšlenka – odhlížením od institutu surogátního mateřství právní řád de 
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facto působí proti zájmům dětí takto narozených, neboť „z pohledu genetiky je záhodno – v 

zájmu zdraví dětí – dát při určení mateřství přednost ženám, nositelkám genetické látky před 

ženami, jež porodily, ale nositelkami genetické látky nejsou“. 
101

  

 

 Ačkoli nový občanský zákoník smlouvu o náhradním mateřství neupravuje, faktickou 

existenci tohoto institutu de facto akceptuje, když v ustanovení § 804 druhá věta stanoví, že 

„Osvojení je vyloučeno mezi osobami spolu příbuznými v přímé linii a mezi sourozenci. To 

neplatí v případě náhradního mateřství.“
102

 Důvodem pro takovou úpravu byla skutečnost, že 

se zákonodárce snažil odstranit určitou tvrdost práva v situacích, kdy náhradní matkou byla 

příbuzná objednatelského páru, která odnosila dítě obvykle své sestře nebo dceři. Na základě 

uvedené úpravy lze tedy vyhodnotit, že byť občanský zákoník sám institut náhradního 

mateřství neupravuje, jeho existenci předpokládá. 

 

 Osobně se, na základě tendencí z jiných evropských zemí i USA, domnívám, že čas 

pro zakotvení právní úpravy surogátního mateřství z důvodu značné kontroverze v naší 

společnosti ještě nenastal, nicméně lze očekávat, že v budoucnu si nový občanský zákoník 

vyžádá v tomto ohledu novelizace. Každopádně, za současné právní úpravy je třeba případné 

surogátní smlouvy považovat za absolutně neplatné pro rozpor se zákonem.
103

 Od kogentního 

pravidla § 775 NOZ, podle něhož je matkou žena, která dítě porodila, není možné se odchýlit, 

a to ani s odvoláním na princip soukromého práva, že „je dovoleno vše, co není zakázáno“.
104

 

Jak podotýká Králíčková, neplatnost případné surogátní dohody lze dovodit z absolutní 

povahy rodičovských práv působících erga omnes.
105

 Jedinou legální cestou, jak podle 

českého právního řádu docílit získání dítěte ženou z objednatelského páru, je využití institutu 

osvojení, a to při dodržení zákonem stanovených lhůt a nezbytných souhlasů.  

 

V souvislosti s náhradním mateřstvím je nutné poukázat i na možné trestněprávní 

konsekvence, zejména na riziko naplnění skutkové podstaty trestného činu svěření dítěte do 

moci jiného podle § 169 TZ a neoprávněné nakládání s lidskými tkáněmi a orgány, lidským 
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embryem a lidským genomem podle § 167 TZ. Právě z důvodu možných trestněprávních 

důsledků se kliniky asistované reprodukce odmítají v oblasti náhradního mateřství oficiálně 

angažovat a případná dohoda tak zůstává pouze mezi náhradní matkou a objednatelským 

párem, u nichž však v případě, že náhradní matka za své služby přijme úplatu, trestní stíhání 

reálně hrozí.
106

 

 

Vzhledem k tomu, že ohledně problematiky náhradního mateřství neexistuje jednotný 

evropský konsenzus, evropské státy k úpravě surogátního mateřství, případně k jeho 

akceptování při zápisu do matriky, došlo-li k porodu a osvojení v jiné zemi, přistupují 

v závislosti na vlastní právní úpravě, společenském klima, vlivu náboženství i dalších faktorů. 

Ve většině právních řádů EU je náhradní mateřství zakázáno, případně zákonodárce o této 

problematice mlčí. Explicitně je náhradní mateřství povoleno v 7 státech.
107

  

 

Jednou z mála evropských zemí, která legální provedení náhradního mateřství 

umožňuje, je Velká Británie. Podle § 33 Human Fertilisation and Embryology Act 2008 je 

matkou „žena, která nosí nebo nosila jako důsledek umístění embrya nebo spermií a vajíčka, 

nikoli žádná jiná žena, je považována za matku dítěte.“
108

 Britské právo tedy explicitně 

stanoví, že i v případě surogátního mateřství se uplatní klasické pravidlo a není žádný prostor 

pro to, aby okamžitě po narození dítěte byla za matku považována jeho biologická matka, tj. 

žena, z jejíhož vajíčka dítě vzniklo. Ačkoli právní řád Velké Británie existenci surogátního 

mateřství připouští, určení matky je stejné jako v České republice – matkou bude žena, která 

plod odnosila a následně porodila. 

 

 Z výše uvedeného plyne, že stejně jako v České republice je i ve Velké Británii kladen 

důraz spíše na aspekt spočívající v péči během těhotenství a na samotný porod, než na 

případný genetický link mezi matkou a dítětem, neboť genetická spojitost je dle Human 

Fertilisation and Embryology Act v těchto případech v podstatě irelevantní. Taková právní 

úprava s sebou samozřejmě nese debaty mezi akademiky, zda se jedná o uspořádání 

nejvhodnější a spravedlivé
109

. 
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Nejsilnější argument na podporu stávající úpravy je skutečnost, že již během 

těhotenství si matka vyvine úzký vztah k dítěti, který je pak ještě umocněn porodem, a proto 

by měla zvítězit současná úprava, preferující surogátní matku na úkor matky biologické. 

Dalším argumentem pro je pak fakt, že právo by rodičovství mělo určit co nejjistěji a je 

mnohem snadnější určit ženu, která dítě porodila než ženu, která darovala vajíčka. Třetím 

argumentem je, že taková právní úprava podporuje darování vajíček, neboť dárkyně má 

jistotu, že (obdobně jako dárce spermií) nebude považována za matku dítěte.  

 

Osobně se domnívám, že tato problematika je velice komplikovaná a nelze nalézt 

jednoznačně správnou odpověď. Je zjevné, že v případě surogátního mateřství, kdy se 

manželé dohodnou s náhradní matkou, která odnosí dítě, jež je geneticky „jejich“, není 

spravedlivé, aby matkou dítěte byla žena, která dítě porodila (s vědomím a souhlasem, že se 

dítěte po narození vzdá). Naopak, racionální uvažování a cit pro spravedlnost rovněž velí, aby 

žena, jíž se narodí dítě, které vzniklo z vajíček dárkyně, byla považována za jeho matku a 

zákony dárkyni vajíček nepřisuzovaly žádná rodičovská práva. Rozdílnost zmíněných 

příkladů tedy spočívá v pohnutce a počátečním úmyslu všech zúčastněných osob, přičemž 

nalézt fungující právní mechanismus, který by tyto situace dokázal rozlišit, je značně obtížné.  

 

 Najít legislativní řešení (kdy odhlížím od skutečnosti, že v České republice zatím 

evidentně není ani vůle takové řešení hledat), které by matce, jíž dítě odnosí náhradní matka, 

umožnilo stát se právní matkou dítěte ihned po porodu, se dosud, nejen ve Velké Británii, 

nepodařilo. Ačkoli tedy Velká Británie náhradní mateřství v právu zakotvuje, stále je do určité 

míry preferována žena, která dítě porodila, což však může mít zcela zásadní důsledky 

v případě, že náhradní matka po porodu změní svůj původní názor a rozhodne si dítě 

ponechat. 

 

Jak již jsem uváděla, jako inspirace pro budoucí českou úpravu by mohla sloužit 

úprava platná ve Velké Británii (byť i tato úprava má své rezervy, které jsou však způsobeny 

etickou stránkou celé problematiky). Již od roku 1985 je zde účinný Surrogacy 

Arrangements Act 1985. Náhradní mateřství je zde obecně povoleno, ovšem náhradní matky 

z něho nesmí profitovat, tj. případná odměna smí být pouze v takové výši, aby pokryla 

náklady související s těhotenstvím. Toto opatření má přispět k zabránění obchodování a 

komerčnímu zprostředkování uzavření surogační dohody, které je zákonem výslovně 
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zakázáno
110

. Spojené království se tak snaží zabránit situaci existující v některých zemích 

USA, kde působí specializované agentury, které inzerují náhradní matky za rozdílné ceny 

v závislosti na jejich věku, zdraví nebo inteligenci.  

Podle anglické právní úpravy je předmětem surogační smlouvy dohoda, že náhradní 

matka (tzv. „gestational mother“) dítě po porodu předá objednatelskému páru (tzv. 

commissioning parents) a nebude k dítěti uplatňovat žádná práva. Po narození dítěte pak 

objednatelský pár požádá soud o vydání tzv. rodičovského příkazu („parenting order“). Na 

základě tohoto příkazu získá objednatelský pár postavení rodičů, a to s účinky ex tunc. Pro 

vydání příkazu však musí být prokázáno splnění následujících podmínek
111

: 

 

- dítě pochází buď ze spermií muže nebo z vajíček ženy z objednatelského páru, 

případně je geneticky příbuzné oběma; 

- objednatelský pár je párem manželským, civilním partnerstvím, případně 

v obdobném vztahu rodiny; 

- věk muže i ženy z objednatelského páru překročil 18 let; 

- aspoň jeden z objednatelského páru má trvalé bydliště ve Velké Británii; 

- v době vydání příkazu žije dítě s objednatelským párem; 

- příkaz musí být vydán do šesti měsíců po narození dítěte; 

- náhradní matka musí dát úplný a nepodmíněný souhlas s vydáním příkazu, a to 

nejdříve šest týdnů po porodu dítěte; 

- manžel náhradní matky musí dát úplný a nepodmíněný souhlas s vydáním příkazu; 

- náhradní matka od objednatelského páru neobdržela žádnou úplatu s výjimkou 

náhrady výdajů vzniklých v souvislosti s těhotenstvím a porodem 

- těhotenství nebylo výsledkem pohlavního styku mezi mužem z objednatelského 

páru a náhradní matky; 

- vydání příkazu je v nejlepším zájmu dítěte 

 

V případě, že jsou všechna shora uvedená kritéria splněna, stane se objednatelský pár rodiči 

dítěte, a to na základě speciálního institutu „parenting order“, tedy nikoli prostřednictvím 

osvojení. Za výhodu oproti osvojení lze považovat zejména rychlost přijetí dítěte za vlastní a 

také skutečnost, že se jedná o legální postup. 
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Důležité ovšem je, že ačkoli britský právní řád zná institut surogační dohody, 

Surogacy Arrangements Act 1985 jasně stanoví jejich nevymahatelnost. V případě, že 

náhradní matka po porodu odmítne předat dítě rodičům, nezbývá jim jiná možnost, než se 

obrátit na soudy, které ovšem rozhodují dle nejlepšího zájmu dítěte a v minulosti inklinovaly 

k rozhodnutí svěřit dítě do péče matce, jež ho porodila, aniž by zohlednily existenci surogační 

dohody
112

. 

 

Dalším poměrně zásadním problémem souvisejícím s náhradním mateřstvím, jemuž 

musejí čelit i státy, které jej ve svých právních řádech neupravují, je rozvoj tzv. reprodukční 

turistiky, kterou někdy podstupují neplodné páry v zemích, kde je možnost surogačního 

mateřství zakotvena, následně dítě osvojí a žádají o zápis do matriční knihy v zemi svého 

bydliště, tedy fakticky o legalizaci náhradního mateřství.
113

 Ačkoli se svým způsobem jedná o 

obcházení zákona, ztotožňuji se s Králíčkovou, že při posuzování, zda takové rodiče do 

zvláštní matriky zapsat, by měl být klíčových hlediskem nejlepší zájem dítěte (který logicky 

k zápisu povede), byť bude zápis rodičů do matriky de facto znamenat rozpor s kogentními 

normami (např. v případě rodičů stejného pohlaví). 

 

Problematikou surogátního mateřství se zabýval rovněž ESLP. Ve věci Mennesson a 

další proti Francii a Labassee a další proti Francii
114

 byl řešen případ, kdy státní orgány 

odmítly uznat jako rodiče pár, jemuž se v důsledku náhradního mateřství narodilo dítě v USA. 

V obou případech dítě porodila náhradní matka ve Spojených státech, na základě surogační 

dohody. Francouzské úřady (Francie je jednou z evropských zemí, která náhradní mateřství 

zakazuje) však odmítly rodičovství stěžovatelů z důvodu existence surogační dohody uznat, 

přestože jako rodiče byli uvedeni v rodném listě vydanými příslušným státem USA. ESLP se 

v daném případě neztotožnil s argumentem, že byla porušena práva manželského páru na 

rodinný život, dospěl však k názoru, že postup francouzských úřadů porušil právo na rodinný 

život dítěte, o které se v daném případě jednalo. ESLP dovodil, že tím, že francouzské úřady 

odmítly uznat rodičovství, jež bylo určeno v USA, bylo dětem znemožněno vytvořit svoji 

osobní identitu ve vztahu ke francouzské společnosti. ESLP dále poznamenal, že tím, že 
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francouzské právo v žádném případě neumožňovalo uznání vztahu mezi dítětem narozeným 

v důsledku surogační dohody a jeho biologickým otcem, došlo k překročení prostoru pro 

uvážení, jenž členské státy ve sféře vztahující se k náhradnímu mateřství mají. 

 

 V poměrně nedávné kauze Paradiso a Campanelli proti Itálii
115

 se ESLP zabýval 

případem italských rodičů, kterým porodila dítě náhradní matka z Ruska. Vzhledem k tomu, 

že surogátní mateřství je v Itálii ilegální, došly státní orgány k závěru, že takto byla porušena i 

pravidla o mezinárodním osvojení a dítě bylo rodičům odňato. ESLP zachoval přístup 

naznačený již v rozsudku Mennesson a další proti Francii a Labassee a další proti Francii, 

tedy dovodil, že právo na dítě není absolutní a tedy nebylo porušeno právo rodičů zakotvené 

čl. 8 Úmluvy, nicméně toto právo bylo porušeno ve vztahu k dítěti tím, že bylo dítě rodičům 

odňato. Nicméně, vzhledem ke skutečnosti, že od odnětí dítěte již uběhla značná doba a dítě si 

již vytvořilo vazby k pěstounům, nebylo italským úřadům uloženo dítě rodičům vydat.  

 

 Co se týče judikatury ESLP vztahující se k náhradnímu mateřství, lze shrnout, že 

státům je v této oblasti dán široký prostor pro uvážení. ESLP dlouhodobě zastává postoj, že 

Úmluva nezaručuje právo na uznání rodičovství založeného v důsledku surogátní dohody a 

pokud už konstatuje porušení nějakého práva, pak ve vztahu k dítěti, nikoli jeho rodičům. 

 

2.3 Osvojení 

 

Rozsah této práce neumožňuje věnovat se detailně problematice osvojení, nicméně 

považuji za nezbytné ji aspoň okrajově zmínit, jelikož jde o další z institutů, prostřednictvím 

kterého je realizováno právo být rodičem (kdy z pohledu biologického rodiče jde zároveň o 

uplatnění práva rodičem se nestát, jak blíže uvedeno v následující kapitole). 

 

Při srovnání stávající úpravy občanského zákoníku s právní úpravou předešlou 

zakotvenou SOZ lze najít celou řadu odlišností. První z nich spočívá již v samotném pojetí 

osvojení. Zatímco v předchozí právní úpravě bylo osvojení jedním z institutů náhradní 

rodinné péče, koncepce osvojení podle NOZ akcentuje zejména statusovou změnu. V nové 

právní úpravě dochází k výraznému posílení práv biologických příbuzných osvojence (nově je 

možné souhlas biologických rodičů s osvojením dát pouze osobním prohlášením u soudu, již 
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nepostačuje písemné prohlášení, na druhou stranu se rozšiřuje okruh situací, kdy souhlasu 

rodičů není třeba), i k posílení práv osvojence samotného. 

 

Podle ust. § 794 NOZ se osvojením rozumí přijetí cizí osoby za vlastní. Zákon tak 

vyjadřuje onu statusovou změnu, skutečnost, že osvojením jsou nahrazeny biologické vazby a 

na základě rozhodnutí soudu získává osvojenec vůči osvojiteli práva a povinnosti, které má 

dítě vůči rodičům, neboť se sám takovým dítětem stává a osvojitel se stává jeho rodičem. 

Osvojitel tedy získává postavení právní matky či otce. Pro účely této práce můžeme ponechat 

stranou řadu aspektů s osvojením souvisejících, ať se jedná o procesní stránku věci, či 

zákonné podmínky. Soustředit se budu na souvislost osvojení s právem být rodičem, resp. 

realizaci tohoto práva prostřednictvím institutu osvojení.  

Předpokladem osvojení je takový vztah mezi osvojitelem a osvojencem, jaký je mezi 

rodičem a dítětem, nebo že tu jsou alespoň základy takového vztahu
116

. Jinými slovy, institut 

osvojení má de facto suplovat přirozený vztah založený porodem, resp. biologickou vazbou 

mezi rodičem a dítětem, a zároveň biologické rodičovství nahradit rodičovstvím právním. 

Zákon zároveň vyžaduje, aby tento vztah dosahoval určité kvality a intenzity předtím, 

než bude „legalizován“ prostřednictvím osvojení. K dosažení takového stavu slouží 

především preadopční péče. Mezi osvojencem a osvojitelem by tedy mělo dojít k vybudování 

vzájemného vztahu, kdy osvojenec bude osvojitele vnímat jako svého rodiče a vice-versa, 

osvojitelé by měli považovat osvojence za své dítě. Osvojení by proto mělo nastoupit až poté, 

co bude faktický vztah mezi osvojencem a osvojitelem navázán.  

 

Možnost osvojení není paušální, není tedy dána komukoli, neboť zákonodárce 

(logicky a zcela v zájmu dítěte) klade na potenciální osvojitele řadu požadavků. Dle § 799 

NOZ se osvojitelem se může stát pouze zletilá a svéprávná osoba, zaručuje-li svými osobními 

vlastnostmi a způsobem života, jakož i důvody a pohnutkami, které jí vedou k osvojení, že 

bude pro osvojované dítě dobrým rodičem
117

.  

Jelikož zákon stanoví kumulativní splnění požadavku svéprávnosti a zletilosti, je 

vyloučeno, aby se osvojitelem stala osoba mladší 18 let. Jiný minimální věk NOZ neurčuje, 

požaduje však, aby mezi osvojitelem a osvojovaným dítětem byl přiměřený věkový rozdíl, 

zpravidla ne menší než šestnáct let; jen souhlasí-li s osvojením opatrovník zastupující dítě v 
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řízení a je-li osvojení v souladu se zájmy dítěte, může být věkový rozdíl mezi osvojitelem a 

osvojovaným dítětem výjimečně menší než šestnáct let
118

. Takové situace by však měly 

nastávat spíše sporadicky, s ohledem na skutečnost, že osvojení má sloužit k vytvoření 

takového vztahu, jaký je mezi rodičem a dítětem. NOZ se v tomto ohledu do určité míry liší 

od úpravy zákona o rodině, který pouze stanovoval, že mezi osvojencem a osvojitelem musí 

být přiměřený věkový rozdíl
119

, aniž by zakotvoval jeho minimum.  

K prolomení minimální hranice věkového rozdílu 16 let může dojít pouze se 

souhlasem kolizního opatrovníka. Pojmově by se mělo jednat o situace výjimečné, např. 

osvojuje-li dítě nová manželka otce či dochází k osvojení staršího sourozence osvojence. 

 

Co se týče dalších požadavků kladených na osvojitele, tedy osobních vlastností, 

způsobu života, důvodů a pohnutky, pak je věcí soudu rozhodujícího o osvojení aby zvážil, 

zda všechny uvedené aspekty nasvědčují tomu, že bude osvojitel dobrým rodičem a bude 

zejména schopen plnit povinnosti, které mu vůči osvojenci vzniknou, tedy zejména zajišťovat 

jeho výživu, duševní rozvoj, zdravotní péči a uspokojovat jeho citové potřeby. 

Mezi požadavky na osvojitele zákon dále zmiňuje jeho zdravotní stav, resp. podmínku, 

aby zdravotní stav osvojitele neomezoval péči o osvojené dítě ve značné míře. Jak uvádí 

důvodová zpráva k NOZ, je třeba připustit, že i biologický rodič může být ohrožen nemocí (a 

bylo by tedy nelogické vyžadovat u osvojitele naprosto stoprocentní zdravotní kondici). Za 

dobrý zdravotní stav osvojitele je tedy považován takový, kdy osvojitel netrpí chorobou, která 

je s rodičovskou rolí neslučitelná, přičemž výčet chorob, jež by osvojení bránily, je ponechán 

úsudku lékařů. Tělesné postižení by v zásadě nemělo být na překážku, pokud jde o takovou 

indispozici, která nebrání realizaci plnohodnotného života vlastního, druhé neomezuje, 

a postiženému naopak dovoluje uskutečňovat byť třeba jen dílčí péči; naopak psychické 

onemocnění (například v podobě různých závislostí) bude účelu osvojení na překážku
120

. 

 

 Další omezení co do přístupu k osvojení plyne z § 801 NOZ, který žádá, aby osvojení 

nebylo v  zásadním rozporu se zájmy dětí osvojitele; majetkové zájmy přitom nejsou pro 

posouzení rozhodující. Tento požadavek je zakotven nově oproti původní právní úpravě, a 

směřuje především k ochraně emocionální, případně zdravotní sféry dětí osvojitele (bez 
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rozdílu dětí biologických či již osvojených). Právě toto ustanovení může být limitující 

z hlediska počtu dětí, které si může rodič osvojit, neboť soud rozhodující o osvojení je 

povinen zabývat se zájmy těch dětí, k nimž již osvojitel má právní vztah rodiče navázán. Soud 

tedy musí posoudit, zda bude osvojitel schopen věnovat adekvátní výchovu a péči nejen nově 

přijímanému dítěti, ale také svým dětem stávajícím. Druhým aspektem je pak posouzení 

připravenosti stávajících dětí osvojitele přijmout mezi sebe nového člena rodiny a navázat 

s ním sourozenecký vztah. 

 

 Konečně, posledním limitem osvojení je existence příbuzenského vztahu mezi 

osvojitelem a osvojencem. Dle § 804 NOZ  je osvojení vyloučeno mezi osobami spolu 

příbuznými v přímé linii a mezi sourozenci. To neplatí v případě náhradního mateřství
121

. Jak 

uvádí důvodová zpráva, není žádoucí zakládat příbuzenský poměr tam, kde již existuje, navíc 

by nemohly být naplněny ani pojmové znaky osvojení, neboť by se nejednalo o přijetí cizího 

dítěte za vlastní. Ačkoli v ZOR nebyl tento požadavek vyjádřen explicitně, vyplýval 

z relevantní judikatury
122

 a zmiňované omezení tak není v našem právním řádu novinkou.  

Naopak povolení určitého průlomu v případě náhradního mateřství je nutno hodnotit 

kladně. V rámci NOZ se jedná o jedinou zmínku o institutu surogátního mateřství. Ačkoli 

tento pro svou kontroverzi právním řádem akceptován není, považuji za pozitivní, že nová 

právní úprava před tímto, objektivně existujícím, fenoménem zcela nezavírá oči, ale 

umožňuje právně narovnat vztahy za situace, kdy dítě porodí matka či sestra ženy, jejíhož 

genetického materiálu bylo užito.  

 

Jak vyplývá ze shora uvedeného, byť stát umožňuje realizaci práva být rodičem 

prostřednictvím institutu osvojení, v zájmu ochrany nejlepšího zájmu dítěte tak nečiní plošně, 

ale stanoví určité restriktivní podmínky, v jejichž důsledku je přístup k osvojení pro některé 

osoby omezen. Samostatným, a poslední dobou značně diskutovaným, tématem souvisejícím 

s osvojením, je možnost adopce dítěte pro homosexuální páry, jíž se věnuji v poslední části 

této práce. 

 

Při pohledu na relevantní judikaturu ESLP zjistíme, že ESLP dlouhodobě zaujímal 

postoj, že Úmluva negarantuje právo na adopci a právo na rodinný život ve smyslu článku 8 
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předpokládá existenci rodiny, takže nestačí pouze touha ji založit
123

. Zakotvení možnosti 

osvojení a i přístupu k němu tedy záleží na uvážení jednotlivých států. 

 

 

Lze tedy uzavřít, že ve vztahu k právu být rodičem zakotvuje stát mechanismy, 

jež realizaci tohoto práva umožňují, zároveň však stanoví restrikce týkající se přístupu 

k nim. Vedle zákonných institutů (asistovaná reprodukce, osvojení) pak je jedním 

z praktikovaných náhradních řešení surogátní mateřství, které však v současnosti není 

na našem území legální a může implikovat řadu obtíží i v případě, že je realizováno 

v zahraničí, neboť ani dle ESLP neexistuje obecné právo, aby takto založené rodičovství 

bylo státem uznáno.  
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3 Právo nebýt rodičem 

 

Ačkoli velká část odborné literatury se věnuje právu stát se rodičem a jeho realizaci, 

pro komplexní pojetí problematiky nesmíme zapomínat na protipól tohoto práva – právo 

rodičem se nestát. Právo nebýt rodičem v určitých situacích může působit natolik silně, že 

právo stát se rodičem převáží. Právní řád i společenské vnímání obecně akceptují, že status 

rodiče by měl člověk získat na základě své vlastní vůle (dané minimálně ve formě vědomé 

nedbalosti). Rozdílné přístupy pak jsou k otázce, do kdy je možné změnit názor – tj. kdy se 

otec či matka (přičemž nutno podotknout, že právní úprava zde dává mnohem širší možnosti 

matce) mohou své původní rozhodnutí stát se rodičem přehodnotit a v konečném důsledku tak 

rodičem nebýt. V této části práce bych se chtěla věnovat některým institutům, které realizaci 

práva nebýt rodičem umožňují, a to umělému přerušení těhotenství, utajeným a anonymním 

porodům, baby-boxům a možností dát souhlas k osvojení dítěte.  

 

Skutečnost, že článek 8 Úmluvy zahrnuje rovněž právo svobodně se rozhodovat, zda 

založit rodinu, a tudíž i právo rozhodnout se rodičem nebýt, dokládá rozsudek ve věci Evans 

proti Spojenému království
124

, který svého času vzbudil velký zájem nejen odborníků, ale i 

médií a laické veřejnosti. Jednalo se o případ ženy trpící rakovinou vaječníků, která si 

předtím, než jí byly vaječníky odebrány, nechala zamrazit několik vajíček oplodněných 

spermatem jejího tehdejšího přítele. Než však došlo k umístění embrya do dělohy, pár se 

rozešel a muž, jehož sperma bylo použito k oplodnění, odepřel souhlas s IVF léčbou a žádal 

kliniku, aby embrya zničila. Evans tedy navždy ztratila možnost mít své biologické dítě. Proti 

tomuto zničení se stěžovatelka bránila žalobou a po neúspěchu u vnitrostátních soudů celá věc 

skončila až u ESLP. Stěžovatelka namítala, že možnost vzít zpět svůj souhlas s IVF léčbou po 

oplodnění vajíček porušuje její práva zaručená článkem 8, a to s ohledem na skutečnost, že 

zničením embryí by jí fakticky byla odepřena možnost stát se rodičem. Proti sobě tak v tomto 

případě stála dvě rovnocenná práva – právo slečny Evans být rodičem a právo jejího bývalého 

přítele nestát se rodičem proti své vůli.  

ESLP konstatoval, že v oblasti umělého oplodnění neexistuje v Evropě jednotný 

konsenzus a členské státy proto mají široký prostor pro uvážení. V daném případě byla 

stěžovatelka opakovaně informována o možnosti partnera kdykoli vzít souhlas zpět a 

skutečnost, že partner slíbil, že tak neučiní, nemůže být při posouzení porušení práva 
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relevantní. Soud proto dospěl k názoru, že právo stát se rodičem v tomto případě porušeno 

nebylo, neboť stěžovatelka o pravidlech a podmínkách umělého oplodnění věděla od začátku 

a byla s nimi srozuměna. Ačkoli tedy bylo slečně Evans fakticky znemožněno mít vlastní 

biologické děti, nejednalo se o porušení článku 8 Úmluvy, neboť právní úprava Velké 

Británie, dle které je možné kdykoli odvolat souhlas k umělému oplodnění, je konformní 

s Úmluvou.  

U odborné veřejnosti se v návaznosti na tento rozsudek rozvinula diskuze přinášející 

další argumenty, a to zejména fakt, že má-li asistovaná reprodukce nahrazovat přirozené 

početí, nelze se spokojit s jednou daným souhlasem, neboť i v případě přirozeného početí má 

muž před každou souloží právo svobodného rozhodnutí
125

. Rovněž bylo poukazováno na 

skutečnost, že byť v důsledku zničení embryí byla slečna Evans zbavena možnosti mít vlastní 

biologické děti, stále mohla své právo stát se rodičem realizovat prostřednictvím osvojení
126

. 

Osobně se domnívám, že ačkoli se z laického hlediska může rozhodnutí, v důsledku něhož 

byla slečně Evans odňata jediná šance mít biologické dítě, zdát nespravedlivé, při bližší 

analýze je třeba s rozhodnutím ESLP souhlasit. V dané problematice se jedná o přelomový 

rozsudek, jehož ústřední myšlenka, tedy že v případě konfliktu práva být rodičem a práva 

rodičem se nestát převáží rozhodnutí rodičem se nestát, byla citována v řadě dalších soudních 

rozhodnutí, a to včetně některých rozhodnutích českých. 

 

3.1 Umělé přerušení těhotenství 

 

Jednou z možností, jak realizovat své rozhodnutí nebýt rodičem, je umělé přerušení 

těhotenství. Co se týče právní úpravy a možností umělého přerušení těhotenství, které právní 

řád zakotvuje, jedná se o oblast, v níž nepanuje celoevropský konsenzus. V roce 2002 sice 

Evropský parlament přijal Rezoluci o sexuálním a reprodukčním zdraví
127

, obsahující řadu 

doporučení týkajících se plánovaného rodičovství a nechtěného těhotenství, nicméně pro svůj 
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nezávazný charakter tato rezoluce nemůže nijak zvlášť ovlivnit rozdílné přístupy evropských 

států k otázce interrupce. 

 

V rámci Evropy je nejobtížnější dosáhnout potratu v zemích, kde panuje silný vliv 

římskokatolické církve, tj. v Polsku, Irsku nebo Maltě či Andoře
128

. Ženy z těchto zemí tak 

často využívají lékařských služeb sousedních států, vedle reprodukční turistiky, o níž jsem se 

zmiňovala v části této práce věnující se surogátnímu mateřství, se tak rozmáhá i potratová 

turistika. 

 

 Názor společnosti na umělé přerušení těhotenství se v posledních letech dynamicky 

vyvíjí, jak ostatně dokazuje i judikatura ESLP
129

. Pro otázku potratů je přitom stěžejní nejen 

opakovaně zmiňovaný článek 8, ale rovněž článek 2 Úmluvy, podle něhož: „Právo každého 

na život je chráněno zákonem. Nikdo nesmí být úmyslně zbaven života, kromě výkonu soudem 

uloženého trestu následujícího po uznání viny za spáchání trestného činu, pro který zákon 

ukládá tento trest…
130

“ Pro umělé přerušení těhotenství je tedy klíčové, zda právo na život 

náleží již nenarozenému dítěti, ať už v jakékoli fázi prenatálního vývoje. 

 

Právnímu postavení nenarozeného plodu se ESLP věnoval ve věci Vo proti Francii
131

. 

Jednalo se o případ, kdy v důsledku záměny shodného příjmení byla při pravidelné prohlídce 

u gynekologa v šestém měsíci těhotenství paní Vo aplikována látka, jež vyvolala potrat. Paní 

Vo následně podala trestní oznámení na lékaře, a poté, co byl pravomocně zproštěn viny, se 

obrátila na ESLP se stížností, že vyvolání potratu mělo být klasifikováno jako zabití a že 

v důsledku chybného postupu lékaře došlo k zásahu do práva na život jejího nenarozeného 

dítěte. ESLP při svém rozhodování nejprve zkoumal, zda nenarozenému dítěti náleží práva 

zaručená Úmluvou, včetně práva na život. ESLP dovodil, že určení okamžiku, kdy začíná 

život (a kdy tedy jednotlivci náležejí práva zakotvená v Úmluvě), patří do prostoru pro 

uvážení členských států. V dané otázce neexistuje jednotný evropský konsenzus a je tedy na 

členských státech, aby tuto problematiku podle svého uvážení upravily. ESLP proto odmítl, 
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byť jen z abstraktního hlediska, posoudit, kdy (a zda vůbec) se lidský plod stává nositelem 

práv ve smyslu Úmluvy
132

. 

 

Ve věci Vo proti Francii tak ESLP navázal na právní názor Evropské komise, 

vyjádřený v rozhodnutí Paton proti Spojenému království
133

, podle něhož pod pojem „každý“ 

nelze subsumovat lidský plod a přiznat mu tak právo na život, neboť: „pokud by článek 2 

poskytoval plodu ochranu bez jakéhokoli omezení, bylo by právo plodu na život absolutní, a 

tudíž by bylo umělé přerušení těhotenství zakázané, a to i v případě, že by pokračující 

těhotenství způsobilo vážné ohrožení života těhotné ženy. To by znamenalo, že nenarozený 

život plodu by měl vyšší hodnotu, než život těhotné ženy.“
134

 

 

Shrneme-li shora uvedené rozsudky, dojdeme k závěru, že ESLP dlouhodobě odmítá 

podat odpověď na otázku, kdy vlastně lidský život začíná a od jakého okamžiku je tedy lidský 

plod subjektem práva na život. Jak vyplývá z dosavadní judikatury, tato problematika je 

ponechána na zvážení jednotlivým členským státům, což, s ohledem na rozdílné přístupy, 

hodnoty, i společenské vnímání, osobně kvituji. Stejně tak se ztotožňuji se stanoviskem, že 

právo plodu na život nemůže v žádném případě převážit právo na život a zdraví těhotné ženy. 

 

 Danou problematiku lze ovšem posuzovat i z opačného hlediska, tj. zda Úmluva 

zaručuje právo na potrat. Ze shora uvedeného rozhodnutí ve věci Paton proti Spojenému 

království lze usoudit, že život těhotné ženy je natolik cenný, že by měla ve vnitrostátním 

právu existovat možnost podstoupit potrat v případě, že těhotenství život nebo zdraví ženy 

ohrožuje. Takové doporučení ostatně vyplývá z již zmiňované Rezoluce Evropského 

parlamentu o sexuálním a reprodukčním zdraví, podle níž je členským státům doporučeno, 

aby „v zájmu zachování reprodukčního zdraví a práv žen učinily potraty legální, bezpečné a 

dostupné pro všechny.“
135
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Je obecně známo, že s velmi konzervativním postojem k otázce potratů se potýká 

Polsko. V řadě sporů napadajících přísné polské protipotratové zákony dospěl ESLP k závěru, 

že státy musejí zajistit preventivní ochranné mechanismy před zásahy do práv zaručených 

článkem 8, k nimž dochází v případě, že těhotným ženám není povoleno provedení 

interrupce
136

. 

 

 Ve věci Tysiac proti Polsku
137

 trpěla stěžovatelka silnou krátkozrakostí a ačkoli 

několik očních lékařů nezávisle konstatovalo, že těhotenství a případný porod představují 

značné riziko zhoršení jejího zraku, odmítli jí vydat nezbytné doporučení pro provedení 

interrupce a po porodu se její stav významně zhoršil. ESLP konstatoval porušení článku 8 

spočívající v tom, že ačkoli polské zákony za splnění určitých podmínek umělé přerušení 

těhotenství umožňovaly, neexistoval žádný transparentní a efektivní mechanismus jak určit, 

zda jsou stěžovatelkou kritéria pro podstoupení interrupce splněna.
138

 

 

 Dalším sporem proti Polsku byl případ R.R. proti Polsku
139

, v němž byl stěžovatelce 

polskými lékaři odepřen přístup ke genetickým testům, které by určily, zda plod bude trpět 

Turnerovým syndromem
140

. V okamžiku, kdy byly testy provedeny, již těhotenství 

stěžovatelky přesáhlo 24. týden a nebylo jej možné legálně provést. Po porodu dcera trpěla 

uvedeným syndromem, v důsledku čehož stěžovatelku opustil manžel. V rámci vnitrostátního 

systému se stěžovatelka dostatečného odškodnění nedomohla, obrátila se tedy na ESLP. Ten 

vůbec poprvé konstatoval, že v daném případě došlo nejen k porušení práv zakotvených 

článkem 8 (tím, že polské právo neobsahovalo efektivní mechanismus, který by stěžovatelce 

umožnil přístup ke včasným genetickým testům a na základě jejich výsledku 

k informovanému rozhodnutí, zda podstoupit umělé přerušení těhotenství), ale rovněž 
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porušení práv zaručených článkem 3, kdy jednání lékařů dle názoru ESLP dosáhlo takové 

míry závažnosti, že jej bylo možné kvalifikovat jako nelidské a ponižující zacházení.
141

 

 

 Příkladem, nakolik zdrženlivý je ESLP v odpovědi na otázku, zda článek 8 zakotvuje 

právo na umělé přerušení těhotenství, je rozhodnutí ve věci A., B., a C proti Irsku
142

. Jednalo 

se o případ tří žen, které se, ačkoli v Irsku existuje ústavně zaručené právo na potrat v případě 

ohrožení života matky, nedomohly provedení umělého přerušení těhotenství v Irsku a musely 

za tímto účelem cestovat do Velké Británie. ESLP zde pouze konstatoval procedurální 

povinnost Irska, tj. v rámci prováděcích předpisů dostatečně rozvést ústavní, vágně 

formulované, právo na interrupci. Co se však týče samé podstaty věci, tj. práva na přístup 

k umělému přerušení těhotenství, uvedl ESLP (vycházeje z doktríny margin of appreciation), 

že „v této citlivé otázce, mají státy zvláště široký prostor pro uvážení, který nebude zúžen ani 

evropským konsenzem.“
143

 ESLP tak učinil výjimku z obecného pravidla, že existence 

evropského konsenzu v dané otázce zužuje prostor členských států pro uvážení, a naopak, 

v otázkách, v nichž shoda mezi členskými státy nepanuje, mají státy prostor pro uvážení širší. 

Tuto výjimku zdůvodnil existencí „silných morálních hodnot“ irského lidu. Lze samozřejmě 

zpochybňovat, nakolik jsou uvedené důvody ESLP pro takový závěr přesvědčivé a zda 

skutečným důvodem není, že se ESLP snaží být zdrženlivý v otázkách, které pro určité 

skupiny osob, případně některé členské státy, mohou být velmi citlivé.
144

 

 

 Konečně, v diskuzích o problematice interrupce stojí za zmínku rozhodnutí Boso proti 

Itálii
145

, kde se soud zabýval otázkou, do jaké míry může o provedení potratu rozhodovat otec 

dítěte. Jednalo se o případ ženy, která podstoupila potrat proti vůli otce dítěte, avšak v souladu 

s vnitrostátním právem. Na základě stížnosti otce ESLP konstatoval, že právo otce na 

respektování rodinného a soukromého života nemůže být interpretováno tak široce, aby 

zahrnovalo právo být konzultován ohledně potratu, který vyžaduje matka dítěte. ESLP 

dovodil, že právo matky na respektování jejího soukromého života v podobných případech 

                                                 
141

 European Court of Human Rights: Factsheet - Reproductive rights, Prosinec 2014, dostupné na 

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=press/factsheets 
142

 A., B. a C. proti Irsku, rozsudek Velkého senátu ze dne 16. 10. 2010, stížnost č. 25579/05 
143

 A., B. a C. proti Irsku, rozsudek Velkého senátu ze dne 16. 10. 2010, stížnost č. 25579/05, § 236 
144

 KMEC, J., KOSAŘ, D., KRATOCHVÍL, J., BOBEK, M.: Evropská úmluva o lidských právech. Praha: C. H. 

Beck, 2012, str. 906, ISBN 978-80-7400-365-3 
145

Boso proti Itálii, rozhodnutí ze dne 5. 9. 2002, č. 50490/99 



63 

 

předčí jakákoli práva otce. Neprovedení potratu, v rozporu s přáním matky, by totiž mimo jiné 

znamenalo rovněž zásah do její tělesné integrity. 

 

Z uvedených rozhodnutí (a ve světle rozsudku Evans proti Spojenému království
146

) 

vyvozuje Roagna obecný princip, že v situaci protichůdných zájmů dvou potenciálních 

rodičů, kdy jeden se rodičem stát chce a druhý nikoli, převáží rozhodnutí nestát se rodičem.
147

 

 

 V porovnání s řadou evropských zemí je přístup České republiky k umělému přerušení 

těhotenství liberální, kdy umělé přerušení těhotenství je umožněno nejen ze zdravotních 

důvodů, ale také na základě přání ženy. Interrupci v našem právním řádu upravuje zákon 

č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství, který počítá se dvěma různými případy 

přerušení těhotenství – na základě písemné žádosti ženy (tedy zcela v závislosti na jejím 

volném uvážení), a to do dvanáctého týdne těhotenství
148

, nebo ze zdravotních důvodů, 

jestliže je ohrožen její život nebo zdraví nebo zdravý vývoj plodu nebo jestliže jde o 

geneticky vadný vývoj plodu, a to bez časového omezení.
149

  

Poměrně zajímavé je, že citovaný zákon dosud obsahuje ustanovení, podle něhož nelze 

provést umělé přerušení cizinkám, které jsou na našem území pouze přechodně
150

. Jak 

upozorňuje Kancelář ombudsmana pro zdraví
151

, taková právní úprava je de facto 

diskriminační a v rozporu s principem volného pohybu služeb, lze tedy očekávat, že 

v budoucnu dojde ke zrušení citovaného ustanovení, případně novelizaci celého (nutno 

podotknout, že poměrně zastaralého a strohého) zákona. 

Zákon rovněž nevyžaduje, aby se k plánovanému přerušení těhotenství jakkoli vyjádřil 

muž, a to ani v případě, kdy je žena vdaná. Rozhodnutí o ukončení těhotenství je tedy zcela 
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ponecháno v její diskreci, a to v souladu s judikaturou ESLP
152

, který v tomto ohledu 

důsledně chrání tělesnou integritu těhotné ženy. 

 

S ohledem na shora uvedené se tedy nemohu zcela ztotožnit s názorem prezentovaným 

v odborné literatuře, že v případě konfliktu mezi právem být rodičem a rozhodnutím se 

rodičem nestát, převáží vždy rozhodnutí rodičem se nestát.
153

 Na základě analýzy citovaných 

rozsudků a české právní úpravy mám za to, že rovnováha mezi právem muže a ženy platí 

pouze do té doby, než dojde k otěhotnění. Jakmile žena otěhotní, je to ona, na kom výlučně 

záleží, zda se dítě narodí. Rozhodne-li se pro umělé přerušení těhotenství, nemá muž možnost, 

jak její rozhodnutí zvrátit; rozhodne-li se pro možnost stát se matkou, muž opět toto 

rozhodnutí nemůže ovlivnit (byť samozřejmě míra jeho participace v životě dítěte zůstává na 

jeho zvážení). Takové vyvážení práv však s ohledem na respekt k životu, zdraví a tělesné 

integritě ženy považuji za vhodné. 

 

3.2 Utajené a anonymní porody 

 

Termíny „utajený“ a „anonymní“ porod bývají ze strany médií i laiků často 

zaměňovány, ač se jedná o dva rozdílné instituty, každý regulovaný jinou právní úpravou. 

Zásadní rozdíl spočívá v tom, že zatímco v případě utajeného porodu jsou osobní údaje matky 

zdokumentovány a, byť jsou drženy odděleně od zdravotní dokumentace dítěte, tedy v utajení, 

může být tento režim na základě soudního rozhodnutí prolomen a totožnost matky zjištěna. 

V případě anonymního porodu není totožnost matky známa vůbec a neexistuje způsob, jak ji 

v budoucnu zjistit (samozřejmě vyjma genetických testů podstoupených matkou a dítětem). 

. 

Podle důvodové zprávy k zákonu č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, který utajený 

porod zakotvoval do 31. 3. 2012, než byl nahrazen stávající právní úpravou, bylo účelem 

sledovaným zákonodárcem při zavedení tohoto institutu snížit počet interrupcí a vražd 

novorozených dětí matkou.  

V současné době je utajený porod v českém právním řádu zakotven v § 37 zákona č. 

372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, podle něhož žena 
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s trvalým pobytem na území České republiky, jejímuž manželu nesvědčí domněnka otcovství, 

má právo na utajení své osoby v souvislosti s porodem. Podmínkou je předložení písemné 

žádosti, spolu s prohlášením, že žena po narození dítěte o něj nehodlá pečovat. Zdravotnická 

dokumentace musí být v takovém případě vedena odděleně od osobních údajů ženy. Teprve 

po skončení léčby jsou tyto údaje do zdravotnické dokumentace doplněny, ta je následně 

zapečetěna a označena bezpečnostním kódem, který dostane rovněž pacientka.  

Průlom do utajení totožnosti matky je možný otevřením takto zapečetěné zdravotnické 

dokumentace, a to na základě rozhodnutí soudu, případně žádosti ženy samotné. Hrušáková 

s Králíčkovou přitom upozorňují, že zákon už nestanoví, jaké osoby jsou aktivně 

legitimovány k podání návrhu k soudu. Není tedy jasné, zda takový návrh může podat zletilé 

dítě, případně nezletilé dítě zastoupené kolizním opatrovníkem, osvojitelem nebo poručníkem 

či dokonce osvojitel nebo poručník jako zákonný zástupce dítěte? Vzhledem k tomu, že z naší 

právní úpravy nevyplývá, že by k soudnímu nařízení otevření zapečetěné dokumentace byl 

potřebný souhlas matky, lze usoudit, že je možné utajení prolomit i bez jejího souhlasu.
154

 

 

Dle příslušného metodického pokynu ministerstva zdravotnictví
155

 je utajenou 

informací jméno a příjmení ženy, její datum narození a datum porodu. Poněkud 

problematické ovšem je, že registrační číslo pojišťovny již utajené není. V případě utajeného 

porodu je dítě v matriční knize na základě § 17 odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb. vedeno bez 

údaje o rodičích. Nicméně, zákon o matrikách nechrání totožnost matky absolutně, neboť 

zároveň stanoví, že se do matriky zapisuje jméno a příjmení dítěte
156

. Vzhledem k tomu, že 

v době porodu příjmení matky známo je (neboť matka žádá o utajení až posléze), dítě nese 

toto příjmení (o jehož utajení již matka nežádá). Žádné výjimky ohledně zapisovaných údajů 

totiž zákon v případě utajeného porodu nestanoví.
157

 Navíc, po dovršení věku 12 let má dítě 

možnost nahlédnout do sbírky listin matriky, v níž je uložena mj. zpráva poskytovatele 

zdravotních služeb o narození dítěte, která obsahuje i údaje o biologických rodičích dítěte
158

. 
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Jak podotýká Hrušáková s Králíčkovou: „i přes utajení totožnosti matky, žena, která 

dítě porodila, právně matkou je a zůstává, neboť právně relevantní skutečností pro vznik 

mateřství je porod.“
159

 Vztah mezi matkou a dítětem a z něj vyplývající práva a povinnosti 

jsou tedy ex lege založeny okamžikem narození dítěte, bez ohledu na utajení totožnosti 

matky. Matka se tak kdykoli může domáhat zápisu svých údajů do knihy narození, poskytne-

li důkaz o porodu dítěte. Zároveň je nutno podotknout, že byť je totožnost matky utajena, 

právní vztah mezi ní a dítětem zanikne až v okamžiku osvojení dítěte.  

Další problematickou otázkou související s utajenými porody jsou práva biologického 

otce. Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, určení otcovství je vždy závislé na určení 

osoby matky a bez zápisu matky do matriční knihy otcovství určit nelze. Za takové situace 

logicky nepřichází v úvahu aplikace zákonných domněnek otcovství založených na 

manželském vztahu k matce či souhlasném prohlášení matky s otcem. Není-li totožnost matky 

známá, je možné určit otcovství pouze v soudním řízení. 

 

 

Za anonymní porod je označována situace, kdy žena porodí mimo zdravotnické 

zařízení, aniž by byla jakkoli zjištěna její totožnost. Osobní údaje matky tedy na rozdíl od 

případu utajeného porodu nezná ani zdravotnický personál a nejsou nikde evidovány. U 

nalezeného, ženou odloženého, dítěte je nejprve provedeno šetření policejním orgánem a na 

základě učiněných zjištění a lékařské zprávy se do matriky zapisuje pohlaví a pravděpodobné 

datum narození dítěte.
160

 Není-li totožnost matky zjištěna, získává dítě status nalezence a jeho 

jméno a příjmení je dle § 864 NOZ určeno soudem. Rovněž mu je soudem jmenován 

poručník.
161

 Pokud by dítě narozené v důsledku anonymního porodu mělo být osvojeno, není 

k jeho osvojení třeba souhlasu rodičů, neboť tito jsou neznámí.
162
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3.3 Baby–boxy 

 

Baby-box je speciálně zřízená schránka, určená pro odložené děti, tedy děti 

anonymních rodičů. Důvody pro odložení dětí spočívají obvykle v tíživé životní situaci – 

nedostatku financí, závislosti matky na návykových látkách, případně neschopnosti o dítě 

pečovat. K rozhodnutí o odložení mohou přispět i osobní důvody matky, např. početí dítěte 

v důsledku znásilnění či náboženské přesvědčení.
163

 

 

Baby-boxem je bílá, zřetelně označená schránka, umístěna v blízkosti obecního úřadu 

či nemocnice, opatřená čidly, která v případě odložení dítěte v horizontu několika minut (tak 

aby osoba, jež dítě přinesla, mohla nepozorovaně odejít) přivolá personál. Schránka je 

vytápěna na teplotu 37°C, uvnitř je postýlka a informační leták pro osobu, která dítě odložila, 

obsahující možnosti, jak jej získat zpět. 

První baby-box byl v České republice uveden do provozu v červnu 2005, pod záštitou 

GynCentra v Hloubětínské ulici č. 3 v Praze 9. Jeho zřízení předcházely mnohdy velmi 

zanícené debaty příznivců a odpůrců, které s různou intenzitou a frekvencí přetrvávají dodnes. 

Na jedné straně je jistě validní argument, že zřízením baby-boxů lze zabránit úmrtí určité části 

novorozenců, kteří by byli matkou přímo zabiti, či jen odloženi a ponecháni svému osudu. Na 

druhou stranu nelze přehlížet skutečnost, že i přes více než desetiletou existenci baby-boxů u 

nás není jejich provoz jakkoli právně upraven a jejich provozovatelé tak balancují na hraně 

zákona, ne-li za ní.  

Baby-boxy jsou na území České republiky instalovány spolkem Babybox pro odložené 

děti – Statim, z. s., a to na základě dohody s daným zdravotnickým zařízením. Předsedou 

spolku je Ludvík Hess, otec myšlenky a jeden z hlavních propagátorů baby-boxů u nás. 

V současné době (prosinec 2016) je v České republice zřízeno celkem 70 baby-boxů, do nichž 

již bylo umístěno 146 dětí. Podle internetového výzkumu společnosti STEM/MARK považuje 

baby-boxy za prospěšné 96 % Čechů.
164
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 Základním problémem souvisejícím s baby-boxy, na který již na začátku jejich 

zřizování upozorňovala doc. Zuklínová
165

 je skutečnost, že baby-boxy jsou provozovány bez 

jakéhokoli právního titulu či zákonného zmocnění. Sociálně-právní ochrana dětí je 

veřejnoprávní záležitostí, kterou nelze vykonávat jinak, než v souladu se zákonem č. 

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

obsahuje taxativní výčet subjektů oprávněných vykonávat sociálně-právní ochranu dětí, 

přičemž zdravotnická zařízení provozující baby–boxy zde uvedena nejsou.  

Jediným pramenem práva, který aktuálně částečně upravuje baby–boxy, avšak nemá 

povahu obecně závazného předpisu, je metodický pokyn Ministerstva práce a sociálních věcí 

pro orgány sociálně-právní ochrany (krajské a obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou 

působností) ze dne 16. března 2006, kterým ministerstvo stanoví jejich postup v případě dětí 

odložených do baby-boxů
166

, na nějž navazuje doporučení Ministerstva práce a sociálních 

věcí ze dne 7. května 2012.
167

 Oba dokumenty se však týkají postupu příslušných orgánů 

následujícím po umístění dítěte do schránky, zcela zásadní otázky týkající se statusu dítěte tak 

zůstávají nevyřešeny. 

 

Navíc, vzhledem k neexistenci relevantní právní úpravy, se na vztah matka – dítě 

aplikuje právní úprava obecná, což s sebou nese řadu významných konsekvencí. Český právní 

řád totiž nezná institut nalezence a matkou dítěte v právním smyslu tak vždy bude žena, která 

dítě porodila
168

, byť není známa její totožnost. Tato žena je nositelkou rodičovské 

odpovědnosti a prokáže-li, že dítě porodila, může se domáhat zápisu svého mateřství do 

matriky. I v případě dětí umístěných do baby-boxu je navíc nutné dodržet minimální lhůtu 

šesti týdnů
169

 od porodu; teprve po jejím uplynutí je možné dát souhlas k osvojení, případně 

rozhodnout, že souhlasu není třeba.  
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V této souvislosti však dle mého názoru může vyvstávat celá řada problémů. Mimo 

jiné, vzhledem k nulovým informacím o datu narození dítěte není jasné, kdy tato lhůta skončí. 

Rozšířené představy u laické veřejnosti, že odložením do baby-boxu se budoucnost dítěte 

rychle vyřeší a prakticky ze dne na den bude předáno do péče osvojitelů, je tak zcela lichá. 

Naopak, osvojení takto odloženého dítěte může být mnohdy složitější a časově náročnější než 

v případě, že žena porodí, bude evidována jako matka a následně dá souhlas s osvojením 

dítěte.  

 

Kromě skutečnosti, že neexistuje odpovídající právní regulace, je dalším zcela 

zásadním argumentem proti baby-boxům fakt, že jejich provoz je v přímém rozporu s právem 

dítěte znát svůj původ zaručeným významnými lidskoprávními úmluvami, jejichž je Česká 

republika signatářem (k tomu podrobně viz následující kapitola).
170

 

 

Osobně se domnívám, že ačkoli myšlenku zřídit baby-boxy lze samu o sobě hodnotit 

kladně (kdy v podstatě není převratnou novinkou, pouze přenáší do moderní doby praktiky 

známé už v minulosti, kdy ženy nechtěné děti odkládaly u různých církevních institucí), za 

současné situace, tj. bez odpovídající právní úpravy, nelze její realizaci akceptovat.  

 

3.4 Souhlas s osvojením 

 

Posledním z institutů rozebíraných v této práci, které legálně umožňují realizovat 

rozhodnutí rodičem se nestát, je souhlas s osvojením. § 805 NOZ stanoví, že „o osvojení 

nemůže být rozhodnuto bez souhlasu dítěte, rodičů dítěte nebo osob, které jsou oprávněny dát 

souhlas za rodiče, popřípadě manžela osvojitele. To platí i v případě, že byl souhlas vzat 

zpět.“ Bez souhlasu rodiče lze tedy osvojit dítě pouze výjimečně, po splnění stanovených 

podmínek.  

Souhlas s osvojením dítěte náleží rodiči matrikovému, právnímu. Právo dát souhlas 

s osvojením nespadá do rodičovské odpovědnosti
171

, zbavení rodičovské odpovědnosti tedy 

ještě automaticky neznamená možnost osvojit dítě bez souhlasu rodičů, neboť právo dát 

                                                 
170

 ZUKLÍNOVÁ, M.: Několik poznámek k právním otázkám okolo tzv. baby-schránek. In Právní rozhledy, 2005, 

č. 7, s. 250 
171

 HRUŠÁKOVÁ, M.; KRÁLÍČKOVÁ, Z.; WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné právo 

(§ 655−975). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 659 
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souhlas k osvojení zůstává jako samostatné právo i rodiči, který byl rodičovské odpovědnosti 

zbaven.  

Souhlas s osvojením je možné dát vždy nejdříve po narození dítěte, u matky je navíc 

tato doba prodloužena o dalších šest týdnů po porodu, jejichž uplynutí je třeba vyčkat, aby 

bylo možné souhlas s osvojením dát
172

. Odlišná konstrukce časového omezení pro matku a 

otce je dána potřebou zvýšené ochrany matky po porodu, kdy se zákon snaží předejít riziku 

unáhleného rozhodnutí, způsobeného fyzickými a psychickými změnami v těle matky 

v důsledku porodu. Zároveň lhůta šesti týdnů dává matce možnost navázat vztah s dítětem a 

své rozhodnutí si pečlivě rozmyslet.  

 

Oproti předcházející právní úpravě je nově možné souhlas biologických rodičů s 

osvojením dát pouze osobním prohlášením u soudu, již nepostačuje písemné prohlášení, 

přičemž souhlas nemůže být vázán na splnění podmínky nebo být časově omezený, jinak se 

k němu nepřihlíží
173

.  

 

 Souhlas rodiče může být blanketní či adresný, tj. s určením pro konkrétní osobu 

osvojitele. V případě blanketního souhlasu biologický rodič souhlasí s osvojením, aniž by se 

jakkoli účastnil výběru osoby osvojitele. Jinými slovy, vzdává se svých rodičovských práv 

bez ohledu na to, jakou osobou bude dítě přijato za vlastní. Naopak v případě adresného 

souhlasu biologický rodič de facto determinuje, že jakákoli jiná osoba než jím vybraná, 

nebude moci dítě osvojit. NOZ přitom pro adresný souhlas zakotvuje zvláštní případ zániku 

účinnosti souhlasu, a to bude-li návrh na osvojení vzat zpět, nebo zamítnut
174

.  

 

 Nedojde-li k osvojení dítěte (tedy k právní moci rozhodnutí o osvojení) do šesti let ode 

dne, kdy byl souhlas biologického rodiče dán (bez ohledu na to, zda jde o souhlas adresný či 

blanketní), pozbývá souhlas účinnosti a je tedy nutné jej případně udělit znovu.  

 Jednou daný souhlas k osvojení může rodič odvolat, a to ve lhůtě tří měsíců ode dne, 

kdy byl dán bez dalšího; po splnění zákonných podmínek i po uplynutí této lhůty
175

. Prolomit 

zmiňovanou tříměsíční lhůtu lze v případě, že  

 

                                                 
172

 § 813 NOZ 
173

 § 810 NOZ 
174

 § 815 NOZ 
175

 § 817 NOZ 
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a) dítě ještě nebylo předáno do péče osvojitele před osvojením, 

b) má-li být osvojované dítě podle rozhodnutí soudu vydaného na návrh rodičů 

vydáno tím, komu bylo svěřeno do péče, protože je v souladu se zájmy dítěte, aby 

bylo se svými rodiči. 

 

Bylo-li tedy dítě do péče budoucích osvojitelů již předáno, soud rozhodne, zda je v zájmu 

nezletilého setrvat v péči budoucích osvojitelů nebo je v jeho zájmu, aby byl vydán zpět svým 

matrikovým rodičům. V takovém případě bude muset být dítě vydáno z péče budoucích (resp. 

potenciálních osvojitelů) na základě návrhu matrikového rodiče, spojeného s odvoláním 

souhlasu s osvojením. Vyhoví-li soud návrhu, měl by dospět k závěru, že rodič je schopen o 

dítě osobně pečovat, resp. nadále do budoucna vykonávat své rodičovské povinnosti 

a práva.
176

 

 

Při rozhodování o prolomení tříměsíční lhůty a vydání dítěte z péče budoucích 

osvojitelů tak do úvah soudu vedle zájmů biologických rodičů, kteří změnili názor, a zájmů 

budoucích osvojitelů připadá především nejlepší zájem dítěte. Za zdůraznění přitom stojí 

skutečnost, že ESLP dlouhodobě zastává přístup preference biologických vazeb
177

, ve většině 

případů by tedy biologickému rodiči mělo být umožněno změnit názor. 

 

Otázka, zda biologická vazba bude v zájmu dítěte upřednostněna, přitom do značné 

míry bude záviset na schopnosti a možnosti rodiče se o dítě postarat
178

, naopak faktorem 

nahrávajícím ve prospěch budoucích osvojitelů je zejména délka pobytu, který u nich dítě 

strávilo a intenzita navázaného vztahu
179

. Nutno ovšem podotknout, že osvojení je ESLP 

vnímáno jako radikální řešení vztahu mezi dítětem a jeho biologickým rodičem
180

 a změna 

názoru, resp. odvolání souhlas s osvojením ze strany biologického rodiče, by tak neměly být 

připuštěny pouze v případech, kdy je vztah mezi dítětem a biologickým rodičem natolik 

závadný, že nelze očekávat jeho sanaci.
181
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 Todorova proti Itálii, rozsudek ze dne 13. 1. 2009, stížnost č. 33932/06 
178
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 Obecně lze tedy konstatovat, že institut osvojení má dvojí funkci – na jedné straně 

umožňuje realizaci práva být rodičem osobám osvojitelů, na druhé straně se jeho 

prostřednictvím uskutečňuje právo rodičem se nestát v případě rodičů, kteří se rozhodnou dát 

souhlas k osvojení svého dítěte.  

 

 

 Ve vztahu k právu nestát se rodičem můžeme shrnout, že ačkoli není explicitně 

zakotveno v právním řádu, z jednotlivých případů rozhodovaných v soudní praxi jasně 

vyplývá a co víc, dostane-li se do konfliktu s přáním jiné osoby rodičem se stát, právo 

rodičem nebýt převáží.  

V tomto ohledu však lze pozorovat určitou nerovnost mezi muži a ženami, 

spočívající ve váze, která je jejich rozhodnutí právem přiznána. Žena má obecně svým 

rozhodnutím větší možnost ovlivnit, zda bude možné, resp. reálné, aby biologický otec 

k dítěti navázal právní vztah (v případě baby-boxů či anonymních porodů), potažmo 

zda se dítě vůbec narodí či nikoli (v případě umělého přerušení těhotenství). Uvedená 

nerovnováha je v judikatuře ESLP odůvodňována nutností respektu k tělesné integritě 

ženy, přičemž se nezdá, že by v budoucnu měl nastat odklon od takového přístupu. 
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4 Právo dítěte znát svůj původ 

 

Otázka, zda má dítě právo znát svůj biologický nebo genetický původ patřila 

v posledních 20 letech k hojně diskutované problematice. V současně době převažuje názor, 

že dítě, které nezná jednoho nebo oba své biologické rodiče má „životně důležitý („vital 

interest“) zájem“
182

 na jejich poznání. To se týká všech dětí, u nichž pozici biologického, 

právního a sociálního rodiče nezastává tatáž osoba, ať už se jedná o děti odložené, osvojené, 

nemanželské či narozené v důsledku umělého oplodnění.
183

 

 

V souvislosti s právem dítěte znát svůj původ vyvstává celá řada otázek, a to nejen 

právních, ale také psychologických, sociologických, morálních, etických a filozofických. Co 

přesně vlastně toto právo znamená a k čemu slouží? Jak široce má být koncipováno? Zahrnuje 

pouze právo znát totožnost svých rodičů nebo sahá i dál a lze pod něj podřadit právo znát 

celou historii rodu? Má být při jeho aplikaci zvolen restriktivní přístup, tj. omezující se na 

nezbytně nutné, základní informace a zároveň chránící soukromí předků dítěte, či přístup 

extenzivní? 

 

 Právo dítěte znát svůj původ je v poslední době vyzdvihováno odborníky a promítá se 

rovněž do judikatury ESLP. Jeho význam je nasnadě. Znalost dostatečných informací o svém 

původu hraje klíčovou roli při budování osobnosti dítěte, má význam pro sebeurčení. Zcela 

zásadní dopad pak může mít do sféry zdraví jedince, a to v souvislosti s předáním genetických 

informací, dispozic, zatížení, případně v otázce reprodukce. Nejistý původ mnohdy u dětí 

vede ke strádání, či dokonce k přímému ohrožení života.
184

 Jako protipól k právu dítěte znát 

svůj původ ovšem v řadě případů stojí právo na ochranu soukromí jiných osob, které mohou 

být realizací práva dítěte znát svůj původ dotčeny, nejčastěji genetických rodičů, kteří však 

zároveň nezastávají roli rodičů právních a sociálních. Tato část práce pojednává mimo jiné o 

tom, jakým způsobem je konflikt těchto protichůdných práv řešen. 
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Právo znát svůj původ je úzce spojeno s celou řadou institutů v této práci již 

diskutovaných. V následující kapitole se proto věnuji jednak právní úpravě tohoto práva a 

související judikatuře ESLP, dále pak analyzuji aplikaci tohoto práva v případě vybraných 

institutů, a to zejména takových, které dle mého názoru toto právo nedostatečně zohledňují, 

případně zcela ignorují. 

 

4.1 Právní úprava  

 

Za jeden ze zásadních problémů práva znát svůj původ považuji skutečnost, že jeho 

právní úprava je značně nejednotná a roztříštěná. Na vnitrostátní úrovni uspokojivá právní 

úprava zcela chybí (kdy právní úpravu v rámci LZPS zcela jistě nelze považovat za 

uspokojivou) a právní rámec je tedy ponechán úpravě mezinárodními smlouvami. Taková 

situace je však logicky spojená se značnou vágností a obtížnou vymahatelností právních 

norem. 

4.1.1 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 

 

Článek 8 (právo na ochranu soukromého a rodinného života) Úmluvy, z něhož se 

dovozuje právo znát svůj původ, podrobně rozebírám v poslední kapitole této práce. ESLP ve 

své rozhodovací praxi opakovaně dovozuje, že právo znát svoji identitu a kořeny je integrální 

součástí článku 8 a hraje zásadní roli pro rozvoj každého člověka. Pojetí práva znát svůj 

původ bylo ESLP definováno již v roce 1989 v rozhodnutí ve věci Gaskin proti Spojenému 

Království
185

, v němž soud dovodil, že „každému by mělo být umožněno získat detaily o své 

identitě“ a že jedinec má „životně důležitý zájem, chráněný Úmluvou, získat informace 

nezbytné k poznání a pochopení svého dětství a raného vývoje“. 
186

 

 

ESLP zároveň ve vztahu k právu znát svůj původ dovodil pozitivní závazky státu, jenž 

by se jednak měl primárně zdržet zásahů do tohoto práva, zároveň má ale povinnost zajistit 

registraci dítěte po jeho narození, uchování a případné zpřístupnění údajů vztahujících se 

k identitě dítěte (potažmo každého jedince).
187
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Nutno podotknout, že právo znát svůj původ negarantuje Úmluva pouze dětem, dle 

judikatury má toto právo každá fyzická osoba, přičemž s přibývajícím věkem nedochází 

k jeho oslabování, i v dospělosti je tedy možné domáhat se informací o svém původu.
188

 

 

4.1.2 Úmluva o právech dítěte 

 

Zcela zásadní význam pro právo dítěte znát svůj původ má Úmluva o právech dítěte, 

přijatá dne 20. listopadu 1989 v New Yorku Valným shromážděním OSN, jež vstoupila v 

platnost dne 2. září 1990 poté, co byla v souladu s článkem 49 odst. 1 Úmluvy ratifikována 

potřebným množstvím smluvních států. V současné době má 196 signatářů
189

, Česká 

republika k ní přistoupila 1. ledna 1993.  

 

Právo znát svůj původ je v Úmluvě o právech dítěte explicitně zakotvené v článku 7: 

 

„Každé dítě je registrováno ihned po narození a má od narození právo na jméno, 

právo na státní příslušnost, a pokud to je možné, právo znát své rodiče a právo na jejich péči. 

Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, zabezpečují provádění těchto práv a v 

souladu se svým vnitrostátním zákonodárstvím a v souladu se svými závazky vyplývajícími z 

příslušných mezinárodněprávních dokumentů v této oblasti se zvláštním důrazem na to, aby 

dítě nezůstalo bez státní příslušnosti.“
190

 

 

Právo dítěte znát své rodiče a právo na jejich péči je vykládáno široce, tedy tak, že 

zahrnuje nejen právní a sociální rodiče, ale i rodiče biologické a genetické.
191

 Zároveň je třeba 

jej chápat v kontextu práva na zachování identity podle článku 8: 
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„Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, se zavazují respektovat právo dítěte na 

zachování jeho totožnosti, včetně státní příslušnosti, jména a rodinných svazků v souladu se 

zákonem a s vyloučením nezákonných zásahů. 

„Je-li dítě protizákonně částečně nebo zcela zbaveno své totožnosti, zabezpečí mu 

státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, potřebnou pomoc a ochranu pro její urychlené 

obnovení.“
192

 

 

I přes poměrně jasná ustanovení vztahující se k právu znát svůj původ přináší Úmluva 

o právech dítěte řadu aplikačních problémů. Jedním z nich je skutečnost, že byť článek 8 

zakotvuje právo na zachování totožnosti dítěte, totožnost samotnou již nijak nedefinuje, pouze 

uvádí demonstrativní výčet aspektů, které zahrnuje. Panuje přitom přesvědčení, že pod pojem 

totožnost lze podřadit i další aspekty jako je minulost dítěte, jeho rasa, kultura, jazyk, 

náboženství, fyzický vzhled, nebo schopnosti.
193

  

 

Dalším problémem souvisejícím s právem znát svůj původ je skutečnost, že jak 

vyplývá z dikce článku 7, nejedná se o právo absolutní, nýbrž omezené („je-li to možné“). Jak 

zdůrazňuje Zuklínová „aby bylo něco možné, je třeba, aby to bylo umožněno, a nikoli 

nezvratně neboli jednou pro vždy vyloučeno. Stát – smluvní strana Úmluvy – takto sice nutně 

nemusí zajistit, aby dítě znalo své 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. A takové zajištění spočívá kromě jiného v tom, že stát nesmí položit či vystavět 

takové překážky, které by navždy vyloučily (znemožnily), aby dítě poznalo své rodiče“.
194

 

 

V neposlední řadě je zásadním problémem celé Úmluvy o právech dítěte její 

vymahatelnost. Ačkoli byl zřízen Výbor pro práva dítěte, který má kontrolovat, zda smluvní 

státy plní své závazky a na základě jejich pravidelných zpráv formulovat doporučení, 

praktická vymahatelnost těchto doporučení je téměř nulová. Nicméně, jak podotýká Scheu, 
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v posledních letech lze pozorovat tendence, kdy soudci ESLP zohledňují Úmluvu o právech 

dítěte při svém rozhodování.
195

  

 

Ve vztahu k aplikaci Úmluvy o právech dítěte na území ČR je třeba zdůraznit, že ČR 

přijala k této úmluvě výhradu, a to právě ve vztahu k článku 7. Tato výhrada se týká práva 

znát svůj původ u dětí, u nichž došlo k nezrušitelnému osvojení, případně, které se narodily 

v důsledku umělého oplodnění zárodečnými buňkami anonymního dárce. Díky této výhradě 

tedy není skutečnost, že dítěti není zpřístupněna totožnost genetických rodičů, v rozporu 

s Úmluvou o právech dítěte
196

. Ačkoli Výbor pro práva dítěte opakovaně apeloval na Českou 

republiku, aby tuto výhradu odvolala
197

, nadále přetrvává, a to i přesto, že v NOZ jsou již 

výslovně zakotvena ustanovení realizující právo osvojeného dítěte znát svůj původ.
198

 

 

4.1.3 Právní úprava v ČR 

 

Při analýze českého právního řádu narazíme na zásadní problém, a to že právo znát 

svůj původ v něm není explicitně zakotveno. Článek 32 Listiny základních práv a svobod sice 

v odstavci 3 a 4 stanoví, že: 

 

„Děti narozené v manželství i mimo ně mají stejná práva.“ 
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„Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou 

výchovu a péči. Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů 

odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona.“
199

 

 

Nicméně uvedený článek se vztahuje spíše k péči o děti, než k informacím o jejich 

původu. Explicitní úpravu práva znát svůj původ sice nalezneme v Úmluvě o právech dítěte, 

která je dle článku 10 Ústavy součástí právního řádu
200

, nicméně, jak je rozebráno shora, 

Česká republika přijala k relevantnímu článku 7 Úmluvy o právech dítěte výhradu a aplikační 

přednost Úmluvy o právech dítěte tak nemá v dané problematice zásadní význam. Výslovná 

úprava práva znát svůj původ tedy v celém českém právním řádu chybí.  

Řada odborníků proto navrhuje, aby zákonodárce rozšířil katalog práv zakotvených 

v Listině o zcela bezvýjimečné právo znát svůj původ tak, aby tato absence nemusela být 

překonávána výkladem, jenž dovozuje, že „je-li dáno právo na rodičovskou výchovu a péči, 

musí být dáno i právo, které je nutnou podmínkou onoho práva, které nutně onoho právo na 

rodičovskou výchovu a péči předchází. Takovým právem je právo rodiče mít – a tudíž znát 

svůj původ“.
201

 

 

Za současné absence relevantní úpravy je třeba právo znát svůj původ jako 

fundamentální lidské právo v kontextu českého právního řádu dovozovat především 

výkladem, a to za pomocí judikatury soudů, jak vnitrostátních, tak ESLP. Za pozornost přitom 

stojí i rozhodnutí Nejvyššího soudu, který dovodil, že právo znát své rodiče v sobě zahrnuje i 

právo tyto rodiče neznat a že za určitých okolností že být v nejlepším zájmu dítěte, aby své 

(biologické rodiče) nepoznalo.
202
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4.2 Judikatura ESLP 

 

Rozsudky ESLP zabývající se právem znát svůj původ se obvykle musí vypořádat se 

střetem dvou protichůdných práv, neboť právo dítěte znát svůj původ se zde dostává do 

rozporu s právem jiné osoby (obvykle biologických rodičů) na ochranu soukromí. Článek 8 

odstavec 2 Úmluvy explicitně pamatuje na možnost omezení práva znát svůj původ v případě, 

že je v rozporu s jiným právem. V obdobných případech tedy ESLP postupuje na základě 

principu proporcionality. 

 Z výše uvedeného vyplývá, že právo znát svůj původ není právem absolutním. 

Konkrétní rozsudky analyzované dále navíc naznačují, že ESLP dává členským státům do 

značné míry prostor pro vlastní uvážení, jakým způsobem bude právo znát svůj původ 

realizováno.
203

  

 

V rozhodnutí Keegan proti Irsku
204

 rozhodl ESLP o porušení práva stěžovatele na 

rodinný život, když na základě rozhodnutí jeho expartnerky byla jeho biologická dcera dána 

k adopci, a to i přes úsilí stěžovatele o svěření dcery do péče. S odkazem nejen na článek 8 

Úmluvy, ale také na článek 7 Úmluvy o právech dítěte ESLP uvedl, že existuje-li biologické 

pouto k dítěti, musí členské státy jednat tak, aby bylo umožněno toto pouto rozvíjet a aby 

dítěti byla umožněna již od narození integrace v jeho vlastní (nikoli náhradní) rodině. 

 

  Rozhodnutí ve věci Mikulić proti Chorvatsku
205

 se týkalo stěžovatelky, která se 

narodila jako nemanželské dítě, otcovství bylo určeno až po zdlouhavém soudním řízení, a to 

na základě svědectví třetích osob a skutečnosti, že se putativní otec odmítal podrobit DNA 

testům (tedy nikoli na základě výsledků takových testů). ESLP zdůraznil, že při posuzování 

návrhu na určení otcovství je v prvé řadě třeba zkoumat zájem dítěte. V daném případě nebyla 

nalezena správná rovnováha mezi právem stěžovatelky znát svůj biologický původ a právem 

potenciálního otce nepodstupovat DNA test, neboť stěžovatelka byla ze strany vnitrostátních 

úřadů ponechána v dlouhotrvající nejistotě týkající se její identity a došlo tak k porušení 

článku 8. 
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V kauze Odièvre proti Francii
206

 stěžovatelka namítala, že Francie neposkytla 

dostatečnou ochranu jejímu právu znát svůj původ, neboť se narodila při anonymním porodu 

a bezprostředně poté byla matkou odložena, aniž by mohla získat informace o své biologické 

rodině, neboť přístup k takovým informacím je dle francouzské legislativy možný jen na 

základě souhlasu biologické matky. Podle tvrzení stěžovatelky se nemožností získat tyto 

informace narušila její osobnost a cítila se dlouhodobě deprivovaná.  

V daném případě byl tedy ESLP nucen poprvé posuzovat dvě odporující si práva, tj. 

právo znát svůj původ a právo biologického rodiče na ochranu soukromí. ESLP nicméně 

neposkytl jednoznačnou odpověď, neboť případ uzavřel s tím, že mezi členskými státy 

nepanuje shoda jakými prostředky a do jaké míry má být umožněna realizace práva znát svůj 

původ, a tedy, že v této oblasti panuje prostor členských států pro uvážení. Podle závěrů 

ESLP tedy Francie v daném případě článek 8 neporušila, neboť informace o matce byly 

stěžovatelce poskytnuty v anonymizované podobě, navíc byla zřízena Národní rada pro 

přístup k informacím o osobním původu, kterou mohla stěžovatelka požádat o zpřístupnění 

matčiny identity a Francie tedy nepřekročila prostor pro uvážení existující v této oblasti 

Úmluvy.  

V souvislosti s tímto rozhodnutím ESLP je nutné podotknout, že bylo odbornou 

veřejností značně kritizováno.
207

 Podle disentujících soudců ESLP pochybil, když 

v konečném důsledku dal při svém rozhodování absolutní přednost právům matky a tím 

porušil právo dítěte. 

 

Kritika rozhodnutí ve věci Odièvre proti Francii se poté částečně odrazila v rozsudku 

Jäggi proti Švýcarsku
208

, kde de facto došlo k obratu a názor původně disentujících soudců 

přijal ESLP za svůj, když dovodil, že právo znát svůj genetický původ je přímo jádrem práva 

na ochranu soukromého života a posuzují-li členské státy toto právo oproti právu jinému, 

podléhá taková úvaha přísnému přezkumu ESLP. Konkrétně šlo v daném rozhodnutí o případ 

muže, který se narodil jako nemanželské dítě, se svým biologickým otcem byl v pravidelném 
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kontaktu, nicméně po dobu života putativního otce nebylo určeno otcovství ke stěžovateli a 

ten následně neuspěl s žádostí o určení otcovství post mortem na základě pitvy. 

 

Určitým odklonem od převládajícího přístupu ESLP zaručujícího dítěti možnost 

poznat svůj biologický původ je rozhodnutí ve věci Różański proti Polsku
209

. Partnerce 

stěžovatele se v průběhu jejich dvouleté známosti narodilo dítě, u něhož však byl do matriky 

zapsán fiktivní otec. Po ukončení vztahu se matka začala s dítětem skrývat. Stěžovatel se 

pomocí prostředků dostupných podle polského právního řádu (návrh na určení opatrovníka 

dítěte, který by podal žalobu na určení otcovství, žádost ke státnímu zástupci, aby tuto žalobu 

podal) domáhal určení otcovství, ovšem v mezidobí bylo otcovství určeno na základě 

souhlasného prohlášení matky a jejího nového partnera, a to ve prospěch tohoto partnera. 

Všechny návrhy stěžovatele na popření otcovství byly odmítnuty.  

I když ESLP konstatoval porušení práva na rodinný život, zároveň (s ohledem na 

předchozí citovanou judikaturu možná poněkud překvapivě) uvedl, že v určitých situacích 

nemusí mít ani biologická realita přednost před právní domněnkou (jež odpovídá realitě 

sociální), a to tehdy, kdy je to v nejlepším zájmu dítěte, zejména byly-li stabilizovány vztahy 

mezi dítětem, matkou a jejím novým partnerem (sociálním otcem dítěte).  

 

4.3 Kritické zhodnocení konkrétních právních institutů porušujících právo 

dítěte znát svůj původ 

 

Následující část práce si klade za cíl zhodnotit vybrané právní instituty, o nichž již 

byla řeč a v případě kterých hraje právo dítěte znát svůj původ významnou roli, byť je 

v realitě českého právního řádu často přehlíženo. Společným rysem všech uvedených institutů 

je skutečnost, že určitým způsobem vybočují z tradiční představy uspořádání rodinných 

vztahů, zároveň však naplňují právo být, případně právo nebýt, rodičem. Zároveň je třeba 

zdůraznit, že některé tyto instituty nejsou zmíněny ve výhradě České republiky k článku 7 

Úmluvy o právech dítěte a jejich právní existence, resp. tolerování v případě baby-boxů, tak 

dle mého názoru zakládá porušení Úmluvy o právech dítěte.  

 

 Prvním z těchto institutů jsou utajené porody. Jak upozorňuje Hrušáková s 

Králíčkovou, možnost porodu s utajením totožnosti matky, nevyhovuje požadavkům na 
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dodržení práva dítěte znát svůj původ a de facto legalizuje přímé porušení Úmluvy o právech 

dítěte, neboť „dítě není řádně registrováno ihned po narození – nemá jméno a zejména 

„právně“ své rodiče a není mu zajištěno právo na jejich péči“.
210

  

Nutno přitom zopakovat, že, na rozdíl od osvojení a umělého oplodnění, neučinila 

Česká republika ve vztahu k utajeným porodům výhradu k Úmluvě o právech dítěte a 

citovaný zákon tak konstituuje její porušení. Zároveň dochází k určité diskriminaci práv dětí 

narozených mimo manželství, a to v rozporu s článkem 32 LZPS, protože zatímco manželské 

dítě své rodiče zná (neboť vdaná žena o utajení totožnosti požádat nemůže a pro určení otce 

se použije první domněnka), dítě, jehož matka požádala o utajení totožnosti má právně matku, 

jejíž totožnost je utajena, a určení otcovství je velice komplikované, právo znát svůj původ je 

tedy fakticky pošlapáno.  

 V souvislosti s utajenými porody pouze připomínám relevanci případu Odièvre proti 

Francii (rozebraného výše)
 211

, v němž sice ESLP neshledal porušení práva na rodinný život, 

nicméně ve světle pozdějšího vývoje judikatury lze tyto závěry považovat za překonané a 

domnívám se, že je možné očekávat, že obrátilo-li by se dítě narozené v důsledku utajeného 

porodu na ESLP, mohlo by se svojí stížností proti České republice uspět, a to s argumentací o 

porušení článku 8 Úmluvy.  

 

 

Obdobně problematické jako utajené porody jsou z hlediska práva dítěte znát svůj 

původ také baby–boxy, u nichž je jejich kontroverze ještě umocněna skutečností, že nejsou 

nijak právně regulovány. Logicky (vzhledem k absenci jakékoli právní úpravy), ve vztahu 

k nim neučinila Česká republika výhradu k článku 7 Úmluvy o právech dítěte a tolerování 

jejich existence ze strany státních orgánů tak rovněž představuje praxi porušující Úmluvu o 

právech dítěte. 

 

Společným rysem utajeného porodu i baby-boxů je skutečnost, že se obecně, 

minimálně konkludentně, předpokládá (ať už ze strany zákonodárce v případě utajeného 

porodu či ze strany zřizovatele baby–boxu), že dítě bude následně osvojeno. Mohou však 

                                                 
210
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nastat i případy, kdy (ať už v důsledku postižení, rasy nebo jiné odlišnosti) k osvojení dítěte 

nikdy nedojde, a dítě tak bude navždy stigmatizováno postavením nalezence.  

Navíc, v případě utajených porodů i baby-boxů je dítěti de facto znemožněno získat 

informace o svém otci, ačkoli Úmluva o právech dítěte vztahuje právo znát svůj původ 

k oběma rodičům. Zatímco v případě utajeného porodu dítě přece jen určité šance na získání 

informací k totožnosti matky má (byť velmi omezené), „praxe baby-boxů v ČR toto právo 

pohřbívá jednou provždy, snad až na několik zázračných náhodných shledání rodičů s dětmi. Dítě 

odložené do baby-boxu je bez dalšího nastaveným mechanismem zbaveno práva na informaci o 

svém původu.“ 
212

 

 

Další poměrně problematickou otázkou, jež je v českém právním řádu řešena tak, že 

dle mého názoru zakládá porušení práva dítěte znát svůj původ, je skutečnost, že dítě není 

aktivně legitimováno k popření otcovství. Byť původní návrh NOZ toto popěrné právo 

obsahoval, nakonec bylo, bez jakéhokoli dalšího zdůvodnění, vypuštěno. Ačkoli komentářová 

literatura naznačuje, že by se tento deficit dal kompenzovat výkladem ve vazbě na další 

ustanovení nového občanského zákoníku (viz § 19 odst. 1, zejm. věta druhá ve spojení s § 2 

odst. 3 NOZ)
213

, osobně jsem k takovému výkladu skeptická a domnívám se, že návrh na 

popření otcovství podaný dítětem by soud musel zamítnout.  

Tento nedostatek právní úpravy se přitom z hlediska práva znát svůj původ jeví fatální 

zejména v případě, bylo-li otcovství určeno na základě první domněnky, neboť tehdy není 

možné zahájit řízení o určení otcovství ani ex offo
214

 ani na základě návrhu biologického 

otce
215

. 

Jedná-li tedy matka se svým manželem (který však není biologickým otcem dítěte) ve 

shodě a žádný z nich řízení o popření otcovství manžela k dítěti nezahájí, neexistuje v českém 

právním řádu způsob, jak sjednotit právní a biologické otcovství a zároveň učinit za dost 
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právu dítěte znát svůj původ. Jako matrikový otec bude navždy veden manžel matky, aniž by 

dítě mělo možnost tento stav jakkoli zvrátit. 

Stejná situace nastane v případě otce určeného souhlasný prohlášením, nebudou-li 

splněny podmínky pro zahájení řízení o popření otcovství určeného souhlasným prohlášením 

z moci úřední (tedy kumulativně existence zřejmého zájmu dítěte a požadavek na naplnění 

ustanovení zaručujících základní lidská práva). 

Nelze než konstatovat, že takový deficit právní úpravy naznačuje, že dítě (a jeho právo 

znát svůj biologický původ) stále není vnímáno jako rovnocenný partner, se všemi právy, 

které by bylo logické mu přiřknout. 

 

 

Jak již bylo zmíněno, s porušením práva dítěte znát svůj původ Česká republika de 

facto počítá v případě umělého oplodnění, neboť v této oblasti přijala výhradu k článku 7 

Úmluvy o právech dítěte. Právní úprava striktně zaručuje utajení totožnosti dárce ve vztahu 

k páru podstupujícímu asistovanou reprodukci a zároveň rovněž utajení totožnosti neplodného 

páru před dárcem. Obecně panuje názor, že taková úprava je v nejlepším zájmu dítěte, jelikož 

zaručuje stabilitu právních vztahů, nicméně je třeba zdůraznit, že zároveň zakládá porušení 

práva dítěte znát svůj původ, neboť jedinou informací o biologických rodičích, kterou dítě 

může získat, jsou zjištěné genetické dispozice, což extenzivně pojatému právu znát svůj 

původ zjevně nevyhovuje. Ačkoli v řadě evropských zemí se tak stalo, současné společenské 

prostředí v České republice nenasvědčuje tomu, že by tato právní úprava měla být změněna, 

vzhledem k tomu, že poslanecký návrh zákona z roku 2015, podle něhož by dítě po dosažení 

18 let mohlo požádat o odtajnění identity, nebyl přijat. 

 

 Ačkoli rozsah této práce neumožňuje komplexně analyzovat problematiku osvojení, 

v souvislosti s právem dítěte znát svůj původ považuji za nezbytné ji aspoň okrajově zmínit. 

Jak ostatně vyplývá i z textu přijaté výhrady České republiky k článku 7 Úmluvy o právech 

dítěte, Česká republika vždy zastávala poměrně zdrženlivý postoj, co se týče uplatnění práva 

dítěte znát svůj původ v případě osvojení. Skutečnost, že došlo k osvojení, jakož i identita 

biologických rodičů, byly v minulosti před dítětem úzkostlivě tajeny; o to větší trauma pak 

dítě prožívalo, zjistilo-li pravdu o své minulosti.
216

 Tato praxe byla reflektována i v ZOR, jenž 

povinnost osvojitelů informovat dítě o osvojení nezakotvoval. Jak opakovaně poukazovala 
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 KOLUCHOVÁ, J.: Problémy s utvářením identity v náhradních rodinách. Správní právo. 2003, č. 5-6, s. 303.   
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Zuklínová, právní úprava ZOR kladla důraz zejména na ochranu budoucích osvojitelů
217

, 

jejichž zájmy byly upřednostňovány před zájmem dítěte. 

Postupně však začal převládat názor, že dítě by mělo být se skutečností, že bylo 

osvojeno, obeznámeno, a to způsobem a v době pro něj vhodné. NOZ proto výslovně stanoví, 

že „osvojitel je povinen informovat osvojence o skutečnosti osvojení, jakmile se to bude jevit 

vhodným, nejpozději však do zahájení školní docházky.“
218

  

Zákon tedy vznáší na osvojitele požadavek, informovat o skutečnosti, že došlo 

k osvojení, nikoli však o totožnosti biologických rodičů (neboť tato ani nemusí být osvojiteli 

známa). Poté je již na dítěti, zda využije možnosti nabízené právním řádem, aby identitu 

svých genetických rodičů zjistilo (kdy podle zákona o matrikách má osvojenec starší 12 let 

právo nahlížet do matriční knihy
219

). 

Problematické nicméně je, že ač nový občanský zákoník konečně explicitně zakotvuje 

povinnost osvojitelů informovat dítě o skutečnosti, že došlo k osvojení, zároveň nestanoví 

žádnou sankci za porušení této povinnosti a teprve judikatura ukáže, zda bude dítě schopno 

prokázat újmu způsobenou porušením této povinnosti.
220

  

 

Navíc, i NOZ počítá s institutem tzv. utajeného osvojení, kdy soud může rozhodnout, 

že osvojení a jeho okolnosti mají být utajeny před rodinou původu dítěte anebo, že bude 

utajen pokrevní rodič před osvojencem a osvojitelem.
221

 I když tedy nový občanský zákoník 

činí krok kupředu ve vztahu k právu dítěte znát svůj původ, když stanoví povinnost osvojitele 

dítě o osvojení informovat, zároveň legitimuje biologického rodiče k utajení své totožnosti 

tak, aby ji osvojenec nemohl zjistit ze spisu. Toto utajení je možné na základě soudního 

rozhodnutí prolomit, a to odůvodňuje-li takový postup velmi vážná situace ohrožující dítě na 

životě či zdraví.
222

  

Lze tedy uzavřít, že i když se z pohledu práva znát svůj původ právní úprava osvojení 

v NOZ zlepšila, stále není stoprocentní, resp. v případě utajeného osvojení dle mého názoru 
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 ZUKLÍNOVÁ, M.: Budoucí občanský zákoník a rodinné právo (Několik malých zamyšlení de lege ferenda). 

AUC, Iuridica, 2003, č. 1-2, s. 150 
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221

 § 837 odst. 1 NOZ 
222

 § 837 odst. 2 NOZ 



86 

 

tomuto právu nevyhovuje, což je však situace, proti níže lze s ohledem na přetrvávající 

výhradu České republiky k článku 7 Úmluvy o právech dítěte brojit jen stěží.  

 

Ve vztahu k právu dítěte znát svůj původ bohužel musím shrnout, že je jeho 

ochrana v rámci českého právního řádu zcela nedostatečná, když toto právo není 

výslovně zakotveno, navíc existují instituty, které jej přímo popírají, resp. porušují, čímž 

dochází také k porušení mezinárodních závazků České republiky. Pohled ESLP je navíc 

v tomto ohledu značně zdrženlivý a je diskutabilní, zda lze v budoucnu očekávat 

zlepšení. 
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5 Vliv judikatury ESLP na oblasti související s rodičovstvím 

 

Lidská práva jsou nedílnou součástí moderních demokratických systémů a představují 

jeden z korektivů čistě majoritního rozhodování.“
223

 Myšlenka evropské ochrany lidských 

práv vycházejících z určité charty, jež by práva a zásady společné evropským zemím 

kodifikovala, se datuje do období po druhé světové válce. Jejím velkým zastáncem byl 

Winston Churchill, který propagoval založení určité lokální obdoby Organizace spojených 

národů. Dne 5. 5. 1949 byla v Londýně deseti zakládajícími státy založena Rada Evropy, 

jejímž základním cílem je „dosažení větší jednoty mezi členy Rady Evropy za účelem ochrany 

uskutečňování ideálů a zásad, které jsou jejich společným dědictvím, a usnadňování jejich 

hospodářského a společenského rozvoje.“
224

 Tento cíl měl být mimo jiné naplňován „cestou 

dodržování a další realizace lidských práva a základních svobod.“ 

 

Již v červenci 1949 byl zveřejněn návrh Evropské úmluvy o lidských právech, jejímiž 

autory byli členové Evropského hnutí – Pierre Henri Teitgen, Sir David Maxwell – Fyfe a 

Fernand Dehousse. Úmluva samotná pak byla podepsána dne 4. 11. 1950 a po ratifikaci 

předepsanými deseti smluvními stranami vstoupila v platnost dne 3. 9. 1953. Postupem času 

se počet smluvních stran rozšiřoval, až na současných 48. Posledním signatářem se stala 

Evropská unie, a to s účinností od 1. 6. 2016.  

Toto přistoupení je odborníky hodnoceno jako zásadní krok, neboť instituce Evropské 

unie budou v oblasti lidských práv podrobeny kontrole na Evropské unii zcela nezávislé. 

Dojde tedy k odstranění určité nerovnosti, kdy dosud se mohli občané členských států 

dovolávat ochrany proti zásahům ze strany států, nikoli však již Evropské unie jako takové. 

Zároveň se očekává, že bude dosaženo jednotného, uceleného systému ochrany základních 

lidských práv, kdy všechny evropské právní systémy budou podléhat stejné kontrole a rovněž 

byly vysloveny názory, že přistoupení Evropské unie přispěje k tomu, aby byla sjednocena 

rozhodovací práce Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie 

v oblasti lidských práv.
225

 

 

                                                 
223 KMEC, J., KOSAŘ, D., KRATOCHVÍL, J., BOBEK, M.: Evropská úmluva o lidských právech. Praha: C. H. 

Beck, 2012, 1660 s, ISBN 978-80-7400-365-3 
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V České republice byla Úmluva vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 209/1992. Samotný 

text Úmluvy je doplněn šesti dodatkovými protokoly, které základní katalog práv rozšiřují, 

nebyly ovšem ratifikovány všemi smluvními stranami. 

 

Co se týče možností zásahu ESLP do soudní rozhodovací praxe a aplikace práva 

v členských státech, pak představy laiků jsou v porovnání s realitou značně zkreslené. Jak 

trefně poznamenává Kühn
226

, ESLP je velkou částí veřejnosti vnímán jako jakýsi deus ex 

machina, antický bůh, který se znenadání zjeví na jevišti, aby zachránil dějství hry směřující 

ke špatnému konci. Jinými slovy, řada laiků žije v domnění, že nedomůže-li se svého práva 

před vnitrostátními soudy, vždy je ještě šance, že jejich věc zvrátí štrasburský soud. Taková 

představa je samozřejmě naivní, nejen s ohledem na to, jak malé procento stížností je vůbec 

před ESLP projednáno
227

, ale především proto, že rozsah Úmluvy je značně limitovaný, 

zahrnující pouze naprosto základní práva, o jejichž existenci a potřebě ochrany není mezi 

členskými státy sporu.  

 

Jak vyplývá z preambule Úmluvy, základním cílem členských států je „podniknout 

první kroky ke kolektivnímu zaručení některých práv vyhlášených ve Všeobecné deklaraci“
228

. 

Rozsah práv, kterých se Úmluva týká, je tedy značně omezený, rozhodně nelze očekávat, že 

každý dílčí spor před vnitrostátními soudy lze vyřešit s odkazem na práva zaručená Úmluvou. 

Katalog práv v Úmluvě je třeba vnímat jako určité minimum, kdy členské státy samozřejmě 

v rámci své vnitrostátní úpravy mohou jít i nad tento rámec.  

 

Jacobs uvádí
229

, že Úmluva je založena na principu solidarity a subsidiarity, přičemž 

solidaritou je míněn závazek členských států zaručit efektivní ochranu práv v Úmluvě 

zahrnutých, zatímco princip subsidiarity odkazuje na roli ESLP jako instituce nastupující až 

v případě, že není dosaženo ochrany před vnitrostátními orgány. ESLP tedy není možné 

vnímat jako další instanci stojící nad vnitrostátními soudy. Před samotným meritorním 
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posouzením věci zkoumá ESLP celou řadu dalších aspektů, mimo jiné svoji územní, věcnou a 

osobní kompetenci, tedy tzv.  ratione loci, ratione personae a ratione materiae.
230

  Jak již bylo 

zmíněno výše, naprostá většina podaných stížností pak končí krátkým dopisem, informujícím 

stěžovatele o zjevné nepřijatelnosti stížnosti, kterým je záležitost uzavřena.            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

5.1 Mechanismus ovlivňování vnitrostátní právní úpravy a rozhodovací 

praxe v členských státech 

 

Jak vysvětleno shora, systém ochrany lidských práv je postaven na principu subsidiarity 

k ochraně poskytované smluvními státy Úmluvy v rámci jejich vnitrostátního práva, což se 

projevuje mimo jiné povinností vyčerpat vnitrostátní prostředky ochrany předtím, než se 

stěžovatel obrátí na ESLP.  

 

Jelikož Úmluva nezakotvuje systém vázanosti precedenty a ESLP není povinen sledovat 

při svém rozhodnutí rozsudky dřívější, při rozhodování každého jednotlivého případu mají být 

pečlivě uváženy konkrétní okolnosti, situace v žalovaném státě i ve smluvních státech obecně, 

konsenzus smluvních států ohledně dané otázky apod.  

Důraz při výkladu a rozhodování je tedy kladen na evolutivní a dynamický přístup, který 

není překážkou reforem a vylepšení.
231

  ESLP vnímá Úmluvu jako „živoucí instrument“, jenž 

má být vykládán ve světle aktuálních okolností, nikoli takových, které platily při sepisování 

Úmluvy.  

Na druhou stranu, ve skutkově obdobných případech se ESLP snaží zachovávat názorově 

konzistentní judikaturu a právní názor, vyřčený ESLP v jednom řízení, je aplikovatelný i 

v řízení jiném, byť s odlišnými účastníky, vedeném proti jinému členskému státu, za 

předpokladu shodných okolností. Takový přístup je pochopitelný s ohledem na nutnost právní 

jistoty a snahu o určitou předvídatelnost rozhodnutí.  

 

Promítnutím principu subsidiarity je rovněž doktrína margin of appreciation neboli 

doktrína prostoru pro uvážení
232

. Doktrína vychází z premisy, že vzhledem k odlišnostem 
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historické, společenské, kulturní, ekonomické a jiné povahy jednotlivých členských států jsou 

vnitrostátní orgány v lepší pozici nežli ESLP, umožňující jim náležitě poskytnout ochranu 

práv zakotvených Úmluvou a se zřetelem ke všem okolnostem rozhodovat, jak budou práva 

uplatňována. Členské státy tedy mají do určité míry prostor pro vlastní uvážení, jakým 

způsobem garantovaná práva a svobody upraví, případně zajistí jejich realizaci.  

 

Prostor pro uvážení není v případě všech práv garantovaných Úmluvou stejný. 

V oblastech, v nichž neexistuje konsenzus mezi členskými státy, případně týká-li se věc 

citlivých morálních či etických otázek, mají státy tradičně velmi široký prostor pro uvážení a 

jeho překročení je ESLP konstatováno jen sporadicky. Otázkou s velmi širokým prostorem 

pro uvážení je např. stanovení, odkdy začíná lidský život
233

. Naopak, je-li v dané oblasti úzký 

prostor pro uvážení, jsou na státy při ochraně práv garantovaných Úmluvou kladeny vyšší 

nároky a role ESLP je zesílena
234

. Takovou oblastí je tradičně rasová diskriminace.
235

 

 

Rozdíl mezi šíří prostoru pro uvážení je tedy v míře ingerence ESLP (a de facto i ochoty 

ESLP v dané oblasti určovat názorový směr). Společným rysem širokého i úzkého konceptu 

prostoru pro uvážení však je, že ESLP si vždy zachovává možnost kontroly, zda takto daný 

prostor pro uvážení nebyl ze strany členského státu překročen, čímž by mohlo dojít k porušení 

práv zaručených Úmluvou. I v oblastech, kde je tradičně široký prostor pro uvážení, tedy 

nemohou členské státy postupovat zcela libovolně a musí dodržovat určité mantinely (byť 

široce pojímané). 

 

Co se týče problematiky rozebírané v této práci, pak v celé řadě oblastí dospěl ESLP 

k závěru, že existuje široký prostor členských států pro uvážení; jako příklad lze zmínit 

přístup k umělému přerušení těhotenství, rodičovství homosexuálních párů či umělé 

oplodnění. V těchto oblastech se tedy ESLP pomyslně „drží stranou“ a případné porušení 

Úmluvy konstatuje jen v případech, jež lze považovat za výrazný exces. V uvedeném přístupu 

ESLP se promítá rozdílnost společenského vnímání daných institutů v jednotlivých státech, 

náboženství a v neposlední řadě také politické klima, přičemž jsem toho názoru, že stávající 

praxe, kdy šíře prostoru pro uvážení do značné míry závisí na povaze konkrétní projednávané 
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oblasti, je správná, neboť i když členské státy sdílejí hodnoty v Úmluvě zakotvené, stále je 

třeba respektovat možnou diverzitu jejich přístupu k určitým kontroverzním oblastem a de 

facto i suverenitu rozhodování jednotlivých členských států. 

 

5.1.1 Česká republika 

 

Česká a Slovenská Federativní republika se stala členským státem Rady Evropy dne 

21. 2. 1991, samostatná Česká republika pak dne 30. 6. 1993. Postavení Úmluvy v rámci 

českého právního řádu je upraveno čl. 10 Ústavy, který stanoví, že „ratifikované a vyhlášené 

mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách, jimiž je Česká republika 

vázána, jsou bezprostředně závazné a mají přednost před zákonem.“ 

 

Vliv Úmluvy na české právo můžeme pozorovat v několika oblastech
236

: 

 text Úmluvy se do značné míry odráží v textu Listiny základních práv a 

svobod; 

 Úmluva, vzhledem k tomu, že je považována za součást ústavního pořádku, 

funguje jako referenční hledisko pro posuzování českých zákonů, a to 

s derogačními účinky; 

 judikatura ESLP slouží jako inspirační zdroj pro rozhodnutí soudů obecných i 

Ústavního soudu; 

 judikatura ESLP je zohledňována při zákonodárném procesu.  

 

Jak upozorňuje Pospíšil
237

, judikatura ESLP sehrála nedocenitelnou roli v procesu 

transformace České republiky jakožto postkomunistické země v demokratický právní stát, 

neboť ačkoli naše země disponovala vlastním katalogem lidských práv v podobě LZPS, zcela 

chyběla relevantní judikatura, o niž by se mohl Ústavní soud opřít. Jako určité vodítko tak 

sloužila (a v řadě nově projednávaných otázek nadále slouží) právě judikatura ESLP. 

 

                                                 
236 WINTR, J.: Vliv Úmluvy na český ústavní pořádek In BOBEK, M., KYSELA J., WINTR J.: Dvacet let 

Evropské úmluvy v České republice a na Slovensku. Praha: C.H. Beck, 2013 
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 POSPÍŠIL, I.: Vliv Úmluvy a její aplikace ESLP na judikaturu Ústavního soudu In BOBEK, M., KYSELA J., 

WINTR J.: Dvacet let Evropské úmluvy v České republice a na Slovensku. Praha: C.H. Beck, 2013 
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 Co se týče postavení Úmluvy v hierarchii českých právních norem, pak za zcela 

přelomový je považován tzv. konkurzní nález Ústavního soudu (nález ze dne 25. 6. 2002, 

sp.zn. Pl. ÚS 36/01), v němž bylo judikováno, že pod pojem ústavního pořádku je nutno 

zahrnout i ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních 

svobodách. Jinými slovy, článek 112 Ústavy dle Ústavního soudu není vymezen taxativně, a 

ačkoli výslovně mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách nezmiňuje, 

tyto jsou s odkazem na článek 1 odst. 2 Ústavy rovněž součástí ústavního pořádku. Ačkoli 

uvedený závěr je značně kontroverzní a v odborné literatuře kritizovaný (kdy oponenti 

uvádějí, že nelze rozšiřovat rámec ústavního pořádku dle článku 112 a Úmluva se do 

vnitrostátního práva dostává prostřednictvím článku 10 Ústavy
238

), dosud zůstává 

nepřekonán. Ústavní soud tedy rozšířil derogační kritérium svého přezkumu, stanovené v čl. 

87 odst. 1 písm. a) Ústavy, na veškeré mezinárodní smlouvy podle čl. 10 Ústavy bez ohledu 

na jejich povahu. 

 

Ve vztahu k judikatuře ESLP pak Ústavní soud na uvedený názor navázal usnesením 

ze dne 26. 2. 2004, sp. zn. ÚS 604/02, když stanovil, že „Ústavní soud nemá žádných 

pochybností o tom, že obsah závazného rozsudku Evropského soudu ve věci proti České 

republice představuje pro Českou republiku závazek, jenž pro ni vyplývá z mezinárodního 

práva. Česká republika je povinna nejen podle mezinárodního práva, ale i s odkazem na čl. 1 

odst. 2 Ústavy takové závazky dodržovat. Ústavní soud je ústavním orgánem České republiky, 

a proto i jemu je čl. 1 odst. 2 Úst adresován. Je tedy povinen závazky České republiky 

vyplývající z obsahu rozsudku Evropského soudu v rámci svých kompetencí dodržet.“
239

  

 

 V jednom ze svých pozdějších nálezů se Ústavní soud věnoval také povinnosti 

obecných soudů dbát při svém rozhodování na dodržování Úmluvy „Obecné soudy tedy 

v prvé řadě pochybily, pokud se nijak nevypořádaly s argumentací stěžovatele o porušení 

Evropské úmluvy…. Bezprostřední aplikovatelnost mezinárodních smluv zahrnuje též 

povinnost českých soudů a jiných orgánů veřejné moci přihlížet k interpretaci těchto smluv 

příslušnými mezinárodními tribunály jako orgány povolanými autoritativně se vyslovovat 

k interpretaci mezinárodních smluv. To se pochopitelně vztahuje též na interpretaci Evropské 

                                                 
238

 KÜHN, Z., KYSELA, J.: Euronovela  Ústavy ve světle překvapivého nálezu Ústavního soudu č. 403/2002 

Sb., Soudní rozhledy 12/2002, s. 421 
239
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úmluvy Evropským soudem pro lidská práva, přičemž relevance rozhodnutí ESLP dosahuje 

v českém právu ústavněprávní kvality.“
240

 

 

 Ještě dál zašel Ústavní soud v nálezu z roku 2010, v němž konstatoval, že vydávání 

rozporných rozhodnutí obecným soudem, při nerespektování rozhodovací praxe ESLP, 

představuje porušení české Listiny základních práv a svobod. V případě, že se účastník řízení 

judikatury ESLP v svém podání dovolává a obecný soud se s takovým argumentem 

v odůvodnění opomene vypořádat, dochází k porušení práva na soudní ochranu dle čl. 36 

Listiny.
241

  

Vzhledem k tomu, že Ústavní soud dovodil, že součástí ústavního pořádku jsou 

s odkazem na ustanovení čl. 1 odst. 2 Ústavy i ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy 

o lidských právech a základních svobodách
242

, dojde-li obecný soud k závěru, že zákon, jehož 

má být při jejím řešení použito, je v rozporu s ratifikovanou a vyhlášenou mezinárodní 

smlouvou o lidských právech a základních svobodách, je povinen věc předložit Ústavnímu 

soudu, který má možnost jej z tohoto důvodu zrušit. K takovému kroku v minulosti Ústavní 

soud přistoupil, když zrušil § 242 odst. 2 trestního řádu pro rozpor s článkem 5 odst. 4 

Úmluvy, jenž žádá, slyšení obviněného soudem předtím, než je rozhodnuto o jeho stížnosti 

proti usnesení státního zástupce o dalším trvání vazby.
243

  

 

 Kmec podotýká
244

, že zajímavé ve vztahu k závěru, že Úmluva je součástí ústavního 

pořádku České republiky, je, že finálním interpretem Úmluvy je ESLP, nikoli Ústavní soud. 

Pro svoji závaznost by však judikatura měla být zohledňována již soudci obecných soudů, a to 

nikoli pouze judikatura ESLP vydaná ve sporech proti České republice, ale rovněž i ve 

sporech ostatních států, kdy lze závěry ESLP zobecnit a s ohledem na konkrétní okolnosti 

posuzovaného případu aplikovat i jinde.  

 

 Přímé povinnosti ve vztahu k výkonu rozsudku ESLP, kterým bylo konstatováno 

porušení Úmluvy, jsou stanoveny v čl. 46 Úmluvy, podle něhož: „Vysoké smluvní strany se 

                                                 
240
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zavazují, že se budou řídit konečnými rozsudky Soudu ve všech případech, jichž jsou 

stranami.“
245

 Logickým důsledkem takových rozsudků však je, že by ze strany smluvního 

státu mělo dojít nejen k ukončení porušování stěžovatelova práva, obnovení stavu před 

porušením stěžovatelova práva a přijetí opatření k zabránění budoucích porušení 

v konkrétním posuzovaném případě, ale rovněž ke změně zastávané praxe v obecné rovině, 

byť toto Úmluva explicitně nestanoví.  

 

 Jak naznačeno shora, jestliže ESLP v rozsudku shledá porušení Úmluvy, musí se 

smluvní stát vypořádat s následujícími povinnostmi: 

(i) přijmout individuální opatření v daném případě; 

(ii) přijmout obecná preventivní opatření, kterým se předejde budoucím shodným 

porušením Úmluvy; 

(iii) uhradit spravedlivé zadostiučinění přiznané v rozsudku stěžovateli, bylo-li 

uloženo 

 

Cílem individuálních opatření je obnovení stavu, který existoval před porušením 

Úmluvy (restitutium in integrum), ať už se jedná o opatření spočívající v navrácení 

majetku
246

, propuštění obviněného
247

 či obnovu řízení, která byla členským státům 

doporučena Výborem Ministrů jako vhodný způsob nápravy.
248

 ESLP však není oprávněn 

dávat členským státům jakékoli příkazy týkající se obecných opatření. Je tedy na volné úvaze 

státu, zda přistoupí ke změně aplikační praxe či novelizaci legislativy.  

 

Spravedlivé zadostiučinění není obligatorní náležitostí rozsudku, v některých 

případech ESLP určí, že pouhé projednání a konstatování porušení Úmluvy je samo o sobě 

pro stěžovatele spravedlivým zadostiučiněním.  

 

                                                 
245
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Samostatnou otázkou je závaznost rozhodnutí ESLP, adresovaných jiným členským 

státům v jiné věci, avšak podobného typu, tedy situace, kdy ESLP ve sporu proti jinému 

členskému státu vysloví určitý právní názor, který by byl aplikovatelný také v případě 

projednávaném u vnitrostátního soudu. Ačkoli nelze popřít vysokou argumentační hodnotu 

ani váhu, která může být takovému rozhodnutí ESLP u vnitrostátních soudů dána, ve většině 

členských států platí, že tato rozhodnutí závazná nejsou.
249

 A to především proto, že ESLP 

není součástí vnitrostátní soustavy soudů, ani na domácí justici napojen např. formou 

předběžné otázky jako Soudní dvůr Evropské unie.
250

 

 

Opačná praxe je například ve Spojeném království, v němž po převzetí Úmluvy do 

Human Rights Act 1998 je soud či tribunál povinen vzít v potaz rozhodnutí štrasburských 

orgánů Úmluvu aplikujících. Z formulace však vyplývá, že ani zde nemají rozhodnutí ve věci 

jiných členských států povahu precedentu, soudce se jimi tedy nemusí absolutně řídit; 

případný odklon však musí zdůvodnit odlišností anglického práva, která odlišnou aplikaci 

Úmluvy opodstatňuje.
251

  

 

Jak uvedeno výše, Ústavní soud zastává názor, že soudci obecných soudů v České 

republice jsou povinni se argumenty účastníků, založenými na rozhodnutí ESLP ve sporu 

proti jinému členskému státu, zabývat.
252

 Zda se ale soudce obecného soudu ztotožní 

s právním názorem ESLP vyjádřeným ve sporu proti jinému členskému státu či nikoli, je jen 

na jeho uvážení. V praxi je tedy názor ESLP vnímán jako autoritativní výklad příslušných 

ustanovení Úmluvy a jak zdůrazňuje Bobek, „tato role nemusí být omezena na výklad 

Evropské úmluvy jako takové. „Evropské“ interpretační vodítko může být zohledněno i při 

výkladu vnitrostátních ústavních norem, které se v rámci katalogu základních práv a svobod s 

ustanoveními Evropské úmluvy často překrývají.“
253
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Závěrem se nabízí otázka, nakolik je judikatura ESLP reflektována při zákonodárném 

procesu. Přístup zákonodárce k zohlednění rozhodovací praxe ESLP do značné míry závisí na 

konkrétní oblasti, kterou má návrh zákona regulovat. Samostatnou kapitolou pak je 

legislativa, přijatá právě kvůli rozhodnutí ESLP, tedy situace, kdy je v důsledku rozhodnutí 

ESLP přijato obecné preventivní opatření před budoucím porušením Úmluvy, spočívající 

v novelizaci právního předpisu. Jak dále rozvedeno v této práci, k takové změně legislativy 

došlo např. v důsledku rozsudků ve věci Walla, Wallová
254

 a Havelka a ostatní
255

. 

 

Zákon č. 90/1995 Sb., jednací řád Poslanecké sněmovny sice výslovně stanoví, že 

návrh zákona má obsahovat také důvodovou zprávu, v níž by mělo být mimo jiné uvedeno 

zhodnocení souladu návrhu zákona s mezinárodními smlouvami podle čl.10 Ústavy (tedy i 

ESLP) a s ústavním pořádkem České republiky.
256

 Jak ovšem upozorňuje Kysela
257

, součástí 

normy není žádná sankce. Legislativní odbor Kanceláře Poslanecké sněmovny dbá jen na to, 

aby důvodová zpráva zhodnocení (obvykle ve formě stručného konstatování, že zde není 

rozpor) obsahovala; jeho pravdivost již nezkoumá. Díky činnosti vládního zmocněnce pro 

zastupování ČR před ESLP je o aktuálním vývoji judikatury z orgánů nadaných 

zákonodárnou iniciativou nejlépe informována vláda, ani u ní však z časových důvodů při 

přípravě návrhu zákona není prováděn hloubkový rozbor štrasburské judikatury. 

 

Výjimku samozřejmě představují situace, kdy je návrh zákona předkládán právě 

v reakci na judikaturu ESLP (tedy již existující rozsudek proti ČR o porušení Úmluvy nebo 

snaha se mu vyhnout). V důsledku rozhodnutí ESLP je tak na řadu otázek nazíráno nově
258

, 

resp. odlišnou optikou, než by bylo v případě izolovaného vývoje vnitrostátního práva. Jak 

podotýká Králíčková, „obecně sdílené hodnoty ESLP, zejména ve vazbě na ochranu 

rodinného a soukromého života, se tak prolínají judikaturou jako červená nit a pozitivně 
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ovlivňují jak „psané“ rodinné právo a jeho interpretaci a aplikaci, tak nový občanský 

zákoník.“
259

   

 

Otázkou, nakolik je recentní judikatura ESLP v českém právním řádu aktuálně 

zohledněna v jednotlivých oblastech (ať už se jedná o lidská práva ve věcech otcovství, 

surogačního mateřství nebo rodičovských práv osob stejného pohlaví), jsem se zabývala již 

v předchozích částech této práce. Nutno ovšem zdůraznit, že samotné rozhodnutí ESLP (byť 

by jím bylo konstatováno porušení Úmluvy), nemá vliv na platnost a účinnost daného 

vnitrostátního právního ustanovení, ani na pokračování v zažité aplikační praxi.  

ESLP na rozdíl od Ústavního soudu nemá (a z povahy věci ani nemůže mít) derogační 

pravomoc ve vztahu k vnitrostátní legislativě. Rozhodnutí, zda k potřebné změně dojde, plně 

záleží vždy na daném členském státu; ten má sice mezinárodní závazek vyhovět následkům 

rozsudku ESLP
260

, nicméně s ohledem na jeho suverenitu je plně v jeho diskreci, zda se pro 

změnu právní úpravy rozhodne či zda přijme jiné opatření (a případně jaké). Jak však 

upozorňuje Kmec
261

, v poslední době ESLP v některých případech naznačuje státům, jaká 

konkrétní opatření by měly přijmout za účelem implementace rozsudku, je tedy otázkou, jak 

se bude tento přístup nadále vyvíjet. 

 

5.1.2 Možnosti sjednocení pohledu na dílčí otázky rodičovství v rámci 

jednotlivých členských států 

 

Jak zmíněno na řadě míst této práce, základním problémem pojmu rodičovství je 

skutečnost, že jeho aspekty jsou v rámci jednotlivých členských států Úmluvy vnímány často 

velmi odlišně, což stěžuje roli ESLP, který z důvodu neexistujícího jednotného evropského 

konsenzu k dané problematice s odkazem na široký prostor pro uvážení, často nemá jinou 

možnost, než zaujmout k věci velmi zdrženlivé stanovisko.  
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Zastávám názor, že právě odvětví rodinného práva je pro svá specifika k sjednocení 

nejméně vhodné. Jak uvádí Králíčková
262

, důvodů je celá řada, a to právní kultura, 

náboženství, politické klima, ideologie, konzervatismus apod. Při snahách o případné 

sjednocení přístupu je třeba přihlížet ke skutečnosti, že pro rodinné právo je typická určitá 

setrvačnost a rigidita, jež je znatelná zejména v postkomunistických zemích, kde byl 

v minulosti právní řád, včetně rodinného práva, zcela přizpůsoben politickému uspořádání a 

ideologii.  

 

Se vznikem Evropských společenství ovšem vyvstává potřeba se sbližováním 

jednotlivých evropských právních úprav v rámci zákonodárného procesu zabývat, a to 

zejména s ohledem na zvyšující se migraci, volný pohyb osob, uzavírání manželství osobami 

různých státních občanství či formy náhradní rodinné péče. Pominout nelze ani rozvoj 

zvláštních druhů turistiky (ať už zaměřené na potraty, umělé oplodnění, osvojení či surogátní 

mateřství), k němuž dochází v posledních letech. 

K určitému sbližování národních rodině-právních předpisů by měly přispět tzv. Principy 

evropského rodinného práva, jež vytváří Komise pro evropské rodinné právo (CEFL) 

založená v roce 2001. Dosud byly publikovány její výstupy a doporučené Principy v oblasti 

rozvodu, rodičovské odpovědnosti a majetkových vztahů mezi manželi, které by měly pomoci 

k harmonizaci rodinného práva v Evropě a to tak, že budou zohledněny při zákonodárném 

procesu v jednotlivých členských státech.  

 

 Jak je rovněž naznačeno shora, k určité harmonizaci obecných rysů, resp. odstranění 

nejzávažnějších zásahů do práva na rodinný život, přispívá také ESLP svými rozsudky, 

v jejichž důsledku se postupně mění vnitrostátní aplikační praxe, případně i legislativa. 
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5.2 Článek 8 Úmluvy 

 

Co se týče rodičovství i rodinného práva obecně, ovlivňuje české právo i rozhodování 

českých soudů největší měrou judikatura, týkající se článku 8 Úmluvy, jenž zní: 

 

 Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a 

korespondence. 

  

Státní orgán nemůže do výkonu tohoto práva zasahovat kromě případů, kdy je to v 

souladu se zákonem a nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, 

veřejné bezpečnosti, hospodářského blahobytu země, předcházení nepokojům a zločinnosti, 

ochrany zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod jiných. 

 

Článek 8 jako celek chrání čtyři jednotlivé zájmy – soukromý život, rodinný život, obydlí 

a korespondenci. S ohledem na vzájemnou provázanost a vágní hranici mezi těmito zájmy, se 

často porušení dotýká více z nich, zároveň také dochází k překrývání tohoto ustanovení 

s jinými články Úmluvy, které jsou konstruovány tak, aby dopadaly na specifické případy – 

např. omezení cestování je upraveno v čl. 2 Protokolu č. 4, ačkoli nepochybně má dopad na 

soukromý a rodinný život
263

.  

 

Článek 8 je formulován obdobně jako následující články 9 až 11. V prvním odstavci je 

zaručeno právo jednotlivce, jehož se může oproti členskému státu domáhat, v druhém 

odstavci jsou pak vyjmenovány výjimky, kdy stát může do zaručeného práva jednotlivce 

legitimně zasáhnout.  

Článek 8 tedy nepřiznává právo absolutní, ani není obsažen ve výčtu nederogovatelných 

práv v článku 15 Úmluvy. Uvedená povaha článku 8 znamená, že za určitých okolností je 

možné garantovaná práva narušit. V případě, že zásah státu splňuje podmínky stanovené 

druhým odstavcem článku 8, nejedná se o zásah nepřípustný. Ke zjištění, zda byl zásah státu 

do garantovaných práv přípustný, přitom slouží tzv. pětistupňový test (viz dále). 
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5.2.1 Negativní a pozitivní povinnosti plynoucí z článku 8 Úmluvy 

 

Negativní povinnost státu znamená, že se má zdržet zásahů do soukromého a 

rodinného života. Pozitivní povinnosti stát dostojí, jestliže zajistí dodržování zaručených práv 

a efektivně zasáhne v případě, že jsou na jeho území porušována. Pozitivní závazek lze tedy 

charakterizovat jako požadavek na určitou aktivní činnost státu, zatímco negativní závazek 

vyžaduje naopak pasivitu státu. 

Pozitivní závazek státu ve vztahu k ochraně soukromého a rodinného života ESLP 

poprvé dovodil v rozhodnutí ve věci Marckx vs. Belgie, když stanovil: „Zakotvením práva na 

respektování rodinného života v odstavci 1 článek 8 především naznačuje, že stát nemůže do 

tohoto práva zasahovat… Nicméně článek pouze nedonucuje stát vyvarovat se takových 

zásahů. Vedle tohoto primárně negativního závazku mohou být pozitivní závazky vlastní 

efektivnímu „respektování rodinného života“.
264

  

 

Signatáři Úmluvy jsou tedy povinni nejen respektovat práva v ní obsažená; rozsah 

ochrany těchto práv jde nad rámec pouhého požadavku na zdržení se určitého jednání -  státy 

jsou povinny aktivně konat, aby přijaly taková opatření, jež budou dodržování zaručených 

práv dostatečně garantovat. Díky zakotvení pozitivních závazků členských států je tak 

ochrana zaručena nejen ve vztahu občan – stát, ale i mezi soukromými osobami navzájem, a 

to právě díky účinným opatřením, jejichž přijetí se na státech vyžaduje. Jinými slovy, byť stát 

sám dané právo respektuje a nezasahuje do něj, může se dopustit porušení článku 8 tím, že 

nezajistí dostatečná opatření zamezující zásahu soukromou osobou. 

 

Jestliže stát nedodrží jak své pozitivní, tak své negativní povinnosti plynoucí z článku 

8, dojde většinou k porušení tohoto článku, za předpokladu splnění kritérií stanovených v tzv. 

pětistupňovém testu. 
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5.2.2 Pětistupňový test 

 

Pětistupňový test ESLP používá nejen při posuzování porušení článku 8, ale také u 

článků 9 až 11
265

, u nichž, jak je uvedeno shora, jsou povolené zásahy do zakotvených práv 

definovány obdobným způsobem jako u článku 8
266

. V případě prvních dvou kroků 

pětistupňového testu leží důkazní břemeno na stěžovateli, který musí prokázat, že:  

 

(i) projednávaný případ spadá pod rozsah práv zaručených článkem, jehož porušení se 

stěžovatel domáhá a  

(ii) že ze strany státu došlo k zásahu do namítaného práva stěžovatele.  

 

V případě, že při uvedených dvou tvrzeních stěžovatel důkazní břemeno neunese, je stížnost 

bez dalšího zamítnuta. Jestliže se ale ESLP s těmito tvrzeními stěžovatele ztotožní, přesouvá 

se důkazní břemeno na členský stát, který musí prokázat, že zásah byl: 

 

(iii) v souladu se zákonem (tzv. test legality),  

(iv) sledoval minimálně jeden z cílů vyjmenovaných v druhém odstavci článku 8 (tzv. 

test legitimity) a  

(v) takový zásah byl nezbytný v demokratické společnosti (tzv. test nezbytnosti).  

 

Jestliže vláda členského státu neprokáže svá tvrzení (tedy neunese důkazní břemeno), 

je konstatováno porušení Úmluvy. Obecně v praxi ESLP platí, že shledá-li ESLP porušení již 

při testu legality nebo legitimity, dále nepokračuje a porušení Úmluvy bez dalšího konstatuje, 

aniž by se zabýval nezbytností provedeného zásahu do garantovaných práv. 

 

Co se týče prvního kroku, má ESLP obecně tendenci vykládat rozsah práv 

garantovaných Úmluvou široce. Test v rámci prvního kroku hraje roli především v případech, 

kdy stěžovatel z Úmluvy implicitně dovozuje práva, která nejsou výslovně uvedena. 
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V souvislosti s katalogem práv chráněných ESLP je přitom třeba odkázat na bohatou 

judikaturu, v níž byla celá řada dílčích práv, explicitně v Úmluvě nezakotvených, derivována. 

 

Jestliže ELSP při druhém kroku pětistupňového testu dojde k závěru, že k zásahu do 

zaručeného práva nedošlo, nemusí již nadále v testu pokračovat, neboť takový závěr logicky 

znamená, že Úmluva porušena nebyla. Stejně jako rozsah garantovaných práv, i termín 

„zásah“ ESLP pojímá velmi široce, a proto pouze výjimečně dospěje k závěru, že k zásahu 

nedošlo. 

 

Formulace „v souladu se zákonem“ dle judikatury ESLP
267

 nevyžaduje pouze to, aby 

sporné opatření mělo oporu ve vnitrostátním předpise, ale klade nároky i na kvalitu 

samotného právního předpisu. ESLP akcentuje, aby právo bylo dostatečně přístupné a 

předvídatelné, což mimo jiné znamená, že pravomoc státu, a způsob výkonu této pravomoci 

relevantním státním orgánem, musí být dostatečně určitě definovány. Pro splnění testu 

legality je tedy nutné, aby měl zásah oporu ve vnitrostátním právu a aby toto právo dostálo 

požadavkům na kvalitu práva. 

V souvislosti s třetím krokem pětistupňového testu si dovolím upozornit na jisté 

komplikace, způsobené překladem Úmluvy do češtiny. V angličtině používá Úmluva spojení 

„in accordance with law“, které bylo přeloženo jako „v souladu se zákonem“, ačkoli přesnější 

překlad by měl být „v souladu s právem“. Mezi pojmy zákon a právo je přitom poměrně 

zásadní rozdíl, vzhledem ke skutečnosti, že zákon je pouze jedním z možných pramenů práva. 

V této souvislosti je třeba upozornit, že judikatura ESLP přitom toto spojení opravdu vykládá 

jako „soulad s právem“ a nikoli se zákonem, a pojem právo vnímá ve smyslu materiálním, 

kdy pod něj podřazuje nejen právo psané (včetně podzákonných předpisů), ale rovněž 

nepsané, konkrétně judikaturu, a to nejen v zemích common law. 
268

 

 

Při čtvrtém kroku pětistupňového testu si ESLP pokládá otázku, zda byl zásahem státu do 

zaručeného práva sledován alespoň jeden z legitimních cílů. Stát tedy musí označit jeden 

z cílů vyjmenovaných v článku 8, přičemž tento výčet je taxativní. Tyto cíle jsou však 

formulovány velmi široce (národní bezpečnosti, veřejná bezpečnost, hospodářský blahobyt 
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země, předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrana zdraví nebo morálky, ochrana práv a 

svobod jiných
269

) a státům většinou nečiní obtíže své jednání minimálně pod jeden podřadit. 

Ačkoli stěžovatelé v této souvislosti často namítají, že vládou uvedený povolený cíl pouze 

zastírá cíl skutečný, ESLP je poměrně zdrženlivý a obvykle se s takovým tvrzením 

neztotožní.
270

 

 

V případě, že ESLP uzná, že zásah do zaručeného práva byl v souladu se zákonem 

(resp. právem) a sledoval legitimní cíl (tedy aplikuje-li ESLP test legality a legitimity a dojde 

k závěru, že zásah členského státu do zaručených práv splnil potřebná kritéria stanovená 

článkem 8 Úmluvy), zbývá posoudit, zda takový zásah byl nezbytný v demokratické 

společnosti. Většina případů, které ESLP meritorně posuzuje, se rozhodne právě v tomto 

kroku.  

Posouzení nezbytnosti v demokratické společnosti do jisté míry souvisí s principem 

margin of appreciation (tedy doktrínou prostoru pro uvážení, vysvětlenou dříve v této práci), 

neboť nezbytnost do určité míry záleží na konkrétní situaci v daném státu. ESLP zastává 

výklad, dle kterého „pojem nezbytnosti vyžaduje, aby zásah odpovídal naléhavé společenské 

potřebě a zejména aby byl přiměřený sledovanému legitimnímu cíli.“
271

 Smluvní státy mají 

určitou míru uvážení, zda taková naléhavá potřeba existuje, což je zdůvodňováno především 

skutečností, že vnitrostátní zákonodárce/soudce jsou lépe obeznámeni s relevantní 

společenskou potřebou, zvyklostmi i reáliemi konkrétního členského státu nežli ESLP, pro 

něhož v určitých případech může být reálně fungující praxe daného státu poměrně vzdálená, 

případně je o ní informován pouze zprostředkovaně.  

 

Jak ovšem dovozuje ESLP, míra uvážení vnitrostátních orgánů týkající se rozhodnutí, 

zda naléhavá potřeba existuje, jde ruku v ruce s evropským dohledem, zahrnujícím jak 

legislativu, tak rozhodnutí ji aplikující, včetně rozhodnutí vynesených nezávislým soudem. 

ESLP tak musí zejména určit, zda důvody předložené vnitrostátními orgány pro ospravedlnění 

zásahu byly „relevantní a dostatečné“ a zda přijatá opatření byla „přiměřená sledovaným 

legitimním cílům“.
272
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5.3 Případové studie – vybrané rozsudky ESLP a jejich vliv na vnitrostátní 

úpravu 

 

Jak již bylo v této práci zmíněno, článek 8 Úmluvy patří z hlediska České republiky 

k těm nejporušovanějším. Stížnosti českých občanů se, vedle článku 6, opírají nejčastější 

právě o porušení práva na soukromý a rodinný život. Cílem této kapitoly je uvést zajímavé 

rozsudky týkající se rodičovství a analyzovat, zda a jakým způsobem došlo v návaznosti na 

konstatování ESLP ke změně ve vnitrostátní právní úpravě, případně přístupu soudů. 

 

5.3.1 Právo být spolu 

 

Jak ESLP konstatoval v rozhodnutí Kutzner proti Německu
273

, jedním ze základních 

prvků rodinného života je právo být spolu. Zajímavé je, že ačkoli toto právo náleží dětem i 

rodičům, ze strany dětí je nevynutitelné. Nejeví-li rodič o dítě zájem, těžko se bude dítě 

domáhat jeho přítomnosti ve svém životě. Dítě tedy nemá žádný prostředek vynucení 

realizace svého práva být s rodičem, Oproti tomu, rodiče právo trávit s dítětem čas a pečovat 

o něj u soudu uplatňují velmi často, ať už proti nim stojí rodič druhý nebo veřejná moc. 

Ačkoli rozhodujícím kritériem je i zde nejlepší zájem dítě, v praxi bývá styk nařizován i 

v případě, kdy o něj dítě zájem nejeví. Aby rodiči nebylo přiznáno právo na styk s dítětem, 

musí se jednat o vážné případy, obvykle takové, kdy by pro dítě byl styk určitým způsobem 

rizikový. 

 

Obecně platí, že k narušení práva být spolu by ze strany veřejné moci mělo docházet 

pouze v těch nejkrajnějších, opodstatněných případech, kdy situaci nelze řešit jinak. Legitimní 

je odnětí dítěte z rodiny zejména tehdy, dochází-li v původním prostředí k fyzickému nebo 

psychickému týrání dítěte. Diskutabilním je však takové řešení v rodinách, kdy je dítě po 

psychické i fyzické stránce naprosto v pořádku, ovšem materiální zajištění rodiny nepovažuje 

stát za dostatečné. Zodpovědět otázku, co je v takovém případě v nejlepším zájmu dítěte, zda 

ponechat jej v původní rodině, avšak v nevyhovujícím prostředí, nebo zda jej umístit do 

náhradní péče, může být velmi složité. Přístup české justice (a následně i zákonodárce) 

k takovému posouzení se přitom vyvíjel, a to právě v důsledku judikatury ESLP. Rozsudky ve 
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věci Walla a Wallová proti České republice a Havelka proti České republice jsou tedy 

ukázkovým případem vlivu ESLP na českou právní teorii i praxi.  

 

V případě Walla a Wallová proti České republice
274

 se ESLP poprvé zabýval 

umisťováním dětí v ČR do dětských domovů
275

. Stěžovatelé měli pět dětí, které se narodily 

v průběhu let 1985 až 2000. Z důvodu absence bydlení vyhovujícího tak početné rodině a také 

pro neschopnost stěžovatelů zajistit vyhovující bydlení, způsobenou částečně jejich 

chudobou, částečně zdravotními problémy, vnitrostátní soudy umístily dvě nejmladší děti do 

náhradní rodinné péče a zbývající do ústavní výchovy. Po vyčerpání vnitrostátních opravných 

prostředků se věc dostala až k ESLP, kdy stěžovatelé namítali porušení jejich práva na 

rodinný život. 

 ESLP navázal na rozhodnutí K. a T. proti Finsku
276

 (odnětí dítěte ihned po porodu 

matce trpící psychickou nemocí), v němž bylo stanoveno, že zásah do práva rodičů a dětí být 

spolu může být proveden pouze, je-li v souladu se zákonem, sleduje-li některý z cílů 

uvedených v odstavci 2 článku 8 a je-li dosažení takového cíle nezbytné v demokratické 

společnosti. Nezbytnost přitom musí být založena na naléhavé společenské potřebě, 

přiměřené sledovanému legitimnímu cíli.  

 Ačkoliv v uvedeném případě dle ESLP zásah státních orgánů sledoval legitimní cíl, 

totiž ochranu práv a svobod jiných, neztotožnil se ESLP se závěrem, že takový zásah byl pro 

sledovaný účel nezbytný. Nezbytnost má být dle ESLP posuzována z hlediska celého případu, 

přičemž rozdělení rodiny představuje velmi závažný zásah a musí být proto podepřeno 

závažnými argumenty motivovanými zájmem dítěte.
277

 I když se umístění dítěte do jiného 

prostředí než stávající rodiny jeví jako vhodnější, nemůže toto řešení samo o sobě 

ospravedlnit násilné odnětí biologickým rodičům. Aby byl postup v souladu s článkem 8 

Úmluvy, musí být násilně odnětí biologickým rodičům s ohledem na všechny okolnosti ještě 

navíc nezbytné.  

 ESLP zdůraznil, že v daném případě nebyly děti vystaveny násilí, pohlavnímu 

zneužívání ani jinému špatnému zacházení. Soudy navíc nezjistily ani nedostatek citového 
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zázemí, znepokojivý zdravotní stav nebo psychickou nerovnováhu u rodičů. V judikatuře 

ESLP nebyly nikdy nevyhovující životní podmínky nebo materiální nedostatek shledány 

samostatně jako opodstatnění nezbytnosti zásahu, vždy byly doprovázeny ještě dalšími 

skutečnostmi jako psychickým stavem rodičů nebo jejich výchovnými, citovými a 

pedagogickými schopnostmi. 

 Jelikož v projednávané věci nebyly výchovné schopnosti rodičů nikdy zpochybněny a 

vnitrostátní soudy opakovaně konstatovaly jejich snahu svoji situaci řešit, dospěl ESLP 

k závěru, že nařízení ústavní výchovy a odnětí dětí z péče rodičů nebylo nezbytné, neboť 

nevyhovující bytová situace rodičů byla pouze materiálním nedostatkem, který mohly 

vnitrostátní orgány zhojit pomocí jiných prostředků, než úplným rozdělením rodiny, které je 

legitimní pouze v těch nejzávažnějších případech. Ačkoli tedy důvody uplatněné 

vnitrostátními orgány byly relevantní, nebyly dostačující k opodstatnění natolik závažného 

zásahu do rodinného života, jakým je násilné odtržení dětí od rodičů. ESLP proto konstatoval, 

že v daném případě k porušení článku 8 Úmluvy došlo. 

 

Skutkově podobný byl případ Havelka a ostatní proti České republice
278

. V dané věci 

se stěžovatel poté, co jeho manželka opustila společnou domácnost, sám staral o šest dětí. 

Z důvodu probíhajícího řízení o vyklizení bytu a odpojení elektřiny byly děti rozhodnutím 

vnitrostátních soudů umístěny do ústavní výchovy, ačkoli sestry stěžovatele nabízely možnost 

ubytování dětí v jejich domácnosti. Poté, co neuspěl u vnitrostátních soudů, obrátil se 

stěžovatel k ESLP s tím, že bylo porušeno jeho právo na rodinný život zaručené článkem 8 

Úmluvy. ESLP uvedl, že rozdělení rodiny představuje velmi závažný zásah; takové opatření 

se tedy musí opírat o dostatečně vážné a pádné argumenty motivované zájmem dítěte. 

Možnost umístit dítě do prostředí vhodnějšího pro jeho výchovu nemůže sama o sobě 

odůvodňovat jeho násilné odnětí biologickým rodičům. Navíc, státy mají v této oblasti i 

pozitivní závazky spočívající ve skutečnosti, že je-li prokázána existence rodinného vztahu, 

musí stát jednat tak, aby se tento vztah mohl rozvíjet, a přijmout vhodná opatření za účelem 

sloučení rodiče s dítětem. V dané věci nebylo (vyjma hrozícího vystěhování a odpojení 

elektřiny) prokázáno, že by dětem byla způsobena jakákoli újma. Děti netrpěly zdravotními 

problémy, nebylo s nimi špatně zacházeno ani se jejich otec nenacházel ve špatném 

psychickém stavu. ESLP tedy konstatoval porušení článku 8, neboť „rozhodnutí o svěření dětí 

do ústavní výchovy se neopírala o dostatečné důvody, jež by ospravedlnily jejich přiměřenost 
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s ohledem na sledovaný legitimní cíl. Bez ohledu na prostor pro úvahu vnitrostátních orgánů 

nebylo předmětné opatření nezbytné v demokratické společnosti.“
279

 

 

Z výše uvedených rozsudků jasně vyplývá, že nepříznivá sociální situace by neměla 

být důvodem pro odebrání dětí z péče rodičů. Vlivem judikatury ESLP došlo i ke změně 

české praxe, když nejprve byly závěry zformulované ESLP převzaty do nálezu Ústavního 

soudu ze dne 10. října 2007 sp. zn. II. ÚS 838/07. Dle citovaného rozhodnutí Ústavního soudu 

je rozdělení rodiny natolik závažný zásah do základních lidských práv, že se musí opírat o 

dostatečně pádné argumenty motivované zájmem dítěte. Nevyhovující životní podmínky nebo 

materiální nedostatek lze dle Ústavního soudu za takový argument považovat pouze ve 

spojení s dalšími okolnostmi (např. násilím, pohlavním zneužíváním apod.).
280

 

 

Následně bylo v zájmu sjednocení judikatury dne 8. prosince 2010 přijato stanovisko 

občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu k rozhodování soudů ve věcech 

nařizování ústavní výchovy z důvodů materiálních nedostatků rodiny, zvláště pak jejich 

špatných bytových poměrů
281

, podle něhož nařízení ústavní výchovy má představovat až 

nejkrajnější možné řešení, k němuž je třeba se uchýlit pouze v nejvážnějších případech. 

Umístění dítěte do prostředí vhodnějšího pro jeho výchovu nemůže samo o sobě odůvodňovat 

jeho násilné odnětí biologickým rodičům, takový zásah musí být nadto „nezbytný“ s ohledem 

na další okolnosti. Stanovisko explicitně uvádí, že závažnou skutečností odůvodňující 

rozdělení rodiny nemůže nikdy sama o sobě být jen majetková nedostatečnost rodiny, neboť 

nenaplňuje žádný ze zákonných předpokladů, které mohou být důvodem pro nařízení ústavní 

výchovy.  

 

 Co se týče tohoto případu, ztotožňuji se s rozhodnutím ESLP. Osobně se domnívám, 

že umístění dítěte do ústavní výchovy by mělo být až tím nejkrajnějším řešením, k němuž by 

se měl stát uchýlit pouze ve výjimečných případech, nejde-li situaci vyřešit jinak. Jsem toho 

názoru, že zejména na psychickou stránku dítěte a jeho vývoj má odtržení od rodiny, tedy 

z jeho přirozeného prostředí, negativnější dopad než případný život v podmínkách, jež do 

určité míry nevyhovují očekávaných standardům. 
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Skutečnost, že oba výše uvedené rozsudky byly zákonodárcem vzaty v potaz, 

dokazuje i fakt, že NOZ na rozdíl od předchozí právní úpravy explicitně stanoví, že 

„nedostatečné bytové poměry nebo majetkové poměry rodičů dítěte nebo osob, kterým bylo 

dítě svěřeno do péče, nemohou být samy o sobě důvodem pro rozhodnutí soudu o ústavní 

výchově, jestliže jsou jinak rodiče způsobilí zabezpečit řádnou výchovu dítěte a plnění 

povinností vyplývajících z jejich rodičovské odpovědnosti.“
282

 Inspirační zdroj v podobě shora 

uvedené judikaturu ESLP přitom výslovně přiznává i důvodová zpráva k NOZ. 

 

Podmínky umístění dítěte do ústavní výchovy jsou tedy jedním z příkladů, kdy 

v důsledku rozhodnutí ESLP došlo ke změně rozhodovací praxe soudů, a následně i právní 

úpravy. 

 

5.3.2 Rodičovství homosexuálních párů 

 

Rodičovství homosexuálním párů je dle mého názoru v oblasti rodinného práva 

jedním nejdiskutovanějších témat současnosti. Hlasy zastánců volající po odstranění určité 

formy diskriminace, argumentující nutností legalizace objektivně existujícího faktického 

stavu a nejlepším zájmem dítěte, zaznívají stejně silně jako argumenty odpůrců, propagujících 

tradiční model rodiny, strachujících se o možnou devalvaci hodnot společnosti a rovněž 

nejlepší zájem dítěte. S oběma skupinami je pak nucen se určitým způsobem vypořádat 

zákonodárce, přičemž, jak rozvedeno dále, nelze odhlížet od jasného stanoviska ESLP a 

možností jeho budoucí intervence. 

 Ať už jsou argumenty odpůrců legalizace rodin s rodiči stejného pohlaví jakékoli, 

faktem je, že takové rodiny objektivně existují, ať už v důsledku umělého oplodnění, 

náhradního mateřství, osvojení dítěte samostatným osvojitelem či výchovy dětí jednoho 

rodičů z předešlého vztahu. Řešení, které by se pro takový homosexuální pár logicky 

nabízelo, a prostřednictvím kterého by i nematrikový rodič získal postavení rodiče právního, 

je samozřejmě osvojení dítěte druhým z rodičů, tedy tím, který není rodičem biologickým, 

jehož rodičovství nebylo určeno na základě zákonné domněnky, případně osvojení.  

Zde ale homosexuální páry narážely na překážku spočívající v ust. § 13 odst. 2 zákona 

o registrovaném partnerství, podle něhož trvající partnerství brání tomu, aby se některý 
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z partnerů stal osvojitelem dítěte.
283

 V důsledku existence tohoto ustanovení nastávala 

paradoxní situace, jež byla právem označovaná jako diskriminační – zatímco podle ZOR, 

potažmo NOZ
284

 mohl jedinec osvojit dítě bez ohledu na svou sexuální orientaci, v okamžiku 

uzavření registrovaného partnerství tuto možnost ztratil. Zákon tak konstruoval poměrně 

absurdní situaci, kdy partner rodiče dítěte sice byl povinen se podílet na výchově dítěte
285

, 

neměl ale možnost jak legálně zakotvit svůj vztah k němu.
286

 

 

K otázce, zda umožnit adopci homosexuálům, existuje poměrně pestrá judikatura 

ESLP, na níž lze demonstrovat, jak se přístup s postupem času vyvíjel. Zpočátku totiž ESLP 

ve svých rozsudcích uvádí, že právo na adopci Úmluva nezaručuje a právo na rodinný život 

předpokládá existenci rodiny, takže nestačí pouze touha ji založit
287

. 

Ještě v roce 2012 v rozhodnutí ve věci Gas a Dubois proti Francii zastával ESLP 

názor, že zamítnutí adopce dítěte partnerky ve stejnopohlavním páru ve Francii není 

diskriminační, ačkoli manžel může osvojit dítě svého manžela a také jedinec (byť 

homosexuální orientace) je oprávněn osvojit dítě.
288

 ESLP nicméně zároveň deklaroval, že 

v případech, kdy stát umožní gayům a lesbám uzavírat partnerství (přičemž otázka, zda se tak 

stane, zcela spadá do margin of appreciation), by mohlo být posouzení této problematiky ze 

strany ESLP odlišné. ESLP tak de facto naznačil, jakým směrem se bude jeho rozhodovací 

praxe v budoucnu ubírat, což se také záhy stalo, a to v přelomovém rozhodnutí X. a ostatní 

proti Rakousku
289

. 

V projednávaném případě se jednalo o kauzu dvou žen, které společně pečovaly o 

syna jedné z nich, narozeného mimo manželství a svěřeného do výlučné péče matky. Jejich 

snaha o adopci syna partnerkou matky však nemohla být realizována v důsledku relevantních 

ustanovení rakouského občanského zákoníku. Byť ESLP i zde potvrdil, že Úmluva neukládá 

členským státům jakoukoliv povinnost zaručit osobám stejného pohlaví přístup k manželství a 
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neobsahuje žádný závazek státu rozšířit právo manželů adoptovat dítě také na registrované 

partnery, postup členských států nesmí být svévolný a umožňuje-li právní úprava adopci 

dítěte partnerem jeho rodiče, pokud tyto osoby žijí v trvajícím heterosexuálním svazku, musí 

shodnou možnost garantovat i párům se stejnou sexuální orientací, jinak je diskriminační a 

porušuje rovněž článek 8 Úmluvy.  

Shrneme-li tedy relevantní judikaturu ESLP, zabýval se soud řadou různých případů, a 

to když srovnával osvojení heterosexuálem a homosexuálem (Fretté proti Francii
290

, E. B. 

proti Francii
291

), registrované stejnopohlavní partnerství s civilním heterosexuálním 

partnerstvím (Gas a Dubois), neregistrovaný stejnopohlavní pár s nesezdaným 

heterosexuálním párem (X. a ostatní), naopak za odlišnou situaci považoval situaci 

registrovaného a sezdaného páru (X. a ostatní). Společným rysem, který můžeme ve všech 

rozsudcích nalézt, je požadavek, aby v případě, kdy existuje rozdíl v zacházení na základě 

pohlaví nebo sexuální orientace, musel stát prokázat, že tato rozdílnost v zacházení byla 

odůvodněna legitimním cílem a prostředky k jeho dosažení byly přiměřené a nezbytné. 

 

Na shora uvedenou judikaturu ESLP, zejména rozhodnutí X. proti Rakousku je 

odkazováno v nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 7/15 ze dne 14. 6. 2016, který pro českou 

právní úpravu osvojení dítěte osobou žijící v registrovaném partnerství znamenal zcela 

zásadní zlom. Citovaným nálezem bylo zrušeno ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 115/2006 

Sb., o registrovaném partnerství, podle něhož trvající partnerství brání tomu, aby se některý 

z partnerů stal osvojitelem dítěte. Ústavní soud dovodil, že „úprava obsažená v občanském 

zákoníku a priori nevylučuje, aby se osvojitelem mohla stát rovněž osoba žijící v 

registrovaném partnerství (která by byla tzv. jinou osobou, kterou zákon zmiňuje), byť by se 

nemělo jednat o situaci pravidelnou, nýbrž spíše výjimečnou. Tuto možnost proto skutečně 

zakazuje teprve napadené ustanovení zákona o registrovaném partnerství“
292

. 

Stávající právní úpravu, kdy jednotlivec s homosexuální orientací mohl osvojit dítě, 

zatímco jedinci žijícímu v registrovaném partnerství byla taková možnost zapovězena, shledal 

Ústavní soud jako nelogickou, iracionální a diskriminační vůči osobám, které uzavřely 

registrované partnerství, a právě z tohoto důvodu ustanovení § 13 odst. 2 zákona o 

registrovaném partnerství zrušil. 
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V daném případě je ústřední myšlenka citovaného nálezu zjevná – jsou-li dle článku 1 

LZPS lidé svobodní a rovní v důstojnosti a v právech a umožňuje-li zákon, aby dítě osvojil i 

člověk jediný, je nepochopitelné zakazovat osvojení témuž člověku jen proto, že uzavřel 

registrované partnerství. 

Nedomnívám se nicméně, že by citovaný nález otevíral dveře k významnému rozšíření 

možností gayů a leseb osvojit dítě (např. jako společní osvojitelé), jak bylo po vydání nálezu 

často mylně interpretováno v tisku, neboť co se týče možné liberalizace Ústavní soud sice 

výslovně uvádí, že „nemůže přehlížet, že v současnosti dochází k zásadním změnám ve 

způsobu soužití osob, že na rozdíl od tradičnějšího pojetí rodin, předpokládajícího zpravidla 

společný život více generací, žije stále více osob samostatně (tzv. singles), počet nesezdaných 

párů (soužití druha a družky nebo jiné podoby kohabitace) se přibližuje počtu párů sezdaných 

a rozvod manželství je vnímán jako něco téměř přirozeného,“
293

 zároveň však jedním dechem 

dodává, že „nespatřuje sebemenší rozumný důvod, pro který by i on sám měl k erozi 

tradičního pojetí rodiny a její funkce jakkoliv aktivně přispívat“
294

. 

 

Se shodnou ideou, tedy umožnit osvojení partnerova dítěte, přišel v minulosti 

opakovaně i zákonodárce. V říjnu 2016 byl vládou schválen návrh ministra spravedlnosti 

Roberta Pelikána a ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího 

Dienstbiera, podle něhož by měla být v rámci zákona o registrovaném partnerství zakotvena 

možnost osvojení partnerova biologického dítěte v homosexuálních párech.
295

 Je však 

otázkou, s jakou podporou se tento návrh shledá v Parlamentu, s ohledem na negativní ohlasy 

veřejnosti. 

 

Jak vyplývá z výše uvedeného, Ústavní soud udělal malý krok směrem k liberalizaci 

pojetí rodičovství a zákonodárce se snaží kráčet v jeho šlépějích. Osobně takové tendence 

vítám, neboť (jak vysvětluji i na dalších místech této práce), ani rodinné právo nemůže 

pomíjet moderní vývoj medicíny i společenského smýšlení, a naopak by je mělo 

odpovídajícím způsobem reflektovat. Vzhledem k naznačené změně přístupu zákonodárce se 

pak samozřejmě nabízejí úvahy de lege ferenda, které by umožnily adopci celému 
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homosexuálnímu páru či umělé oplodnění bez nutnosti souhlasu muže – budoucího otce, 

nicméně lze předpokládat, že k realizaci takových možností bude naše společnost muset uzrát 

a nelze je očekávat v brzkém časovém horizontu. 

 

5.3.3 Domácí porody 

 

Dalším z aktuálních témat současnosti, souvisejících s rodičovstvím, jež rozdělují 

českou společnost, jsou domácí porody. Otázka, zda by měl být stát povinen umožnit ženě 

rodit v jejím domácím prostředí, za asistence vyškoleného personálu, zaznívá v posledních 

letech stále častěji a zdá se, že ve společnosti buduje podobnou názorovou propast jako 

rodičovství homosexuálních párů.  

Na jedné straně stojí velká skupina žen (často s negativní zkušeností z porodnic), 

podporovaných Ligou lidských práv i vzory ze zahraničí, volající po svobodné volbě místa 

porodu, na druhé straně zdravotníci spolu s vládou, argumentující značným rizikem pro dítě i 

matku. Zatímco zastánci domácích porodů žádají, aby to byla žena, nikoli stát, kdo bude 

rozhodovat o způsobu průběhu a místě porodu, odpůrci se opírají o fakt, že i zcela 

nekomplikované těhotenství může vyústit v těžký průběh porodu, který by bez potřebné 

lékařské asistence a vybavení představoval vážné zdravotní riziko pro matku i dítě; navíc, 

díky současné praxi se Česká republika řadí mezi státy s nejnižší novorozeneckou úmrtností 

na světě.  

 

O validnosti argumentů obou stran svědčí i skutečnost, že tvrzené porušování práv 

rodiček Českou republikou posuzoval Velký senát ESLP, a to ve věci Dubská a Krejzová 

proti České republice
296

. V daném případě si obě stěžovatelky přály porodit své další dítě 

doma, bez lékařského personálu, pouze za účasti porodní asistentky, a to z důvodu negativní 

zkušenosti s přístupem lékařského personálu v případě první stěžovatelky, a z důvodu 

zkušenosti s porodem předchozích dvou dětí v domácím prostředí v případě druhé 

stěžovatelky. V průběhu těhotenství obě stěžovatelky požádaly příslušný krajský úřad o 

zaslání seznamu porodních asistentek oprávněných vést porod v domácím prostředí, nicméně 

tento seznam jim nebyl poskytnut s odůvodněním, že dle platné právní úpravy nemá žádná 

porodní asistentka k poskytování takových služeb oprávnění, neboť i v případě 

                                                 
296 Dubská a Krejzová proti České republice, stížnost č. 28859/11 and 28473/12, rozsudek Velkého senátu ze 

dne 15. 11. 2016 
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nekomplikovaných porodů je nutné splnit požadavky na minimální vybavení místa porodu, 

stanovené vyhláškami Ministerstva zdravotnictví. Stěžovatelka Dubská nakonec i přesto 

zvolila porod v domácím prostředí, bez účasti porodní asistentky, stěžovatelka Krejzová 

rodila v nemocnici. 

Ačkoli ESLP poznamenal, že okolnosti porodu, včetně jeho místa, představují součást 

soukromého života matky i novorozence, zároveň došel k závěru, že praxe České republiky, 

znemožňující využití služeb porodní asistentky při domácím porodu, nepředstavuje porušení 

práv matek garantovaných článkem 8 Úmluvy. Nemožnost účasti porodní asistentky při 

domácím porodu byla posuzována z hlediska negativních povinností státu (tedy zdržet se 

zásahů do práva na soukromý život) a nikoli jako povinnost pozitivní (tedy zajistit matkám 

tuto formu zdravotní péče). V daném případě má zásah do zaručených práv oporu ve 

vnitrostátním právním řádě, sleduje legitimní cíl spočívající v ochraně zdraví novorozence i 

matky a rovněž je uvedený zásah přiměřený, tedy nezbytný v demokratické společnosti. 

V členských státech Rady Evropy není k otázce domácích porodů jednotný přístup a státy 

jsou nadány širokým prostorem pro uvážení, který v daném případě nebyl překročen, ani 

nebyla porušena spravedlivá rovnováha mezi soupeřícími zájmy, tedy zájmy matky a dítěte.  

I když v citovaném rozhodnutí porušení článku 8 Úmluvy shledáno nebylo, ESLP 

zároveň vyzval Českou republiku ke zlepšení systému porodní péče tak, aby reflektoval vývoj 

v oblasti práva, medicíny a vědy. 

 

 Pro úplnost je třeba připomenout doporučení Výboru OSN pro odstranění všech forem 

diskriminace žen z roku února 2016
297

, který Českou republiku kritizuje za neoprávněné 

omezování volby žen v otázkách reprodukčního zdraví, zejména za skutečnost, že jsou 

omezovány domácí porody a využití porodních asistentek namísto lékařů v situacích, kdy 

takové využití nepředstavuje zdravotní riziko.  

 

 S ohledem na uvedený rozsudek ESLP (který sice neshledal porušení Úmluvy, 

nicméně doporučil stávající praxi přehodnotit) i doporučení Výboru OSN pro odstranění 

všech forem diskriminace žen lze očekávat, že v budoucnu dojde k určitým změnám také 

v otázce domácích porodů. Jako vhodná (a snad pro obě strany akceptovatelná) varianta se 

                                                 
297

 Závěrečná doporučení k šesté periodické zprávě Česká republiky Výboru OSN pro odstranění všech forem 

diskriminace žen, přijatá na 1385. a 1386. zasedání dne 23. února 2016 (CEDAW / C / SR.1385 a 1386) 
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přitom jeví zavedení porodních domů a možnosti využít služeb porodní asistentky jak 

v průběhu těhotenství, tak při samotném porodu. 

 

 Nutnost přijmout určitá vhodná opatření a strukturální nedostatky českého 

zdravotnictví ve věci domácích porodů ostatně deklarovalo i Ministerstvo spravedlnosti ve 

své Zprávě za rok 2015 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k 

ESLP
298

, lze tedy v budoucnu očekávat minimálně rozvinutí konstruktivní diskuze na toto 

téma. 

 

 V souvislosti se svobodnou volbou v otázce reprodukčního zdraví je možné 

připomenout ještě rozsudek, který se netýkal domácích porodů, ale péče následující 

bezprostředně po porodu a v němž naopak ESLP k závěru o porušení práv garantovaných 

článkem 8 Úmluvy dospěl. Ve věci Hanzelkovi proti České republice
299

 stěžovatelka několik 

hodin po porodu opustila nemocnici. Ačkoli porod byl bez komplikací a dítě i matka 

v pořádku, lékaři s takovým krokem nesouhlasili a upozornili orgán sociálně-právní ochrany 

dětí. Ten navrhl vydání předběžného opatření, na jehož základě byla stěžovatelka i s dítětem 

převezena zpět do nemocnice, kterou opustila až po dalších dvou dnech. ESLP dospěl 

k závěru, že neexistovaly dostatečně naléhavé důvody, které by odůvodňovaly odejmutí dítěte 

z domácího prostředí a že zásah, k němuž na základě předběžného opatření došlo, nelze 

považovat za nezbytný v demokratické společnosti. 

 

5.3.4 Střídavá péče 

 

Jak konstatoval ESLP v rozhodnutí Esholz proti Německu
300

, článek 8 Úmluvy, ačkoli 

primárně směřuje k ochraně jednotlivce před svévolnými zásahy ze stran státu, stanovuje také 

pozitivní povinnost státu respektovat rodinný život. V případě existence rodinných vazeb tedy 

stát musí jednat tak, aby se takové vazby mohly rozvíjet a je povinen přijmout opatření 

umožňující rodiči styk s dítětem. Tato povinnost státu však není absolutní, výjimka platí 

                                                 
298

 Zpráva za rok o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k Evropskému soudu pro lidská 

práva, dostupná na http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=5099&d=334696 [cit. 2016-12-

29]. 
299

 Hanzelkovi proti České republice, rozsudek ze dne 11. 12. 2014, stížnost č. 43643/10 
300

 Esholz proti Německu ze dne 13. 7. 2000, stížnost č. 25735/94 



115 

 

v případech, kdy dítě žije po určitou dobu s druhým rodičem a uskutečnění styku vyžaduje 

jistou přípravu, zejména s ohledem na psychický stav dítěte.  

 

V relevantní judikatuře ESLP, zejména rozhodnutích ve věci Schneider proti 

Německu
301

 a Anayo proti Německu
302

 vztahující se ke střídavé péči lze přitom pozorovat 

stanovisko ESLP, podle něhož „je-li svěření dítěte do péče každé z osob, které vyjadřují 

upřímnou snahu mít dítě ve své péči, v jeho nejlepším zájmu, pak je zpravidla v jeho nejlepším 

zájmu svěření do péče všech těchto osob současně, neboť jen takto jsou zajištěny podmínky 

pro všestranný rozvoj dítěte a jen takovým postupem lze minimalizovat zásah do rodinného 

života dítěte i osob usilujících o jeho svěření do péče.“
303

  

 

Jak dovodil ESLP v rozhodnutí Lyubenova proti Bulharsku
304

, při rozhodování o 

střídavé péči by měly být brány v potaz věk, zdravotní stav, materiální zabezpečení, výchovné 

a intelektuální schopnosti a morální integrita dané osoby a její chování k dítěti. Podobný 

výčet aspektů, které mají být při rozhodování o střídavé péči zohledňovány, přitom najdeme i 

v judikatuře Ústavního soudu, podle níž se mají obecné soudy řídit následujícími kritérii: „1. 

existence pokrevního pouta mezi dítětem a o jeho svěření do péče usilující osobou, 2. míra 

zachování identity dítěte a jeho rodinných vazeb v případě svěření do péče té které osoby, 3. 

schopnost osoby usilující o svěření dítěte do péče zajistit jeho vývoj a fyzické, vzdělávací, 

emocionální, materiální a jiné potřeby, 4. přání dítěte.“
305

 Je evidentní, že judikatura 

Ústavního soudu v tomto ohledu čerpá z rozhodnutí ESLP a (byť s určitou časovou prodlevou 

oproti ESLP) rovněž sleduje trend, podle něhož by se na péči o dítě měli podílet oba rodiče. 

 

 V průběhu roku 2014 byly vydány dva stěžejní rozsudky Ústavního soudu, jež jasně 

vyslovily presumpci střídavé péče, tj. deklarovaly, že v případě, kdy oba rodiče jsou způsobilí 

dítě vychovávat a jeví o to zájem, svěření dítěte do střídavé péče by mělo být pravidlem, 

                                                 
301 Schneider proti Německu, rozsudek ze dne 15. 9. 2011, stížnost č. 17080/07 
302

 Anayo proti Německu, rozsudek ze dne 21. 12. 2010, stížnost č. 20578/07 
303

 FOREJTOVÁ, M., GRYGEROVÁ, J.: Otazníky nad presumpcí střídavé péče o nezletilé děti aneb ESLP na 

judikaturu Ústavního soudu. In Bulletin advokacie 1-2/2016, s. 47 
304

 Lyubenova v. Bulharsko, rozsudek ze dne 18. 10. 2011, stížnost č. 13786/04 
305 nález Ústavního soudu ze dne ze dne 26. 5. 2014, sp. zn. I. ÚS 2482/13 
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zatímco jiné řešení je výjimkou, která vyžaduje prokázání, proč je v zájmu dítěte právě toto 

jiné řešení.
306

  

Ústavní soud přitom jasně dovodil, že „pokud oba rodiče projevují o dítě skutečný 

zájem a chtějí jej mít v péči a zároveň oba naplňují relevantní objektivní kritéria ve zhruba 

stejné míře, čl. 10 odst. 2 Listiny a čl. 8 Evropské úmluvy ve spojení s čl. 32 odst. 4 Listiny a 

čl. 3 odst. 1 a čl. 18 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte vytváří presumpci ve prospěch střídavé 

péče.“
307

 Předpoklad střídavé péče tak byl Ústavním soudem dovozen přímo z Úmluvy, 

v NOZ taková preference vyjádřena není, když střídavá péče je uvedena jako pouze jeden 

z možných modelů, vedle péče společné a péče jednoho z rodičů.
308

 

 

Až do vydání uvedených rozhodnutí Ústavního soudu byla přitom v poměrně častá 

praxe, že situace rodičů usilujících o svěření dítěte do střídavé péče se v průběhu let trvání 

soudních sporů nežádoucím způsobem zacyklila tak, že nebylo cesty zpět – tedy v počátcích 

sporu byl proti střídavé péči používán argument příliš nízkého věku dítěte, následně pak (když 

děti povyrostly), argument o již stabilizovaném výchovném prostředí, v němž není zájem na 

změně. Před změnou postoje Ústavního soudu tedy byla střídavá péče nařizována pouze 

v případech, kdy s ní oba rodiče souhlasili.  

 

 Osobně považuji aktuální postoj Ústavního soudu k presumpci střídavé péče (aniž 

bych hodnotila institut střídavé péče jako takové) za velmi dobrý důkaz toho, že Ústavní soud 

judikaturu ESLP pravidelně sleduje, vyhodnocuje a v případě potřeby přejímá názorové 

směry a tendence ESLP, aniž by zde byl konkrétní spor proti České republice týkající se dané 

problematiky. Tento přístup samozřejmě hodnotím kladně, neboť nejen, že předchází 

případným sporům, ale také dle mého názoru zlepšuje kvalitu českého právního prostředí. 

 

 

 

 

 

                                                 
306

 nález Ústavního soudu ze dne ze dne 26. 5. 2014, sp. zn. I. ÚS 2482/13 
307

 nález Ústavního soudu ze dne 30. 12. 2014, sp. zn. I. ÚS 1554/14 
308

 § 907 NOZ 
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5.3.5 Nucené sterilizace 

 

Konečně, poslední konkrétní oblastí, v níž došlo ke změně i v důsledku rozhodovací 

praxe ESLP a které se chci v této práci věnovat, jsou nucené sterilizace romských žen. Ačkoli 

v dnešní době se jedná o problematiku překlenutou, pro svoji povahu jistě stojí za zmínku. 

 

Nedobrovolnou sterilizace je taková sterilizace, která je vykonána v rozporu s vůlí nebo 

bez vědomí poškozeného, tedy je provedena poté, co člověk výslovně odmítl zákrok, bez 

vědomí dotčené osoby či bez možnosti písemného souhlasu. Nucené sterilizace jsou 

označovány jako jeden z nejvážnějších případů porušování lidských práv žen, k nimž 

v průběhu dvacátého století (zejména v sedmdesátých až devadesátých letech) na území 

České republiky docházelo, a to na základě směrnice o provádění sterilizace z roku 1971
309

, 

jež byla zrušena až v roce 1993.  

V roce 1979 Československo rovněž zahájilo program finančních pobídek pro romské 

ženy, které je měly přimět k podstoupení sterilizace, motivem tohoto opatření byla potřeba 

„kontrolovat porodnost velmi nezdravé romské populace prostřednictvím plánovaného 

rodičovství a antikoncepce“.
310

 Pobídky spočívaly v zavedení jednorázové sociální dávky, 

kterou žena obdržela poté, co podstoupila zákrok „v zájmu zachování zdravé populace“. 

V popisovaném období bylo běžnou praxí, že souhlas ženy se sterilizací byl získán v důsledku 

nátlaku sociálních pracovníků, případně lékařů, či že byl zákrok proveden bez potřebného 

souhlasu ženy, během císařského řezu či potratu.  

 

Podle odhadů veřejného ochránce práv byla nedobrovolná sterilizace provedena tisícům 

žen
311

, přičemž poslední známý případ se datuje ještě v roce 2007
312

. Veřejný ochránce práv 

                                                 
309

 Ministerstvo zdravotnictví Československé republiky, Směrnice o sterilizaci č. 01/1972 schválena dne 17. 

prosince 1971, vešla v platnost od 1. ledna 1972. 
310

 Veřejný ochránce práv (VOP), Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv ve věci sterilizací prováděných 

v rozporu s právem a návrhy opatření k nápravě, 2005, str. 3. 
311

 Veřejný ochránce práv: Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv ve věci sterilizací prováděných v 

rozporu s právem a návrhy opatření k nápravě, 2005, str. 3. 
312

 European Roma Rights Centre: Sterilizace a její důsledky pro romské ženy v České republice (1966 – 2016), 

Evropské centrum pro práva Romů, listopad 2016, ISBN 978-963-89916-4-5 
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při svém šetření rovněž dospěl k závěru, že státní politika a praxe nedobrovolných sterilizací 

až do roku 1991 byly přímo motivované eugenikou.
313

 

 

Případy nedobrovolných sterilizací romských žen v České republice se dostaly rovněž 

před ESLP. Oba spory proti České republice (Ferenčíková proti České republice
314

 a R.K. 

proti České republice
315

) však skončily mimosoudní dohodou, ze strany české vlády přitom 

bylo popřeno, že by sterilizace romských žen představovaly systémové opatření. Naopak 

rozsudek konstatující porušení článku 3 (zákaz nelidského či ponižujícího zacházení) a článku 

8 byl ESLP vydán ve věci V. C. proti Slovensku
316

 a N.B. proti Slovensku
317

, kdy v obou 

případech ESLP dospěl k závěru, že stěžovatelkou nebyl dán k provedení sterilizace 

informovaný souhlas. V žádném z uvedených případů však nebylo konstatováno porušení 

článku 14 (zákaz diskriminace); ESLP tedy nejudikoval, že by nucené sterilizace byly 

systémových opatřením zaměřeným proti romské menšině. 

 

Zásadní změnou české legislativy bylo pro problematiku sterilizací přijetí zákona o 

specifických zdravotních službách v roce 2011, který klade důraz na poskytnutí komplexních 

informací pacientce, zakotvuje písemnost jednání a stanovuje minimální lhůtu mezi 

poskytnutím informací a provedením zákroku, kterou je třeba v případě sterilizace 

z antikoncepčních důvodů dodržet. Zároveň zakazuje provádění sterilizací ve věznicích.  

 

V poslední kapitole práce je prezentováno, jak zásadní roli hraje judikatura ESLP 

v našem právním řádu. Postoje ESLP jsou respektovány nejen v rámci vnitrostátního 

soudního systému, ale zohledňuje je i zákonodárce při tvorbě legislativy. Na konkrétních 

otázkách souvisejících s rodičovstvím lze pozorovat, že judikatura ESLP se podílí na 

formování českého právního prostředí a v určitých oblastech může sehrát klíčovou roli.  

 

  

                                                 
313

 Veřejný ochránce práv:  Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv ve věci sterilizací prováděných v 

rozporu s právem a návrhy opatření k nápravě, 2005, str. 68 - 72 
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 Ferenčíková proti České republice, stížnost č. 21826/10 
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 R. K. proti České republice, stížnost č. 7883/08 
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 V.C. proti Slovensku, rozsudek ze dne 8. 11. 2011, stížnost č. 18968/07 
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 N.B. proti Slovensku, rozsudek ze dne 12. 9. 2012, stížnost č. 29518/10 



119 

 

Závěr 

 

Cílem této práce bylo analyzovat vybrané otázky související s rodičovstvím a 

posoudit, zda a do jaké míry jsou vnitrostátní úprava i aplikační praxe ovlivněny postojem 

Evropského soudu pro lidská práva, případně jakým směrem se vybraná problematika může 

v budoucnu ubírat. 

 

 Práce na řadě příkladů demonstruje, že judikatura Evropského soudu pro lidská práva 

je živoucí instrument, jenž se neustále vyvíjí a významných způsobem ovlivňuje teorii i praxi 

v jednotlivých členských státech, a to i v tak neharmonizovaných odvětvích jako je rodinné 

právo. I přes značný prostor pro uvážení členských států v této oblasti můžeme pozorovat, že 

v České republice v řadě oblastí souvisejících s rodičovstvím dochází ke změnám právě 

v důsledku judikatury Evropského soudu pro lidská práva, přičemž další změny lze s ohledem 

na rychlý vývoj medicíny i společenského vnímání v budoucnu očekávat.  

V některých případech je judikatura Evropského soudu pro lidská práva reflektována 

nejprve soudní praxí (zejména v důsledku rozhodnutí Ústavního soudu), jindy je iniciována 

novelizace zákonodárcem tak, aby se předešlo případným zásahům státu do práv zaručených 

Úmluvou. Společným rysem těchto změn je přitom určitá modernizace, liberalizace, posun ve 

vnímání, rozvolnění rigidních poměrů a sbližování přístupu jednotlivých členských států 

Rady Evropy. 

 

Vedle analýzy relevantní judikatury Evropského soudu pro lidská práva, která se 

prolíná všemi kapitolami, zároveň tato práce prezentuje některé aktuální otázky rodičovství. 

Práce se zaměřuje především na oblasti určitým způsobem kontroverzní, v nichž nepanuje 

konsenzus mezi jednotlivými členskými státy Rady Evropy, ale často ani v rámci judikatury 

Evropského soudu pro lidská práva. Náhradní mateřství, otázky související s asistovanou 

reprodukcí, rodičovství homosexuálních párů či právo dítěte znát svůj původ jsou jen vybrané 

z institutů, jež jsou prozatím v našem právním řádu řešeny nedostatečně nebo vůbec.  

V rámci práce jsou naznačeny určité nedostatky stávající právní úpravy a problémy, 

jež vyvstávají v aplikační praxi. Tyto příklady jsou pak doprovázeny úvahami, jakým směrem 

by se v budoucnu mohla právní úprava ubírat, a to právě s ohledem na postoje Evropského 

soudu pro lidská práva k daným tématům. Jednotlivé kapitoly přitom obsahují dílčí závěry, 
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zformované na základě relevantní odborné literatury a vnitrostátní i štrasburské soudní 

rozhodovací činnosti. 

 

Na konkrétní vybrané problematice lze pozorovat, že postoje Evropského soudu pro 

lidská práva slouží nejen jako argumentační zdroj (ať už pro účastníky řízení či pro soudy), 

ale také jako inspirace pro zákonodárce, přičemž tyto tendence nelze než vítat. V části 

rigorózní práce věnované případovým studiím je naznačeno, že v minulosti opakovaně došlo 

ke změně vnitrostátní teorie i praxe právě v důsledku postoje Evropského soudu pro lidská 

práva, ať už se jednalo o právo rodičů a dětí být spolu, rodičovství homosexuálních párů, 

střídavou péči či nucené sterilizace. V jiných oblastech lze přitom takové změny očekávat 

v budoucnu. 

 

 Závěry mé práce lze shrnout velmi stručně: i v oblasti rodičovství hraje judikatura 

ESLP klíčovou roli, kdy slouží nejen jako inspirace a validní argument, ale v řadě případů 

také jako indikátor, jakým směrem se bude vnitrostátní právní úprava a soudní praxe ubírat. I 

když se to na první pohled nemusí zdát, ESLP tak má na utváření českého právního prostřední 

podstatný vliv. 

  



121 

 

Resume 

 

The aim of this thesis is to analyze development of particular law fields related to 

parenthood and to assess how the case law of the European Court of Human Rights influences 

interpretation of term parenthood, legal regulation thereof as well as practical realization of 

certain issues related to the parenthood. 

 

The thesis is divided into five chapters. The first chapter deals with development of 

meaning of terms “parent” and “family” and its current interpretation; further it focuses on 

determination and denial of parenthood. The second chapter discusses the right to be a parent 

and legal instruments of its realization such as assisted reproduction and surrogacy. The third 

chapter analyzes right not to become a parent and legal options of its realization such as 

abortion, secret and anonymous childbirth and baby – boxes. The fourth chapter concentrates 

on right of a child to know its genetic origin and scrutinizes selected fields of Czech legal 

order which do not respect right to know child’s genetic origin adequately. In all chapters is, 

except for the relevant domestic case, law cited as well case law of the European Court of 

Human Rights and the thesis analyzes whether and to which extent they do correspond with 

each other. The last chapter assesses the way how interpretation and view of the European 

Court of Human Rights influences approach of national courts to the respective matter. A 

special attention is paid to selected fields where the Czech law has been modified in the last 

years thanks to case law of the European Court of Human Rights such as right of family not to 

be separated from each other, parenthood of homosexual couples or forced sterilization.  

 

 The thesis leads to the conclusion that even there is a wide margin of appreciation, in 

certain issues related to parenthood a change occurred precisely as a result of the case law of 

the European Court of Human Rights. Selected analyzed fields prove that viewpoint of the 

European Court of Human Right plays a crucial role not only as a source of arguments but as 

well as inspiration for legislator. 
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Cílem práce je analyzovat vývoj dílčích oblastí souvisejících s rodičovstvím a 

posoudit, jakým způsobem judikatura Evropského soudu pro lidská práva ovlivňuje 

interpretaci pojmu rodičovství, jeho právní úpravu a praktickou realizaci otázek 

s rodičovstvím souvisejících. 

 

Práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola se zabývá vývojem pojmu „rodič“ a 

„rodina“ a jeho současnou interpretací, dále se zaměřuje na určování a popírání rodičovství. 

Druhá kapitola popisuje právo být rodičem a právní nástroje jeho realizace jako je asistovaná 

reprodukce a náhradní mateřství. Třetí kapitola zkoumá právo rodičem se nestát a s ním 

související instituty – umělé přerušení těhotenství, utajené a anonymní porody i baby-boxy. 

Čtvrtá kapitola se zaměřuje na právo dítěte znát svůj původ a zkoumá vybrané oblasti českého 

právního řádu, které jej nedostatečně respektují. Ve všech kapitolách je, krom relevantních 

vnitrostátních rozsudků, citována také judikatura Evropského soudu pro lidská práva. 

Poslední kapitola posuzuje, jakým způsobem interpretace a postoje Evropského soudu pro 

lidská práva ovlivňují přístup vnitrostátních soudů k dané problematice. Zvláštní pozornost je 

věnována vybraných otázkám, v nichž v minulosti došlo ke změně českého práva právě 

v důsledku judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Takovým případem je právo 

rodiny být spolu, rodičovství homosexuálních párů nebo nucené sterilizace.  

 

Práce vede k závěru, že i přes značně široký prostor pro uvážení došlo v určitých 

oblastech s rodičovstvím souvisejících ke změně právě v důsledku judikatury Evropského 

soudu pro lidská práva. Analýza vybraných otázek dokazuje, že postoje a názory Evropského 

soudu pro lidská práva hrají klíčovou roli nejen jako argumentační zdroj, ale také jako 

inspirace pro zákonodárce. 
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