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Abstrakt 

Cílem této práce je analýza postojů, názorů a současné legislativy týkající se 

surogačního mateřství. Tato práce má být doporučením ideální právní úpravy 

surogačního mateřství pro Českou republiku. Zvolený problém je řešen metodou 

komparace se zahraniční legislativou a připomenutím laických i odborných názorů na 

danou problematiku. Důvody pro právní zakotvení surogačního mateřství v České 

republice jsou zejména nejlepší zájem dítěte, ochrana práv surogační matky a 

zamýšlených rodičů a mnoho dalších. Legislativní zakotvení surogace by znamenalo 

novelizaci mnoha právních předpisů, jejichž základní změny tato práce navrhuje. 
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Abstract 

The aim of this thesis is analysis of attitudes, opinions and present legislation regarding 

a surrogate motherhood. The thesis should be recommendation of optimal legal 

adaptation of surrogacy in Czech Republic. The thesis looks into chosen issue through 

methods of comparison with foreign legislation and reminder of professional and non-

professional views on the issue. The reasons for surrogacy legislation in Czech Republic 

are particularly the best interest of child, protection of surrogate mother’s rights and 

rights of potential parents and many more. The surrogacy legislation would mean 

amendments of many legal regulations, which are propounded by the thesis.  
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Úvod 

„Ve svých dětech žijeme dál. Euripidés“1 Již ve starověkém Řecku, a jistě i dříve, bylo 

lidem všeobecně známo, že zplození další generace je vlastně klíčem k nesmrtelnosti. 

Současně je to lidská přirozenost, která nás nutí a pohání v závodě zvaném život. Lidská 

přirozenost zvaná touha po potomcích. Těžko tuto touhu definovat, je to pravděpodobně 

souhra hormonů, sociálního tlaku a odvěké snahy žít věčně. Pravděpodobně každý 

člověk někdy tuto potřebu pocítí, je vlastní všem lidem. Proto i téma surogačního 

mateřství, které vděčí za svou existenci neplodnosti, se týká všech lidí do určitého věku. 

Každý na něj má názor a nikdo nemůže říci, že se ho toto téma nebude osobně dotýkat. 

Ono se totiž osobně dotýká každého bez toho, aby měl co dočinění s reálně 

odehrávajícím se procesem surogačního mateřství. Touha po potomstvu je jedna z mála 

věcí, která je společná nám všem, spolu s potřebou dýchání či potravy. Současně se 

dotýká velkého množství oborů lidského vědění, počínaje medicínou, pokračujíc 

filozofií, etikou, bioetikou, antropologií, psychologii, náboženstvím, sociologií, a 

v neposlední řadě vědou právní. V rámci této práce jsem si vytyčila cíl analyzovat 

současný světový pohled na surogační mateřství a současný stav legislativy, která ho 

upravuje a pokusit se dostat do dostatečné hloubky této problematiky, aby bylo možné 

pokusit se o vytvoření ideálního modelu právní úpravy pro Českou republiku. 

                                                           

1 http://nahradni-materstvi.webnode.cz/, ke dni 19. 11. 2016. 
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1 Surogační mateřství obecně 

V dnešní době začíná být neplodnost poměrně častým problémem a diskutovaným 

tématem. Neplodnost ovlivňuje hned několik jevů, jako je stres, životní prostředí a styl, 

strava a zejména odkládání plození dětí do pozdějšího věku. Medicína již dávno 

prokázala, že věk je jedním z klíčových faktorů v otázce plodnosti ženy. Fertilní 

potenciál něžného pohlaví od 35 roku věku značně klesá, a žena starší 35 let má pouze 

25% šanci, že během jednoho cyklu otěhotní.2 Žena je geneticky předurčena k plození, 

rození dětí a péči o ně. Za situace, kdy tuto svou genetickou roli nemůže zahrát, dochází 

k hluboké frustraci a pocitu nedostatečnosti, méněcennosti a deprese.  

Vzhledem k výše uvedenému není překvapující, že neplodnost je problémem zejména 

ekonomicky vyspělých zemí, kde v současné době postihuje 10-15% párů, což znamená 

každou sedmou až desátou partnerskou dvojici.3 Dovolím si uvést i další statistické 

údaje. V rámci rovnosti pohlaví uveďme, že příčinou neplodnosti bývá v 30-35% muž a 

žena v 35-40%.4 Ve více jak čtvrtině neplodných párů je příčina neplodnosti v obou 

partnerech. Většinou jde o kombinaci více faktorů. Stává se také, že lékaři důvod 

neplodnosti nezjistí, a to až u 5% partnerských dvojic.5 V současné době velmi klesá 

počet sezdaných párů, též se výrazně nahoru posouvá věk ženichů a nevěst, a to 

zejména u párů s vysokoškolským vzděláním a časově náročným povoláním. 

S odkládáním uzavírání manželství se též zvyšuje věk prvorodiček a roste také počet 

umělých přerušení těhotenství.6  

Fenoménem naší doby je též nárůst tzv. neúplných rodin, samoživitelů a rodin 

alternativních, stejně jako rodin, kde pospolu žijí děti od několika různých rodičů.7 

                                                           

2 ROB, L., MARTAN, A., CITTERBART, K. et al.: Gynekologie, Druhé doplněné a přepracované 

vydání, Galén, Praha, 2008, str. 149. 
3 ROB, L., MARTAN, A., CITTERBART, K. et al.: Gynekologie, Druhé doplněné a přepracované 

vydání, Galén, Praha, 2008, str. 149. 
4 ROB, L., MARTAN, A., CITTERBART, K. et al.: Gynekologie, Druhé doplněné a přepracované 

vydání, Galén, Praha, 2008, str. 149. 
5 ROB, L., MARTAN, A., CITTERBART, K. et al.: Gynekologie, Druhé doplněné a přepracované 

vydání, Galén, Praha, 2008, str. 149. 
6 MITLÖHNER, M., SOVOVÁ, O.: Právní problematika umělé lidské reprodukce,  Gaudeamus, Hradec 

Králové 2015, str. 5. 
7 MITLÖHNER, M., SOVOVÁ, O.: Právní problematika umělé lidské reprodukce,  Gaudeamus, Hradec 

Králové 2015, str. 5. 
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Současná novodobá demokratická a ve své podstatě velmi liberální společnost, 

v porovnání s předchozím stoletím, tedy alespoň v Evropě, s sebou nese i spoustu 

sociologických novinek a nepříznivých dopadů. Proto další možnosti, jak mít dítě, 

odlišné od řekněme toho klasického, se budou rozvíjet rychleji a rychleji, a s nimi bude 

také růst potřeba právního zakotvení těchto možností. Nesmíme též opomenout páry 

stejného pohlaví, kterým se v poslední době dostává stále více práv a jejich postavení se 

pomalu ale jistě blíží stejnému postavení, jako mají páry odlišných pohlaví. Pro tyto 

páry je náhradní mateřství a dárcovství lidských zárodečných buněk logickou volbou. 

V České republice se dle neoficiálních statistik ročně metodou surogačního mateřství 

narodí přibližně sto dětí, náhrada surogační matce poskytnutá zamýšlenými rodiči je 

zhruba pět set tisíc korun českých.8 Neopominutelným faktem zůstává, že v celém světě 

existuje reálná „poptávka“ po surogačních matkách, a Česká republika není výjimkou.9 

Vztah mezi matkou a dítětem je vždy vztahem emocionálním, proto není překvapivé, že 

též institut surogačního mateřství vzbuzuje velké množství emocí. Ostatně jako každá 

problematika zasahující do velkého množství oborů a současně natolik obecná, aby se 

dotýkala každého, je klínem rozrážejícím společnost, a to jak odbornou, tak laickou.  

Králíčková staví na misky vah rodiče, kteří děti mají, ale nechtějí, a rodiče, kteří děti 

chtějí, ale mít je nemohou, a klade si otázku, jakou roli má hrát právo.10 Má tuto potřebu 

na jedné a schopnost na druhé straně regulovat? Došlo by tak k uspokojení „poptávky“, 

nebo by se tak vše jen zkomplikovalo? Na to hledá tato práce odpověď.  

Otevřením tématu surogačního mateřství jsme otevřeli pověstnou Pandořinu skříňku 

s nespočtem čekajících a též neočekávaných otázek.11 

1.1 Pojmosloví 

Čeština užívá slovní spojení „náhradní mateřství“, angličtina „surrogate motherhood“, 

latina „location uteri“ či „uterus mercennarrius.12 Dle slovníku cizích slov znamená 

                                                           

8 TOMANOVÁ, E.: Duši neprodám, dokument České televize, 2013. 
9 FRINTA, O.: Náhradní mateřství v ČR a ve Velké Británii, Sborník z konference: Aktuální otárky 

rodinné politiky a praxe VI, Rodičovství- uplatnění práv v praxi, DOMUS, Plzeň, 2015, str. 46. 
10 KRÁLÍČKOVÁ, Z.: Mater semper certa est! O kulhajícím a náhradním mateřství. In: Právní rozhledy 

č. 21/2015, s. 725-732.  
11 KRÁLÍČKOVÁ, Z.: Mater semper certa est! O kulhajícím a náhradním mateřství. In: Právní rozhledy 

č. 21/2015, s. 725-732. 
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slovo surogace „nahrazování (jinou přísadou apod.), surogovat něco něčím jiným, 

surogát = náhražka[...].“13 Takže nahradit jednu matku druhou, jednu nositelku plodu za 

druhou, jednu dělohu za jinou. Je surogační matka náhražka matky genetické? Tento 

doslovný překlad slova surogační zní poměrně necitelně. Lze lidský orgán, část těla 

ženy někomu propůjčit, pronajmout, zapůjčit? Mohli bychom snad někomu pronajmout 

svá játra nebo plíce? Oficiální a zákonnou cestou nikoli.  

V souvislosti se surogačním mateřství nám tak vyplývají na povrch laické pojmy jako 

„nájemní smlouva na dělohu“, „pronájem dělohy“ ad. Lidské orgány nemohou být 

předmětem koupě, již dle ustanovení Úmluvy Rady Evropy proti obchodování 

s lidskými orgány, která byla přijata Výborem ministrů dne 9. července 201414 a dle 

dalších právních předpisů. Své orgány nemůžeme prodat, ale například lidské pohlavní 

buňky můžeme „darovat“ za náhradu nákladů. Na podobném principu tedy funguje 

náhradní mateřství. Laicky řečeno, surogační matka svou dělohu „pronajme“ za určitou 

náhradu nákladů těhotenství. Už tento primární problém, vůbec správně pojmenovat 

surogační mateřství tak, aby jeho název dostatečně a co nejpřesněji vystihoval tento 

institut, nám naznačuje, že se jedná o proces velmi složitý a komplexní od samého 

počátku. 

Maternita je prostě a složitě mateřství. Právně je mateřství definováno jako „právní 

vztah mezi dítětem a matkou, představuje základní statusový poměr“15. Matka je osobou 

zprostředkující další příbuzenské vztahy dítěte a to jak k otci, tak k dalším příbuzným. 

Vyjádřit význam slova mateřství by bylo na samostatnou práci, nejspíše sociologickou 

či genetickou. Proto dokreslení tohoto pojmu nechám na jiných. 

Též je třeba definovat partnerskou dvojici, která nemůže mít vlastní děti. 

V následujícím textu tak bude pár, který se chce stát rodiči a k tomu uzavře dohodu 

s náhradní matkou, nazývám „zamýšlení rodiče“, ať už budou či nebudou genetickými 

rodiči dítěte narozeného náhradní matce. 

                                                                                                                                                                          

12 MITLÖHNER, M., SOVOVÁ, O.: Právní problematika umělé lidské reprodukce,  Gaudeamus, Hradec 

Králové 2015, str. 8. 
13 http://lidovyslovnik.cz/index.php?dotaz=surogace, ke dni 31. 8. 2015. 
14 Dostupná na file:///C:/Users/jj/Downloads/t1028c0.pdf, ke dni 24.4.2017. 
15 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kolektiv: Občanské právo hmotné. Svazek 2. Díl 

druhý: Rodinné právo., Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha 2016, str. 73. 
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Žena, která porodí zamýšleným rodičům vytouženého potomka, bude v následujícím 

textu nazývána „náhradní matka“ nebo „surogační matka“ nebo „surogátní matka“. 

Surogační mateřství bude dále v textu označováno též jako „náhradní mateřství“, 

„surogátní mateřství“ a též jako „surogace“. 
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2 Historie surogačního mateřství 

2.1 Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině a jeho srovnání s účinnou právní 

úpravou 

Můžeme říci, že náhradní mateřství je staré jako lidstvo samo. Dočteme se o něm již 

v knize Genesis, kde se mluví o neplodném páru Abrahámovi a Sáře. Abrahám a Sára 

řešili svou situaci skrze své služky, které Abrahám oplodnil a ony pak páru porodily tři 

děti a to Izmaela, Jákoba a Ráchel.  

Už zákon o rodině, tedy zákon č. 94/1963 Sb. (dále jen „zákon o rodině“), obsahoval 

pravidlo, které dnes obsahuje občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb. (dále jen 

„občanský zákoník“), že matkou dítěte je žena, která dítě porodila. Není podstatné, zda 

je žena s dítětem geneticky příbuzná, jediným vodítkem pro určení mateřství je okamžik 

porodu. I za účinnosti zákona o rodině bylo tedy za účelem dosažení souladu právní a 

genetické reality zapotřebí jít cestou osvojení, jelikož náhradní matka byla právně 

matkou dítěte, které porodila. Jak uvádí Zemandlová, tento proces nelze zvrátit ani za 

situace, kdy bylo vše zamýšleno od počátku jako mateřství náhradní.16  

Jak již bylo uvedeno, minulá i současná právní úprava zná kogentní právní pravidlo, 

které zní následovně: mater semper certa est.17 Toto pravidlo je v současné právní 

úpravě doslovně implementováno v ustanovení § 775 občanského zákoníku, který 

stanoví, že matkou dítěte je žena, která dítě porodila. Nespornou výhodou takovéto 

právní úpravy je, že i v případech umělého oplodnění bude určení matky jisté, bez 

ohledu na genetický původ lidských zárodečných buněk. Toto pravidlo platí pro 

asistovanou reprodukci obdobně: užije se zásada partus - non ovum - facit maternitatem 

(tj. porod - nikoli ovum – zakládá mateřství).18 Ve jménu této zásady tedy nezáleží na 

genetickém původu vajíčka, rozhodující pro určení mateřství je porod.  

                                                           

16 ZEMANDLOVÁ, A.: Současnost a budoucnost právní regulace surogátního mateřství u nás, 

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Česká republika, čl. 4.3.1. 

17 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kolektiv: Občanské právo hmotné. Svazek 2. Díl 

druhý: Rodinné právo., Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha 2016, str. 73. 
18 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kolektiv: Občanské právo hmotné. Svazek 2. Díl 

druhý: Rodinné právo., Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha 2016, str. 73. 
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Toto ustanovení vyloučilo problém s ohledem na darované vajíčko, otevřelo ale další 

problém, a to problém v souvislosti s náhradním mateřstvím. Jelikož v případě 

náhradního mateřství náhradní matka „vstupuje“ do těhotenství bez záměru být matkou, 

od počátku má v úmyslu dítěte se po porodu vzdát. Je tedy otázkou, zda by tento úmysl 

neměl být zohledněn v  právní úpravě.  

Zákon o rodině s náhradním mateřstvím očividně nepočítal, což mu ovšem není 

záhodno vytýkat, vzhledem k historickému období, ve kterém vznikal. Techniky 

asistované reprodukce byly v tomto čase prakticky na začátku, o náhradním mateřství 

ani nemluvě. 

 

2.1.1 Utajený porod 

 Se zákonem o rodině souvisí též zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu (dále jen 

„zákon o péči o zdraví lidu“). Ve svém §67b odst. 20 přinesl zásadní novinku, a to tzv. 

utajený porod: musí se jednat o ženu, která má na území České republiky trvalý pobyt, a 

která podala písemnou žádost o utajení sebe jako matky dítěte, které porodí a jejímu 

manželovi nesvědčí domněnka otcovství, jak je stanovena v § 51 zákona o rodině. 19 

Pokud jsou splněny tyto podmínky, má taková žena právo, aby její osobní údaje 

v souvislosti s porodem byly utajeny. Zdravotnické zařízení vybrané ženou, která 

požádala o utajený porod je pak povinno vést její zdravotnickou dokumentaci pouze 

v nutném rozsahu, tedy pouze v rozmezí vztahující se na těhotenství a samotný porod 

dítěte. Nezbytnou dokumentaci stanovil zákon o péči o zdraví lidu ve svém ustanovení 

§ 67b, je jím dokumentace v rozsahu nezbytném pro identifikaci pacienta a zjištění 

anamnézy, informace o onemocnění pacienta, o průběhu a výsledku vyšetření, léčení a o 

dalších významných okolnostech souvisejících se zdravotním stavem pacienta 

s postupem při poskytování zdravotní péče. Odděleně od této zdravotnické 

dokumentace je pak třeba vést osobní údaje ženy, tedy jméno a příjmení a současně 

písemnou žádost o utajený porod.20 Jakmile je hospitalizace ženy ukončena, i tyto údaje 

                                                           

19 HOLUB, M., NOVÁ, H., HYKLOVÁ, J.: Zákon o rodině, Komentář a předpisy související, Linde 

Praha, a.s., Praha 2005, str. 140. 
20 HOLUB, M., NOVÁ, H., HYKLOVÁ, J.: Zákon o rodině, Komentář a předpisy související, Linde 

Praha, a.s., Praha 2005, str. 140. 
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se ke zdravotnické dokumentaci přiloží a vše je následně zapečetěno. O případném 

rozpečetění těchto dokumentů rozhoduje soud.21 K zajištění anonymity ženy rodičky je 

stanoveno, že zdravotnický personál, který do dokumentace ženy nahlédnul, je vázán 

mlčenlivostí a ustanovení § 67b odst. 10 a 11 zákona o péči o zdraví lidu, které upravují 

osoby s povolením do zdravotnické dokumentace nahlížet, se pro případ utajeného 

porodu nepoužijí.22  

V současné době je utajený porod upraven v rámci veřejnoprávního předpisu, a to 

zákonem č. 372/2011 Sb., (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Ten ve svém § 37 

stanoví podmínky utajeného porodu a v § 56 stanoví podmínky týkající se vedení 

zdravotnické dokumentace v případě utajeného porodu. Zákon č. 301/2000 Sb. (dále jen 

„zákon o matrikách“) ve svém § 14 odst. 1, 2 ve spojení s § 17 uvádí, jaké informace se 

do matriky nezapisují v případě utajeného porodu. 

Vedle porodu utajeného existuje též tzv. porod anonymní, ten ale není právně zakotven. 

Jedná se o situaci, kdy informace o matce buď neexistují, nebo existují pouze informace 

nedostatečné pro identifikaci matky.23 

Důvodem pro zakotvení utajeného porodu v legislativě bylo zejména usnadnění 

následného procesu umisťování takovýchto dětí do náhradní rodinné péče, jelikož na 

správný psychický a fyzický vývoj dítěte má velký vliv dostatečná péče ve velmi 

nízkém věku, tedy prakticky od jeho narození.24 V případě utajeného porodu je ale stále 

matkou žena, která dítě porodila, nejedná se tedy o dítě tzv. právně volné. Matka stále 

musí dát souhlas s osvojením dítěte.25 

Dalšími důvody byla zejména snaha o snížení počtu zavražděných novorozenců 

matkami, snížení počtu dětí opuštěných a též snížení počtu umělých přerušení 

                                                           

21 HOLUB, M., NOVÁ, H., HYKLOVÁ, J.: Zákon o rodině, Komentář a předpisy související, Linde 

Praha, a.s., Praha 2005, str. 140. 
22 HOLUB, M., NOVÁ, H., HYKLOVÁ, J.: Zákon o rodině, Komentář a předpisy související, Linde 

Praha, a.s., Praha 2005, str. 140. 
23 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kolektiv: Občanské právo hmotné. Svazek 2. Díl 

druhý: Rodinné právo., Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha 2016, str. 75. 
24 HOLUB, M., NOVÁ, H., HYKLOVÁ, J.: Zákon o rodině, Komentář a předpisy související, Linde 

Praha, a.s., Praha 2005, str. 140. 
25 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ Z.: Anonymní a utajené mateřství v České republice- utopie nebo 

realita?, Právní rozhledy 2/2005, str. 53. 
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těhotenství.26 Ke snížení počtu vražd novorozenců matkami, jak uvádějí Hrušáková a 

Králíčková ve své odborné stati bohužel nedošlo. Většinou se jedná o matky 

s patologickou poruchou, které nejsou schopny často ani dostavit se do porodnice a o 

utajený porod požádat. 

                                                           

26 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ Z.: Anonymní a utajené mateřství v České republice- utopie nebo 

realita?, Právní rozhledy 2/2005, str. 53.   



 

17 
 

3 Surogační mateřství jako pojem 

3.1 Surogační mateřství v občanském zákoníku 

Určování rodičovství je v občanském zákoníku upraveno v části druhé, hlavě druhé, 

dílu druhém, oddílu prvním. Překvapivě jedinou zmínku týkající se náhradního 

mateřství, kterou občanský zákoník obsahuje, nenalezneme v ustanovení § 804, které se 

zabývá úpravou osvojení.  

Občanský zákoník jako nový základ soukromoprávní úpravy náhradní mateřství 

nedefinuje, což je dle názoru Zemandlové škoda, ale očividně s ním v jakési podobě 

počítá, respektive nepopírá jeho možnou existenci.27 Tento postup je zdůvodněn 

v důvodové zprávě k občanskému zákoníku: “[…]i text občanského zákoníku musí ve 

svých ustanoveních zohlednit pokrok lékařské vědy, která umožňuje vnést do dělohy 

ženy oplodněné vajíčko jiné ženy."28  

Občanský zákoník definici náhradního mateřství přímo neudává, ohledně tohoto jevu je 

základní předpis českého občanského práva velmi stručný. Výklad pojmu nám však 

dává důvodová zpráva, která uvádí, že Výjimka ve větě druhé, se vztahuje na případ 

náhradního mateřství, při němž se dítě narodí ženě, která není jeho biologickou matkou. 

Nadále však bude platit stará římská zásada, že matkou dítěte je žena, která dítě 

porodila.“29 Dle mého názoru je to vysvětlení velmi obšírné a logicky vyhýbavé, 

nevyhnutelně následované velkou spoustou otazníků. Proč tvůrčí skupina občanského 

zákoníku dospěla k takovéto úpravě? To nám osvětluje Frinta ve své odborné stati o 

náhradním mateřství ve Velké Británii. V té uvádí, že důvodem pro nezakotvení 

komplexní úpravy náhradního mateřství v občanském zákoníku byl převládající 

argument, že se jedná o otázku zdravotnického práva, a tudíž by měl být případně 

zahrnut například do zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.30 

                                                           

27 ZEMANDLOVÁ, A.: Současnost a budoucnost právní regulace surogárního mateřství u nás, 

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Česká republika, čl. 4.3.2. 
28 http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf, ke dni 

2. 5. 2017, str. 199. 
29http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf, ke dni 

2. 5. 2017, str. 199. 
30 FRINTA, O.: Náhradní mateřství v ČR a ve Velké Británii, Sborník z konference: Aktuální otázky 

rodinné politiky a praxe VI, Rodičovství- uplatnění práv v praxi, DOMUS, Plzeň, 2015, str. 45-46. 
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Zůstává nám nezodpovězená otázka, kdy k takovému zakotvení institutu náhradního 

mateřství v české legislativě dojde, a jestli vůbec. Jelikož se ale jedná o institut reálně 

existující a v nějaké formě fungující, zákonodárci jej v občanském zákoníku 

reflektovali.  

Osvojení je vyloučeno mezi osobami spolu příbuznými v přímé linii a mezi sourozenci. 

To neplatí v případě náhradního mateřství, ustanovení § 804 občanského zákoníku je 

jediným ustanovením v současné rozsáhlé úpravě občanského práva, které zmiňuje 

surogátní mateřství. Je zde zohledněna situace, kdy mezi příbuznými vznikne vztah 

náhradní matky a zamýšleného rodiče. Obecně právní řád osvojení mezi příbuznými 

v linii přímé zakazuje (srov. věta první cit. ust.). Zákonodárci se v tomto ustanovení 

inspirovali současnou judikaturou a možnostmi, které přináší náhradní mateřství.31  

Pohleďme na celou problematiku očima zákonodárce. Ten se v otázce upravit či 

neupravit náhradní mateřství dostává do velmi těžkého etického rozhodování. Pokud 

bude mlčet, nezastaví a nepokryje tak reálně probíhající procesy náhradního mateřství, 

které se často dějí hlavně kvůli finanční situaci náhradních matek, což je z etického 

hlediska velmi diskutabilní.32 Pokud mlčet nebude, jistě si zákonná úprava náhradního 

mateřství vyžádá rozsáhlé novelizace napříč českého právního řádu. Zákonodárce měl 

tehdy jistě své důvody, proč náhradní mateřství blíže v právním řádu neukotvil. Názory, 

které říkají, že by náhradní mateřství mělo být legislativně upraveno, či dokonce 

zakázáno, tak ale zcela neumlčel.33 

V českém právním řádu je tedy institut surogátního mateřství tabula rasa. Jedním 

z důvodů nejspíše bude následující ustanovení § 775 občanského zákoníku, které 

stanoví, že matkou dítěte je žena, která dítě porodila. Toto ustanovení je základním 

kamenem rodinného práva, a základním rozkolem v chápání náhradního mateřství. 

Navazujeme tu na tradici, na které byl založen též všeobecný občanský zákoník z roku 

1811. Základem pro úpravu určování mateřství v českém právním řádu se tak stala 

starořímská zásada mater semper certa est, která reflektuje okamžik porodu za okamžik 

                                                           

31 ŠÍNOVÁ, R., ŠMÍD, O., JURÁŠ, M. a kol.: Aktuální problémy rodiněprávní regulace: rodičovství, 

výchova a výživa nezletilého, Leges, Praha 2013, str. 109. 
32 FRINTA, O.: Náhradní mateřství v ČR a ve Velké Británii, Sborník z konference: Aktuální otázky 

rodinné politiky a praxe VI, Rodičovství- uplatnění práv v praxi, DOMUS, Plzeň, 2015, str. 48. 
33 FRINTA, O.: Náhradní mateřství v ČR a ve Velké Británii, Sborník z konference: Aktuální otázky 

rodinné politiky a praxe VI, Rodičovství- uplatnění práv v praxi, DOMUS, Plzeň, 2015, str. 48. 
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určující právní vztah mezi ženou a dítětem.34 Ustanovení § 775 je ustanovením 

kogentním, tedy se od něj nelze odchýlit jakýmkoliv ujednáním. Pro kogentnost tohoto 

ustanovení hovoří § 1 odst. 2 občanského zákoníku, které za kogentní stanovuje tzv. 

statusová práva, tedy práva týkající se statutu osob. Jediným podstatným a určujícím 

faktem pro určení mateřství je tedy porod dítěte.  

3.2 Nadnárodní konotace surogačního mateřství 

Kromě krátké zmínky v § 804 občanského zákoníku tedy surogační mateřství v českém 

právním řádu upraveno není. A jak plyne z ústavního zákona č. 1/1993 Sb. (dále jen 

„Ústava ČR“), konkrétně z ustanovení čl. 2 odst. 4, co není zakázáno, je dovoleno, což 

je též v souladu s ustanovením čl. 2 odst. 3 ústavního zákona č. 2/1993 Sb. (dále jen 

„Listina základních práv a svobod“). Stanoví tak meze svobodného chování každého 

jedince.35  

Hovoříme-li zde o ústavních zákonech, ze kterých vychází veškerá právní úprava státu, 

je třeba zde zmínit i některé nadstátní dokumenty, které českou legislativu významně 

ovlivňují. Jedním takovým dokumentem je Listina základních práv Evropské Unie, 

zveřejněna pod č. 2012/C 326/02 v Úředním věstníku Evropské Unie (dále jen „Listina 

základních práv Evropské Unie“). Ta ve svém článku 9 zakotvuje právo uzavřít 

manželství a založit rodinu, ovšem v souladu s vnitrostátními předpisy, které upravují 

jejich výkon. V souvislosti se surogačním mateřstvím je též třeba zmínit čl. 3 Listiny 

základních práv Evropské Unie, který hovoří o respektu k fyzické a duševní 

nedotknutelnosti každého, a v odst. 2 písm. b) je zdůrazněno, že lidské tělo ani jeho 

části nesmí být využívány jako zdroj finančních příjmů.  

Stejné závěry plynou z mezinárodní úmluvy č. 96/2001 Sb. m. s. (dále jen „Úmluva o 

lidských právech a biomedicíně“), konkrétně z ustanovení čl. 21, které říká, že lidské 

tělo a jeho části nesmí být jako takové zdrojem finančního prospěchu. Takováto 

ustanovení obsahuje více mezinárodních dokumentů a je povinností signatářů uvést 

národní legislativu do souladného stavu s těmito úmluvami.  

                                                           

34 KRÁLÍČKOVÁ, Z.: Mater semper certa est! O kulhajícím a náhradním mateřství. In: Právní rozhledy 

č. 21/2015, s. 725-732   
35 DAVID, R.: Ústava České republiky, Listina základních práv a svobod, Nakladatelství Olomouc, 

Olomouc 2005, str. 203. 
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Jde tedy celkově o situaci velmi delikátní, na kterou se, byť je to ve své podstatě jedna a 

tatáž situace, lze dívat dvěma zcela odlišnými způsoby. Pouze jeden je správný 

z právního úhlu pohledu, ale druhý bude správný z reálného pohledu a postoje části 

zúčastněných osob.  

Náš zákonodárce v případě určování mateřství neměl moc možností, aby se udržel 

v mantinelech stanovených mezinárodní úmluvou č. 47/2001 sb. m. s. (dále jen 

“Evropská úmluva o právním postavení dětí narozených mimo manželství.“). Ta ve 

svém článku prvním stanoví, že smluvní strany jsou povinny zabezpečit uvedení svého 

práva do souladu s ustanoveními této úmluvy a oznámí generálnímu tajemníkovi Rady 

Evropy, jaká opatření za tím účelem přijala.  Článek druhý Evropské úmluvy o právním 

postavení dětí narozených mimo manželství stanoví, že stejně jako v případě vdané 

matky, i mateřství matky neprovdané bude určováno porodem. Pokud by určování 

rodičovství k dětem narozeným v manželství probíhalo jiným způsobem, byla by to 

diskriminace manželských či nemanželských dětí, což je v rozporu s moderním 

demokratickým státem.36 Občanský zákoník neupravuje odlišné úpravy určování 

mateřství, a to ani v souvislosti se surogačním mateřstvím, proto česká právní úprava je 

s tou mezinárodní v souladu. 

3.3 Mateřství 

V dnešní době existují nejrůznější „druhy“ rodin, heterosexuální, homosexuální, 

neúplné, rodiny samoživitelů atd. Stejně tak v kontextu surogačního mateřství je třeba 

zamyslet se nad otázkou „role- druhu“ jednotlivých žen – matek v průběhu procesu 

surogace. Lze rozeznat až pět „druhů“ matky, a to matku genetickou, matku 

biologickou, matku právní, matku surogační a matku sociální.37 Matka biologická je 

shodná s matkou právní, tedy je jí žena, která dítě porodila. Právní matka je žena, kterou 

za matku rozeznává právo (viz § 775 občanského zákoníku). Matkou genetickou je 

původkyně vajíčka. Matka surogační je nositelka plodu a žena, která dítě porodí- jedná 

se tedy též o matku biologickou a právní.  

                                                           

36 RADVANOVÁ, S. a kol.: Rodina a dítě v novém občanském zákoníku, C. H. Beck, Praha 2015, str. 49. 
37 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kolektiv: Občanské právo hmotné. Svazek 2. Díl 

druhý: Rodinné právo., Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha 2016, str. 69. 
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Na surogační matku čeká snad nejtěžší úkol až po narození dítěte, kdy musí, tak trochu 

„proti přírodě“ své dítě opustit. Rozbíjí se tak klasický formát rodiny a mateřství, jak jej 

většina lidí vnímá. Nabízí se tu myšlenka nadřazenosti technologie nad přírodou, resp. 

že technologie má schopnost přírodu do jisté míry ovládat, směřovat, měnit. Nikdo 

nemůže vědět, kam a jak dlouho tato cesta povede. To je jeden z důvodů, proč má celý 

institut náhradního mateřství přirozeně také odpůrce.38  

Matka sociální přebírá v životě dítěte úlohu vychovatelky a představuje matku, jak ji 

každý nejvíce během svého života vnímá. Jak plyne z Frintovy odborné stati, ve 

výsledku může mít dítě až pět rodičů, a to v případě, kdy matka surogační ani matka 

sociální nejsou původkyněmi vajíčka, které tedy pochází od jiné dárkyně, a otec sociální 

není původcem spermatu, které bylo užito k oplodnění vajíčka, toto sperma tedy 

pochází od jiného dárce.39 Do tohoto genetického a sociálního zmatku vstupuje 

v neposlední řadě právo, které by mělo danou situaci co možná nejlépe rozuzlit a 

zpřehlednit.  

V souvislosti s „druhy“ matky musíme zmínit ustanovení čl. 5 Úmluvy o právech dítěte, 

které říká, že signatáři se zavazují respektovat odpovědnost, práva a povinnosti rodičů 

nebo, v odpovídajících případech a v souladu s místním obyčejem, členů širší rodiny 

nebo obce, zákonných zástupců nebo jiných osob právně odpovědných za dítě, které 

směřují k zabezpečení jeho orientace a usměrňování při výkonu práv podle úmluvy v 

souladu s jeho rozvíjejícími se schopnostmi. Otázkou zůstává definice slova „rodič“, 

roz. ve vztahu k náhradnímu mateřství. Náhradní matka, zamýšlení rodiče a též 

geneticky příbuzní rodiče jsou jistě osobami, které je možné definovat jako člena širší 

rodiny nebo jinou osobu právně odpovědnou za dítě. 

3.4 Určování a popírání rodičovství v surogaci 

Popření a určení rodičovství je prvkem, který zásadně zasahuje jak do života dítěte, tak 

do života rodičů. Proto je záhodno tento institut blíže prozkoumat v souvislosti se 

surogačním mateřstvím. 

                                                           

38TEMAN, E.: Bithing a mother, the surrogate body and the pregnant self, University of California press, 

2010, str. 7. 
39 FRINTA, O.: Náhradní mateřství v ČR a ve Velké Británii, Sborník z konference: Aktuální otárky 

rodinné politiky a praxe VI, Rodičovství- uplatnění práv v praxi, DOMUS, Plzeň, 2015, str. 47. 
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Náš zákonodárce v případě určování mateřství neměl moc možností, aby se udržel 

v mantinelech stanovených Evropskou úmluvou o právním postavení dětí narozených 

mimo manželství. Ve svém článku druhém stanoví, že určení matky dítěte narozeného 

mimo manželství bude záviset výhradně na skutečnosti porodu. Úmluva o právním 

postavení dětí narozených mimo manželství se sice vztahuje na děti narozené mimo 

manželství, je ale zjevné, že platí též pro děti narozené v manželství. V opačném 

případě by šlo o diskriminaci buď dětí manželských, nebo nemanželských. Úprava 

v občanském zákoníku je tedy v souladu s Úmluvou o právním postavení dětí 

narozených mimo manželství, jelikož stanovuje jediný způsob určování mateřství, ať už 

se jedná o děti narozené manželským párům, mimo manželství nebo surogačním 

matkám. 

Určování rodičovství k dítěti narozenému surogační matce tedy probíhá obvyklým 

způsobem. Pokud genetičtí rodiče dítěte narozeného surogační matce chtějí být 

rozeznáváni jako rodiče dle zákona, je třeba dítě si osvojit, a to samozřejmě se 

souhlasem surogační matky případně jejího manžela. Další možností je určení otcovství 

genetického otce souhlasným prohlášením otce a surogační matky, a následně si 

manželka genetického otce dítě osvojí (nepravé osvojení).40 Tento proces je ale možný 

pouze za situace, kdy jsou genetičtí rodiče manželi, jelikož společnými osvojiteli mohou 

být pouze manželé (viz § 800 odst. 1 občanského zákoníku). Cesta osvojení je tedy 

jediným způsobem, jak se genetičtí rodiče dítěte narozeného surogační matce, stanou 

rodiči dle zákona. 

Zemandlová ve svém článku vyjadřuje názor, že současná úprava ohledně určování 

mateřství v rámci surogace je úpravou kompromisní. Pro futuro bude dle jejího názoru 

třeba přijmout právní úpravu, která bude brát v úvahu zejména nejlepší zájem dítěte 

narozeného náhradní matce, a současně nebude moc revoluční. 41 Dle mého názoru je 

taková úprava jistě třeba (blíže viz kapitola osmá). 

Krátce se nyní věnujme osobnímu stavu surogační matky. Je zcela na zamýšlených 

rodičích, jakou surogační matku zvolí jako „nositelku jejich“ dítěte. Vzhledem 

                                                           

40 NOVOTNÝ, P., IVIČIČOVÁ, J., SYRŮČKOVÁ, I., VONDRÁČKOVÁ, P.: Nový občanský zákoník, 

rodinné právo, GRADA Publishing, a.s., Praha 2014, str. 100. 
41 ZEMANDLOVÁ, A.: Současnost a budoucnost právní regulace surogárního mateřství u nás, 

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Česká republika, čl. 4.3.2. 
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k absenci právní úpravy surogace v České republice nezáleží na tom, zda je surogační 

matka svobodná či vdaná, s vlastními dětmi nebo bezdětná. Kvůli úpravě určování 

rodičovství v České republice lze však doporučit surogační matky svobodné, po 

uplynutí lhůty, ve které by svědčila domněnka otcovství bývalému manželovi surogační 

matky. V opačném případě se totiž celý proces komplikuje. Pokud je surogační matka 

vdaná, je třeba, aby k jejímu umělému oplodnění dal souhlas její manžel. To má ale za 

následek nemožnost popření jeho otcovství, jak stanoví § 787 občanského zákoníku, a 

to bez ohledu na použitý genetický materiál.  

Proto nejjednodušší cestou určování rodičovství k dítěti narozenému surogační matce je 

cesta následující. Surogační matka je svobodná nebo rozvedená po dostatečně dlouhou 

dobu, tedy aby jejímu bývalému manželovi nesvědčila domněnka otcovství, tedy po 

uplynutí třístého dne po zániku manželství (viz § 776 občanského zákoníku). Jakmile je 

surogační matka uměle oplodněna a těhotenství potvrzeno, dojde k určení otcovství 

souhlasným prohlášením genetického otce a surogační matky, dle ustanovení § 779 

občanského zákoníku. Pokud nedojde k souhlasnému prohlášení, platí ustanovení § 778 

občanského zákoníku, tedy že otcem dítěte, které bylo počato cestou umělého oplodnění 

a narodilo ženě neprovdané, je muž, který dal s umělým oplodněním souhlas. Po 

narození dítěte pak nic nebrání tomu, aby ho osvojila manželka genetického otce, tedy 

genetická matka dítěte. Proto jsou případy, kdy je surogační matka vdaná spíše 

výjimečné a většinou se tak stává v rámci blízké rodiny.42 

Frinta ve své odborné stati projevuje souhlas se současnou právní úpravou upravující 

určování rodičovství a jeho dopad na surogační mateřství. Jeví se mu jako úprava 

srozumitelná a adekvátní, není zbytečně kazuistická, jako je například právní úprava ve 

Velké Británii (srov. kapitola 4.1.2). Současně neobsahuje tvrdosti, které by proces 

surogace zbytečně komplikovaly v případech eticky únosných.43 Kazuistická a příliš 

tvrdá současná právní úprava jistě není. Pro surogační mateřství ale může být příliš 

obecná a „měkká“. 

                                                           

42 CÍSAŘOVÁ, D., SOVOVÁ, O.: Náhradní mateřství v právní praxi, Časopis zdravotnického práva a 

bioetiky, Vol 5, No 2 (2015), ISSN 1804-8137, str. 18. 
43 FRINTA, O.: Náhradní mateřství v ČR a ve Velké Británii, Sborník z konference: Aktuální otárky 

rodinné politiky a praxe VI, Rodičovství- uplatnění práv v praxi, DOMUS, Plzeň, 2015, str. 51. 
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3.4.1 Procesně právní úprava určování a popírání rodičovství 

v surogaci 

Určování a popírání rodičovství se řídí procesně právní úpravou zákona č. 292/2013 Sb. 

(dále jen „ZŘS“) oddíl 3. Určování a popírání mateřství je upraveno v ustanovení § 426 

ZŘS, tedy jde o řízení nesporné. Na určování a popírání mateřství se ustanovení o 

určování a popírání otcovství použijí obdobně. Jde o volné užití ustanovení o určování a 

popírání otcovství, nikoli o analogii.44 Určování a popírání rodičovství probíhá 

klasickou cestou, níže tedy pojednám o případném sporu surogační matky a matky 

genetické o určení mateřství k dítěti narozenému v rámci surogace. 

Účastníky řízení jsou určeni obdobně v rámci § 420 ZŘS. Jsou jimi žena, která dítě 

porodila, žena, jejíž mateřství má být určeno, a samozřejmě dítě, které je zastoupeno 

opatrovníkem.45 Všichni účastníci mají právo podat návrh na zahájení řízení. Nesmíme 

opomenout možnost zahájení řízení ex offo. Dle § 13 odst. ZŘS lze řízení zahájit ex 

offo, nestanoví-li zvláštní část, že lze řízení zahájit pouze na návrh, je možné ho zahájit 

též bez návrhu. Ustanovení § 418 a 419 ZŘS nám dávají dvě protichůdně odpovědi, 

tedy ano i ne. Ano v případech, kdy bylo pravomocně určeno, že manželství zde není (§ 

418 odst. 2). Bez návrhu, tedy ex offo lze řízení o popření otcovství zahájit též 

v případě, kdy bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů a vyžaduje-li to zřejmý 

zájem dítěte a mají-li být naplněna ustanovení zaručující základní lidská práva. Nejsem 

si jista, zda se tato ustanovení dají obdobně užít na určování a popírání mateřství. Je ale 

zjevné, že možnost zahájit řízení o určení a popření mateřství ex offo by tu měla být 

v případech, kdy to vyžaduje zřejmý zájem dítěte, či naplnění lidských práv.  

Jelikož jde o řízení nesporné, užije se v souvislosti s dokazováním zásada vyšetřovací.  

Soud tedy není vázán důkazy, které navrhly strany, ale má naopak povinnost provést 

veškeré důkazy potřebné ke zjištění skutečného stavu věci (viz § 20 odst. 1 a § 21 ZŘS). 

Je též možné nařídit výslech účastníků, ke kterému není třeba jejich souhlasu, jak 

stanoví § 22 ZŘS. Jako důkaz může být použito prakticky cokoli, rodný list dítěte, 

zdravotní záznamy, test DNA ad.  

                                                           

44 KRÁLÍČKOVÁ, Z.: Mater semper certa est! O kulhajícím a náhradním mateřství, In: Právní rozhledy 

č. 21/2015, s. 725-732 . 
45 KRÁLÍČKOVÁ, Z.: Mater semper certa est! O kulhajícím a náhradním mateřství, In: Právní rozhledy 

č. 21/2015, s. 725-732 . 
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Problém nastává v souvislosti se skutečností, že matkou dítěte je žena, která dítě 

porodila (viz. § 775 občanského zákoníku). V rámci popírání mateřství se totiž 

dokazuje, že dítě, o které se v řízení jedná, porodila žena, která je rozdílná od matky 

zapsané v rodném listu předmětného dítěte.46 Maternitní spory mohou tedy být dvojího 

druhu. Za prvé se jedná o maternitní spory pozitivní, kdy žena, která není zapsána 

v matrice jako matka tvrdí, že předmětné dítě porodila. Za druhé se jedná o maternitní 

spor negativní, což představuje situaci, kdy žena, která je zapsána v matrice jako matka 

tvrdí, že předmětné dítě neporodila.47 

Jako důkaz se v tomto řízení pořizuje test DNA, který by jasně prokázal, že genetickou 

matkou je zamýšlená matka, a případný rodný list dítěte a záznamy z porodnice by 

prokazovaly, že dítě porodila náhradní matka. Dle názoru Burešové by takováto žaloba 

genetické matky proti matce náhradní úspěšná nebyla. 48 Soudce by musel ctít zákon i 

za situace, kdy by testy DNA jednoznačně prokázaly, že náhradní matka není 

genetickou matkou dítěte. Proto v rámci surogace není možné jít cestou současné právní 

úpravy popírání mateřství, jelikož tato cesta by nebyla úspěšná. Zákonodárce by musel 

výslovně reflektovat existenci náhradního mateřství v ZŘS. 

Problematikou vztahu dárkyně a ženy rodičky se zabývá též důvodová zpráva 

k ustanovení § 775 občanského zákoníku, která říká, že  žalobě ženy, která byla dárkyní 

genetické látky, proti ženě, která dítě porodila, nelze vyhovět.49 Tento úryvek 

z důvodové zprávy velmi znatelně oslabuje právní pozici genetické matky. Argument ad 

absurdum k této situaci je následující. Pokud v budoucnu hypoteticky bude možné 

vypěstovat lidskou dělohu, jak už se to dnes děje s některými částmi lidského těla, 

například s ušima apod., bude vlastník vypěstované dělohy, ve které se vyvinulo dítě, 

mít na toto dítě větší nárok, než genetičtí rodiče? Pokud se na výše zmíněnou situaci 

podíváme ze sociologického a psychologického hlediska, kde je psáno, že náhradní 

matka bude lepší matkou danému dítěti než matka genetická, vzhledem k tomu, že na 

                                                           

46 KRÁLÍČKOVÁ, Z.: Mater semper certa est! O kulhajícím a náhradním mateřství, In: Právní rozhledy 

č. 21/2015, s. 725-732 . 
47 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kolektiv: Občanské právo hmotné. Svazek 2. Díl 

druhý: Rodinné právo., Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha 2016, str. 76. 
48 BUREŠOVÁ, K.: Surogátní mateřství a jeho (nejen) právní aspekty, Právní rozhledy 6/2016, str. 193. 
49 http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf, ke dni 

2. 5. 2017, str. 193. 
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prvním místě má být vždy zájem dítěte. Může mít vůbec právo takovou schopnost, 

schopnost určit, kdo bude lepší matkou? To už se dostáváme do filozofického hlediska. 

 „I do budoucna proto bude náhradní mateřství nutné řešit formou osvojení, pokud se 

však zákonná matka rozhodne, že si dítě ponechá, nebude mít genetická matka možnost 

osvojení dítěte vynutit.“50 Dle Zemana neexistuje možnost genetické či zamýšlené 

matky, aby si dítě osvojila, pokud matka náhradní- tedy zákonná, odmítne se dítěte 

vzdát. Dle Zemana bude nutné i do budoucna řešit náhradní mateřství formou osvojení, 

s čímž tak úplně souhlasit nemohu. K tomu ale konkrétně v kapitole osmé této práce.  

S osvojením jsou spojena další problematická ustanovení, jako např. souhlas rodičů 

dítěte s osvojením.51 Geneticky jsou rodiči dítěte dárcovský pár, legálně je matkou 

dítěte matka, která dítě porodila, tedy náhradní matka. Může se stát, že zamýšlení rodiče 

jsou též dárci genetického materiálu. Pokud si tedy dítě chtějí osvojit, dávají souhlas 

k tomu, aby si osvojili své genetické dítě. To je mírně řečeno zvláštní. 

Z právní úpravy osvojení nám také plyne jeden z důvodů, kvůli kterému nemůže být 

smlouva uzavřená před narozením dítěte, (resp. i po porodu) mezi genetickými rodiči a 

náhradní matkou ohledně uvolnění dítěte k adopci právně vymahatelná. Souhlas 

s osvojením může matka dítěte dát nejdříve šest týdnů po narození dítěte. V těchto šesti 

týdnech dochází k hormonálním, psychickým a fyzickým změnám, které mohou 

výrazně ovlivňovat rozhodování ženy, proto je nutné ji v tomto období chránit před tak 

zásadním rozhodnutím, jako je souhlas s osvojením. Souhlas matky dítěte je 

neopominutelnou podmínkou k rozhodnutí soudu o osvojení.52 Daný souhlas může být 

do tří měsíců od jeho udělení před soudem odvolán, pokud dítě ještě nebylo předáno do 

před adopční péče osvojitelům, může být souhlas vzat zpět ještě po uplynutí tříměsíční 

lhůty.53 Tento proces tedy ještě prodlužuje období (právní) nejistoty genetických či 

zamýšlených rodičů, zda budou nebo nebudou moci své genetické dítě vychovávat. 

                                                           

50http://www.epravo.cz/top/clanky/nahradni-materstvi-v-novem-obcanskem-zakoniku-promarnena-

prilezitost-87962.html, ke dni 31. 8. 2015. 
51 Viz. §§809 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
52 NOVOTNÝ, P., IVIČIČOVÁ, J., SYRŮČKOVÁ, I., VONDRÁČKOVÁ, P.: Nový občanský zákoník, 

rodinné právo, GRADA Publishing, a.s., Praha 2014, str. 121. 
53 NOVOTNÝ, P., IVIČIČOVÁ, J., SYRŮČKOVÁ, I., VONDRÁČKOVÁ, P.: Nový občanský zákoník, 

rodinné právo, GRADA Publishing, a.s., Praha 2014, str. 122. 
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3.5 Asistovaná reprodukce 

Robert Edward, celým jménem Sir Robert Geoffrey Edwards (narozen 27. 10. 1925, 

Batley, West Riding- Yorkshire, Anglie, zemřel 10. 4. 2013, blízko Cambridge) byl 

britský vědec, který vyvinul techniku in vitro fertilizace (IVF).54 Společně s britským 

gynekologem Patrickem Steptoem zdokonalili techniku IVF natolik, že se mohla použít 

i na lidské zárodečné buňky.55 Díky jejich práci se narodila Louise Brownová, první 

miminko na světě narozené ze zkumavky, a to dne 25. 7. 1978.56 Stalo se tak ve Velké 

Británii. Jednalo se o obrovský průlom vědy, za který Sir Edwards získal v roce 2012 

Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství.57 Jedna z gratulací zněla „Děkuji, že jste mi 

daroval život.“58  

Pro současné generace je možnost umělého oplodnění již běžnou součástí života, ale 

tehdy se jednalo o naprostou senzaci. Jejím symbolem se stal obraz Stvoření, který má 

své čestné místo v Sixtinské kapli.59 Všechna média byla plná fotografií embryí, jednalo 

se o vědecký průlom, průlom do života tisíců lidí. Za téměř čtyři desetiletí, kdy se 

techniky IVF využívají, přišlo díky nim na svět přes čtyři miliony dětí, které jsou již 

dnes též rodiči.60 Léčba neplodnosti, ale též možnost pro páry stejného pohlaví stát se 

rodiči, a spousta etických a náboženských otázek, to vše a mnoho dalšího s sebou IVF 

přináší. Současně tato metoda umožňuje posun věkové hranice rodičů výrazně nahoru. 

Nesmíme též opomenout, že i náhradní mateřství se díky IVF stalo lépe využitelnou 

cestou k vlastnímu potomkovi. 

Světová zdravotnická organizace (dále jen „WHO“) definuje zdraví následovně: 

„[…]zdraví není pouhá absence nemoci, ale stav úplné fyzické, psychické a sociální 

                                                           

54 https://www.britannica.com/biography/Robert-Edwards, ke dni 19. 11. 2016. 
55 https://www.britannica.com/biography/Robert-Edwards, ke dni 19. 11. 2016. 
56 https://www.britannica.com/biography/Robert-Edwards, ke dni 19. 11. 2016. 
57 https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2010/press.html, ke dni 22. 4. 2017. 
58 KÖNIGOVÁ, R., FLEISSIGOVÁ, M., HÁBOVÁ, M.: VITA NOSTRA REVUE, 19. ročník, číslo 4, 
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pohody jedince.“61 Pokud je pár neplodný, jistě nelze hovořit o psychické a sociální 

pohodě jedince, tudíž nelze hovořit o zdraví. Podle mezinárodní federace gynekologie a 

porodnictví (International Federation of Gynecology and Obstetrics, dále jen „FIGO“) 

je surogátní mateřství metodou asistované reprodukce, kterou je ale možné využívat 

pouze za situace, kdy je zamýšleným rodičům diagnostikována neplodnost. FIGO 

definuje náhradní mateřství jako "[…]reproduktivní model, kdy žena nosí plod a porodí 

dítě pro pár, kde je žena těhotenství a porodu neschopna pro kongenitální či děložní 

abnormalitu anebo proti těhotenství existuje vážná zdravotní kontraindikace."62  

Metody IVF jsou velmi finančně náročné, přesto, že jsou částečně hrazeny z veřejného 

zdravotního pojištění. Neplodnost je ve svém důsledku pro společnost též velmi 

finančně nákladná, způsobuje demografický nepříznivý vývoj, a je problémem zejména 

v tzv. vyspělých zemích. Dle společensky přijatých standardů je tedy neplodnost 

chápána jako závažné onemocnění, které jako každé jiné je třeba léčit, a to všemi 

dostupnými prostředky, které současná věda zná.63  

Klíčovým krokem k existenci náhradního mateřství je tedy asistovaná reprodukce. 

Samozřejmě existují i jiné možnosti. Jak je například zmíněno v úvodu této práce, 

biblický Jákob jistě neměl možnost využít IVF techniky. Asistovaná reprodukce ale 

umožnila rozvoj náhradního mateřství, kdy vyřešila vztahové a etické otázky spojené 

s oplodněním náhradní matky. Jelikož náhradní mateřství není v českém právním řádu 

blíže upraveno, mohou se vyskytovat rozchody s právní úpravou asistované reprodukce.  

Procedura IVF totiž vyžaduje soulad se zákonnou úpravou, kterou obsahuje zákon č. 

373/2011, (dále jen „zákon o specifických zdravotních službách“). Konkrétně 

ustanovení § 10 zákona o specifických zdravotních službách stanoví, že je třeba udržet 

anonymitu mezi dárci a neplodným párem. Je jen těžko představitelné, že by zamýšlení 

rodiče neznali náhradní matku. Naopak je velmi důležité, aby se všichni vzájemně 

poznali a byli tak schopni se domluvit na všem podstatném. Tedy zejména 
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v podmínkách České republiky, či Evropské Unie. V případech, kdy neplodné páry 

cestují za náhradní matkou například do Indie, je toto blízké poznání spíše výjimečné. 

Dříve anonymitu dárců zakotvovalo ustanovení § 27e odst. 9 zákona o péči o zdraví 

lidu, jehož účinnost skončila dne 31. 3. 2012. Anonymita dárců je tedy jedním 

z požadavků asistované reprodukce dle zákona. Samozřejmě ze zdravotních důvodů a 

možných genetických chorob je možné, aby dítě nebo jeho zákonný zástupce získal 

neidentifikující informace o dárci.64  

V případě náhradního mateřství je ale anonymita surogační matky a dárcovského páru 

dosti těžko představitelná. Musela by tu být další osoba, která by znala obě strany a byla 

by jejich komunikátorem, sjednavatelem smlouvy. Z etického hlediska je tato struktura 

problematická, jako ostatně celý institut surogačního mateřství. Díky zákonné úpravě 

asistované reprodukce je v České republice nemožné, aby například neplodné ženě 

darovala vajíčko její matka, či jiná příbuzná.65 Nejsem si tedy zcela jistá, že v případě 

surogátního mateřství nedochází k porušování výše zmíněného ustanovení o anonymitě 

dárce zárodečných buněk, a pokud k němu dochází, vtírá se tu otázka, jaké by mohly 

být následky takovéhoto porušení. V rámci zákona o specifických zdravotních službách 

tak dochází v případě surogačního mateřství k vzájemné protichůdnosti (viz níže). 

 Další úskalí představuje ustanovení § 6 odst. 2 zákona o specifických zdravotních 

službách, které stanoví, že umělé oplodnění nelze provést ženě, která má k muži, s nímž 

předložila žádost podle odstavce 1, příbuzenský vztah vylučující podle jiného právního 

předpisu uzavření manželství. Toto ustanovení tedy vylučuje jako dárkyni vajíčka a 

potencionální náhradní matku přímé příbuzné zamýšleného otce. Zákon o specifických 

zdravotních službách sice nevylučuje náhradní mateřství, ovšem několik nesrovnalostí 

s realitou se v něm vyskytuje. Dle posledně uvedeného nemůže být náhradní matka 

příbuznou otce, a současně ustanovení občanského zákoníku § 804 říká: Osvojení je 

vyloučeno mezi osobami spolu příbuznými v přímé linii a mezi sourozenci. To neplatí v 

případě náhradního mateřství. Jedná se tu tedy o diskriminaci příbuzných otce dítěte, a 

současně o zúžení okruhu potencionálních náhradních matek pro pár toužící po 
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potomkovi. Samozřejmě ustanovení zákona o specifických zdravotních službách je 

logické v rámci jím zamýšleného dopadu úpravy, ale vzhledem k náhradnímu mateřství 

je omezující a nepřesné. Není tedy žádným překvapením, že v praxi musí docházet 

k jeho obcházení, což se mi potvrdilo při pokusech kontaktovat několik lékařů a klinik 

asistované reprodukce. Ze začátku mi jedna klinika a jeden lékař přislíbili schůzku, ale 

po emailové komunikaci, ve které mě požádali o konkretizaci tématu a otázek, na které 

bych se chtěla zeptat, ke schůzce nakonec nikdy nedošlo. Náhradní mateřství je v České 

republice často prováděno v rozporu se zákonem, respektive realita je překroucena, aby 

se zákonem byla v souladu.   

Současně vidím problém v ustanovení §6 odst. 1 zákona o specifických zdravotních 

službách, umělé oplodnění lze provést ženě v jejím plodném věku, pokud její věk 

nepřekročil 49 let, a to na základě písemné žádosti ženy a muže, kteří tuto zdravotní 

službu hodlají podstoupit společně (dále jen „neplodný pár“). Žádost neplodného páru 

žádajícího o umělé oplodnění nesmí být starší než 6 měsíců; je součástí zdravotnické 

dokumentace vedené o ženě. Převedením do perspektivy náhradního mateřství, o 

asistovanou reprodukci žádá otec a náhradní matka, přičemž otec může být jak 

genetický, tak zamýšlený nebo obojí. Žádost o asistovanou reprodukci tedy podává 

náhradní matka s otcem, a v situaci, kdy dárkyní vajíčka je partnerka otce, z logiky věci 

se tu přeci v žádném případě nejedná o anonymitu dárce. 

Ve shrnutí, zákon o specifických zdravotních službách není ideální pro specifické 

potřeby náhradního mateřství, což od něj samozřejmě ani nemůžeme očekávat, jelikož 

s tímto záměrem nebyl tvořen. Pro účely náhradního mateřství je užíván jen proto, že 

jako jediný upravuje asistovanou reprodukci, bez které je institut surogátního mateřství 

již dnes prakticky nepředstavitelný. Nutnost jeho novelizace v souvislosti s právním 

zakotvením surogátního mateřství je očividná. 

 Asistovanou reprodukci nám definuje § 3 odst. 1 zákona o specifických zdravotních 

službách, asistovanou reprodukcí se rozumí metody a postupy, při kterých dochází k 

odběru zárodečných buněk, k manipulaci s nimi, ke vzniku lidského embrya oplodněním 

vajíčka spermií mimo tělo ženy, k manipulaci s lidskými embryi, včetně jejich 

uchovávání, a to za účelem umělého oplodnění ženy a) ze zdravotních důvodů při léčbě 

její neplodnosti nebo neplodnosti muže, jestliže[...]. Klíčovým souslovím v této definici 
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je léčba neplodnosti. Vyplývá z toho další rozkol se zákonem, a to ten, kdy 

k náhradnímu mateřství dochází z jiných důvodů. Jedním takovým je důvod estetický, 

kdy si náhradní matka nechce těhotenstvím „zničit“ postavu. Takováto situace vypadá 

jako scénář k hollywoodskému filmu, bohužel to ale někdy bývá realita.  

Dalším problémem je hrazení umělého oplodnění z veřejného zdravotního pojištění za 

situace, kdy je vlastně v rozporu se zákonem.66 Náhradní matka není neplodná, tudíž její 

umělé oplodnění není léčbou její neplodnosti. 

3.5.1 Infertilita 

Dovolím si níže několik odborných definicí, mimo jiné z vysokoškolské učebnice 

gynekologie pro budoucí lékaře. „Plodnost neboli fertilita je podle WHO definována 

dosažením těhotenství v průběhu dvou let nechráněného styku. Sterilita je stav, kdy žena 

není schopna otěhotnět. Neplodnost žen, které v anamnéze neudávají žádné těhotenství, 

se označuje jako primární sterilita. O sekundární sterilitě hovoříme, pokud žena uvádí 

těhotenství ukončené porodem, potratem nebo těhotenstvím mimoděložním. Infertilita 

znamená, že žena bez problému otěhotní, ale není schopna těhotenství donosit a porodit 

životaschopný plod.“67 V obecném jazyce se ovšem pojen infertilita, tedy neplodnost 

užívá nejen pro neschopnost donosit plod, ale také pro poruchy fertility.  

Občanský zákoník asistovanou reprodukci zmiňuje v ustanovení § 778, které stanoví, že 

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. Umělé oplodnění je tedy 

již dnes společností i zákonem přijatý standard, s jehož prováděním je do budoucna 

v zákonné úpravě počítáno. 

Nejprve trocha statistiky. Příčiny poruch plodnosti u žen jsou následující: ovariální 

faktor (25-40%): porucha činnosti vaječníků omezení nebo zástava tvorby zralých 

oocytů; tuboperitoneální faktor (25-40%): absence či poškození vejcovodů, adhezní 

proces v oblasti annex, oboustranná neprůchodnost nebo odstranění vejcovodů; 

endometrióza (15-25%): benigní estrogen-dependentní onemocnění; děložní faktor (5-
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7%): zánět děložní sliznice, anatomické odchylky dělohy ad.; cervikální faktor (3-4%): 

poškození funkcí hlenu v děložním hrdle; poševní faktor (3-4%): vývojové anomálie a 

záněty pochvy; imunologický faktor (2-3%): absence nebo nedostatek zárodečných 

buněk, produkce látek ničících spermie; psychogenní vlivy (1-2%): nenaplněná touha 

po dítěte, konflikty v rodině a zaměstnání.68 S neplodností jde ruku v ruce velká 

psychická zátěž a potřeba psychologického, sexuologického, genetického a 

imunologického vyšetření.69 

Neplodnost může být i na straně muže. Mezi příčiny mužské neplodnosti řadíme 

neschopnost pohlavního styku, sníženou koitální aktivitu, erektilní dysfunkci, poruchu 

tvorby spermií ad.70 

Dovolila jsem si podrobnější výčet chorob způsobujících neplodnost, abych ukázala, že 

se jedná o velmi složitou a poměrně rozšířenou problematiku. Z tohoto hlediska se zdá 

požadavek na právní zakotvení surogačního mateřství zcela oprávněný a akutní. Z výše 

uvedeného vidíme mnohost důvodů lidské neplodnosti a je velmi pravděpodobné, že 

s dalším rozvojem medicíny, civilizačních chorob atd., se tento výčet bude nadále 

rozšiřovat.  

Moderní společnost zapojuje do společenského života lidi nevidomé, na vozíčku atd., 

proč tedy vylučovat například ženu, která se narodí bez dělohy, a neumožnit jí 

uspokojení lidské potřeby po vlastních dětech. Zejména za situace, kdy jde o relativně 

jednoduchý proces, který lékaři provádí dnes a denně.  

Též se nám tu otevírá další skupina lidí, pro kterou může být surogační mateřství 

jedinou nadějí na vlastní děti, tedy lidé, kteří byli nehodou či nemocí upoutáni na 

invalidní vozík, a z nejrůznějších důvodů nemohou mít vlastní děti tzv. přirozenou 

cestou. 
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3.5.2 Dárcovství lidských zárodečných buněk 

Neopomenutelným faktem prolínajícím se celým procesem asistované reprodukce je 

nakládání s mužskými a ženskými zárodečnými buňkami- gametami. S uchováním 

gamet vzniká spousta právních otázek, je třeba též zohlednit fakt, že tyto gamety mohou 

přežít své původce.71 Dalším nezanedbatelným faktem je, že zamýšleným „výsledkem“ 

asistované reprodukce je zrození dítěte, které bude potřebovat dlouhodobou péči.  

Kliniky a zdravotnická zařízení, která provádějí léčbu neplodnosti formou asistované 

reprodukce, potřebují k takové činnosti licenci vydanou Ministerstvem zdravotnictví 

ČR.72 V rámci odběru gamet se provádí též stanovená vyšetření, aby se předcházelo 

vrozeným vývojovým vadám plodu. Zakazuje se provádět přenosy lidských embryí do 

děloh zvířat, klonování a vybírání pohlaví s výjimkou předcházení genetických 

chorob.73  

Samostatnou kapitolou by mohlo být téma odměny dárců gamet. K této problematice 

existují dva základní přístupy, toto členění jsem převzala z vysokoškolské učebnice 

gynekologie.74 První přístup je původem z Francie. Tento přístup říká, že jakákoli forma 

finanční odměny dárcům je nepřípustná. Je zde zdůrazněno nebezpečí, kdy dárce může 

být ve finanční tísni, která ho přinutí darovat gamety, a takový dárce může zamlčet 

nebezpečné faktory. Rizikovou skupinou jsou například narkomani, kteří si tímto 

způsobem vydělávají na drogy. Nevýhoda tohoto přístupu je na snadě, pokud dárci 

nedostávají žádnou finanční odměnu, jejich počty rapidně klesají. Druhý přístup 

pochází z USA. Dárci dostávají finanční náhradu, jsou vlastně obchodními partnery, a 

tudíž jsou povinni uvádět pravdivé informace o svém zdravotním stavu. 

Zlatou střední cestu volí většina států. Dárci dostanou určitou peněžitou částku, ne ale 

tak vysokou, aby byla jediným motivátorem k darování gamet. Dalším mechanismem, 

který chrání altruistickou stránku darování je vyplácení odměny dárcům se zpožděním a 
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to zejména z důvodu nutnosti provedení testu dárce na HIV. Test na HIV se provádí šest 

měsíců po odběru.75 Česká republika též přijala tento „třetí“ přístup. Částka, kterou 

dostávají dárci spermatu, se většinou pohybuje okolo pěti set korun českých za jeden 

odběr. Odběrů je většinou dvacet až třicet a provádějí se v časovém období dvou až tří 

měsíců. Vyšší částku dostávají dárkyně a to z důvodu drastičtějšího odběru. Částka pro 

dárkyně bývá v rozmezí od pěti do deseti tisíc korun českých za jeden odběr.76 

Věk dárce musí být v rozmezí osmnáct až čtyřicet let, věk dárkyně v rozmezí osmnáct 

až třicet pět let.77 

3.5.3 Redukce 

Přes stovky a stovky stránek, které jsem o asistované reprodukci přečetla, termín 

„redukce“ na mě „vyskočil“ až poměrně pozdě. Ve většině písemností týkajících se 

umělého oplodnění, se tento proces prakticky neobjevuje. Jde nejspíše o věc poměrně 

logickou, jen se nad tím člověk běžně nezamýšlí. V souvislosti s naším tématem je třeba 

tento proces zmínit a popsat.  

Vícečetná těhotenství představují riziko jak pro matku, tak pro děti. Proto jsou často 

omezeny počty embryí, které se do dělohy transferují. Redukce probíhá formou vpichu 

draslíkové injekce přímo do srdce plodu. Výběr plodů, které budou takto redukovány, 

probíhá přímo na sále, pokud není předem indikována nějaká vrozená vada či nemoc. 

Srdeční činnost plodu se postupně zastaví a tělo matky již mrtvý plod samo vyloučí. 

Redukce neboli „ukončení plodu“ je postupem zcela běžným, eticky však 

problematickým.78  Proto je dle mého názoru nutné, aby též postupy redukce byly 

v rámci smlouvy mezi náhradní matkou a zamýšlenými rodiči dostatečně upraveny, 

                                                           

75 ROB, L., MARTAN, A., CITTERBART, K. et al.: Gynekologie, Druhé doplněné a přepracované 

vydání, Galén, Praha, 2008, str. 177. 
76 ROB, L., MARTAN, A., CITTERBART, K. et al.: Gynekologie, Druhé doplněné a přepracované 
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Časopis Univerzity Karlova v Praze, 3. lékařské fakulty, Praha, 2010, str. 42. 
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případně též zakotveny v zákoně o surogaci. Česká republika není v nutnosti redukce 

tolik striktní, a stále se většinou při užití techniky IVF rodí dvojčata.79  

Při metodě IVF je ženě odebrán poměrně vysoký počet embryí až desítky. Ta jsou 

oplodněna a posléze některá vybrána k embryotransferu. Ostatní embrya se uchovávají, 

víceméně po dobu, po kterou se platí poplatky za jejich uchovávání.80 Zdravotnické 

zařízení, které embrya uchovává, může po deseti letech genetické původce prokazatelně 

několikrát vyzvat k vyjádření se ohledně dalšího nakládání s embryi, jak stanoví § 9 

odst. 2 zákona o specifických zdravotnických službách. Pokud se pár nevyjádří, může 

zdravotnické zařízení embrya zlikvidovat, a to i bez výslovného souhlasu genetických 

původců.   

Nevyužitá embrya budou ukončena, hantýrkou klinik dojde k likvidaci materiálu.81 Tato 

likvidace materiálu představuje pro páry další psychickou zátěž. Už samotná technika 

asistované reprodukce sebou nese mnoho etických otázek. Tyto otázky ale naše 

společnost již vyřešila, stejně tak lze předpokládat, že s postupem času vyřeší i otázky 

týkající se surogačního mateřství. Paradoxem procesu umělého oplodnění je, že v rámci 

něho dochází ke vzniku života, současně však k jeho zániku a to lidskou rukou, tedy 

nikoli cestou přirozenou. Zda je likvidace materiálu ospravedlnitelná zrozením nového 

života, který by jinak nevznikl, to je otázka, kterou si každá společnost musí posoudit 

sama. Stejně tak je třeba, aby ji měly vyřešenou osoby, které se do procesu asistované 

reprodukce pouštějí. Pokud by ale nedošlo k odebrání embryí z těla ženy, tato embrya 

by stejně postupem času „zahynula“ v procesu menstruace. IVF tedy ve svém důsledku 

sice zničí embrya, tato embrya už však byla odsouzena k zániku, a díky IVF tak některá 

nezaniknou. 

Podíváme-li se na tuto problematiku v globálním měřítku, ročně dochází ve světě 

v rámci procesu IVF k likvidaci milionů embryí.82 Tato embrya dle právních řádů 
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prakticky většiny států, které asistovanou reprodukci povolují, patří svým původcům. 

Většinou dochází k odebrání mnohem vyššího počtu vajíček, aby se tento proces 

nemusel opakovat, jelikož jde o poměrně drastický zásah do těla ženy. Proto se stalo 

téměř pravidlem, že se všechna nevyužijí, a jejich skladování bývá časově omezeno a to 

většinou na dobu deseti let, nebo na dobu plodného věku ženy.83 Právní řád České 

republiky se dobou skladování embryí nezabývá.  Je tedy zcela v rukou zdravotnických 

zařízení, jak si tuto otázku upraví.  

Léčba neplodnosti je z veřejného zdravotního pojištění hrazena do třiceti devíti let věku 

ženy, což bývá i hranice uchovávání embryí. Bohužel jde často o tzv. business, a pokud 

původci embryí hradí jejich uchování, reprodukční kliniky jsou ochotny skladovat 

embrya o mnoho let déle. Embrya samozřejmě nemusí být zlikvidována. Je možnost též 

jejich darování jinému neplodnému páru, nebo darování pro jejich využití v rámci 

vědeckého zkoumání.84 

3.6 Úmluva o právech dítěte 

Úmluva o právech dítěte, č. 104/1991 Sb. (dále jen „Úmluva o právech dítěte“) ve svém 

ustanovení čl. 3 odst. 1 stanoví, že zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli 

činnosti týkající se dětí, až už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními 

sociální péče, soudy, správními nebo zákonodárnými orgány. Tuto zásadu „the best 

interest of child“ bychom tedy měli mít stále na paměti, a každý krok učiněný ohledně 

dítěte bychom jím měli poměřovat.  

Je v nejlepším zájmu dítěte vystavovat jeho rodiče byrokratickým stresům, stresu 

z nejisté situace, zda dítě nakonec vůbec dostanou, stresu z neznámého, šedého území. 

To určitě ne, a pokud je ve schopnostech práva, aby tyto stresy eliminovalo, mělo by to, 

v souladu s výše zmíněným ustanovením čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte učinit. 

To koneckonců předpokládá i ustanovení čl. 3 odst. 2 Úmluvy o právech dítěte, 

stanovujíce, že státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, se zavazují zajistit dítěti 

takovou ochranu a péči, jaká je nezbytná pro jeho blaho, přičemž berou ohled na práva 
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a povinnosti jeho rodičů, zákonných zástupců nebo jiných jednotlivců právně za něho 

odpovědných, a činí pro to všechna potřebná zákonodárná a správní opatření. 

Výbor pro práva dětí OSN se ve svém komentáři č. 14 z roku 2013 k čl. 3 Úmluvy o 

právech dítěte vyjádřil následovně. Koncept nejlepšího zájmu dítěte je zaměřen na 

zajištění plného a efektivního užívání všech práv, které Úmluva rozeznává ve spojení 

s holistickým vývojem dítěte. Výbor již upozornil na to, že rozhodnutí rodičů o 

nejlepším zájmu dítěte nemohou převážit nad povinností respektovat všechna práva 

dítěte uznaná Úmluvou.85 

S tím souvisejí mimo jiné práva párů stejného pohlaví na to, být rodiči. Není možné 

globálně zakázat homosexuálním párům adoptovat děti, nebo mít děti prostřednictvím 

náhradního mateřství, jelikož by vůbec nebyl zohledněn individuální nejlepší zájem 

dítěte (práva homosexuálních párů blíže viz kapitola 8.6). Máme-li institut nejlepšího 

zájmu dítěte aplikovat ve své úplnosti, je třeba zohlednit všechny aktéry, ochranu 

celistvé fyzické, psychické, morální a duševní integrity dítěte a v neposlední řadě též 

jeho lidskou důstojnost.86   

Další problém a nesoulad vyplývá z čl. 9 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte: „Státy, které 

jsou smluvní stranou úmluvy, zajistí, aby dítě nemohlo být odděleno od svých rodičů 

proti jejich vůli,[…]“. Jelikož v případě surogačního mateřství všechny zúčastněné 

strany vědí, že zamýšlení rodiče jsou obvykle rodiči genetickými, pak samotné 

ustanovení, že matkou dítěte je žena, která dítě porodila, je v rozporu s čl. 9 odst. 1 

Úmluvy o právech dítěte, jelikož toto zákonné ustanovení vlastně ze zákona odděluje 

rodiče od jejich dítěte.  

Nesmíme zde opomíjet též čl. 7 Úmluvy o právech dítěte, které signatářům přikazuje 

dítě po jeho narození bezodkladně registrovat, dále dítěti přiznává právo na jméno, 

státní příslušnost a též právo znát své rodiče, pokud je to možné (srov. výklad v kapitole 

2.1.1). 
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Článek 7 Úmluvy o právech dítěte též stanoví, že každé dítě má právo na péči rodičů. 

V tomto momentě je třeba zastavit se nad otázkou, zda dítě narozené náhradní matce má 

tedy právo na péči její a současně genetických rodičů. Je tu ovšem problém, že dárkyně 

vajíčka není právem rozeznávána jako rodič, tedy realita se zde rozchází s právní 

úpravou. Striktně vzato tedy má dítě narozené náhradní matce právo na péči její a dárce 

spermatu, tedy genetického otce. Není to ale ve výsledku diskriminace dárkyň vajíček, 

tedy genetických matek, které mají na začátku stejné postavení jako dárci spermatu, 

ovšem po narození dítěte na rozdíl od genetických otců s dítětem nemají žádné právní 

vazby. 

Dovolím si tvrdit, že to určitá forma diskriminace je a to diskriminace umělé, vznikající 

v důsledku právní úpravy, která s náhradním mateřstvím nepočítá. V případě 

anonymního dárcovství zárodečných buněk jistě není záměrem dárců stát se rodiči a 

zákon je ani za rodiče nerozeznává, proto dle mého názoru není v rozporu s právem 

dítěte na péči rodičů dle č. 7 Úmluvy o právech dítěte. Ovšem v případě rodičů, kteří 

z nějakého důvodu nemají jinou možnost, než využít „služeb“ náhradní matky 

k dosažení cíle stát se rodiči svého, ať už geneticky příbuzného či nikoli, dítěte, mají 

přeci od počátku záměr stát se rodiči předmětného dítěte a hradí náklady spojené 

s těhotenstvím náhradní matky. Otázkou tedy je, ať už jde o rodiče genetické nebo 

budoucí sociální, zda by zákon neměl jejich postavení dát pod určitou ochranu, chránit 

jejich zájem, potřebu a touhu stát se rodiči. Je to přeci zejména v zájmu státu, aby 

vznikaly nové rodiny, nová partnerství a rodičovství. Rodina a rodičovství požívá 

zákonné ochrany, jak stanoví § 3 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku a též čl. 32 odst. 

1 LZPS. 
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4 Zahraniční právní úprava surogačního mateřství 

Jak praví staré známé přísloví, jiný kraj jiný mrav. Platí to nejinak i v případě právních 

úprav, a dvojnásob to platí u takového tématu, které umožňuje velké množství názorů a 

úhlů pohledů jako surogační mateřství. Většinou najdeme podobnosti, díky kterým 

můžeme roztřídit přístupy k právním úpravám náhradního mateřství do třech skupin. 

Začněme od národních legislativ, které tento institut právem upravují, a to též v jeho 

komerční podobě, to tedy bude skupina první. Druhá skupina jsou národní legislativy, 

které náhradní mateřství připouštějí a upravují pouze v altruistické formě. Do třetí, 

zbytkové skupiny, zařadíme státy, které náhradní mateřství ve svém právním řádu 

nezakotvily vůbec nebo pouze velmi nedokonale, řekněme okrajově.87 Česká republika 

do dnešní doby stále patří do skupiny třetí. Surogační mateřství v globálním měřítku je 

tématem samo o sobě. V cestě za vytouženým dítětem rodiče často překonají jakékoli 

byrokratické překážky, přejdou kterékoli státní, morální či etické hranice.  

Dalším kritériem či měřítkem v odlišnosti národních legislativ ve vztahu k náhradnímu 

mateřství jsou nespočetné etické problémy s ním spojené. Různé státy se k léčbě 

neplodnosti a souvisejícímu umělému oplodnění staví odlišně. Důsledkem často bývá 

tzv. reprodukční turistika do států, kde jsou právní předpisy příznivější, a to též 

z ekonomického pohledu. V rámci Evropy podnikne tuto „reprodukční“ cestu přibližně 

třicet tisíc párů za rok.88 Cifry nejsou malé, a jelikož nejde vždy o legální cesty, či 

záměry cest, je velmi pravděpodobné, že nejsou konečné.  

Institut náhradního mateřství se v mnohém rozchází s pojetím tzv. západní civilizace a 

systémem jejího uspořádání. Proto se mnoho států rozhodlo tuto novou cestu 

k vlastnímu potomku zakázat nebo alespoň omezit. Přesto, že se může zdát, že evropská 

legislativa je nejen díky Evropské Unii poměrně rozsáhle unifikovaná, překvapivě 

najdeme přístupy k surogačnímu mateřství velmi odlišné. Počínaje právními úpravami 

zcela benevolentními či naopak s rezolutními zákazy, přes úpravy stanovující smluvní 

úpravu poměru mezi náhradní matkou a zamýšlenými rodiči a konče až dohledem 
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soudu. Zeměmi s absolutním zákazem surogačního mateřství jsou například Francie a 

Německo. Z těch mimoevropských je to příkladně Jižní Korea.89 

Jedním ze základních kamenů, na základě kterého státy surogační mateřství povolují, 

zakazují či neupravují, je záměr surogační matky. Obvykle je surogační mateřství 

povoleno pouze ve své altruistické podobě, kdy jsou velmi často výslovně zakázána 

smluvní ujednání mezi zúčastněnými stranami. To je případ Belgie a Nizozemska. 

Dohled soudu je podmínkou realizace surogačního mateřství v Makedonii, kde na 

zamýšlené matce leží onus probandi vlastní neschopnosti dítě počít a donosit. Jakkoli se 

tento soudní dohled může zdát přísný, jeho nespornou, dle mého názoru výhodou je, že 

po narození dítěte se bez dalšího jedná o dítě zamýšlených rodičů a náhradní matka k 

němu není právně vázána.90 Makedonie je tak „průkopníkem“ mezi evropskými státy, 

když se odvážila legalizovat premisu, že surogační matka není matkou dítěte, které 

porodila. Stejnou právní úpravu má Ukrajina. Z asijských zemí náhradní mateřství 

legislativně zakotvuje například Taiwan, a to společně s metodami asistované 

reprodukce. 

Mezi oblasti s největšími rozdíly mezi různými částmi světa je otázka ochrany zájmů 

zúčastněných stran. Klasicky se střetává právo na soukromí dárců, rodičů i náhradní 

matky s budoucími zájmy a především právem dítěte znát své rodiče.91 V extrémním 

případě může dojít k situaci, kdy má dítě až tři matky a dva otce. S tímto faktem se 

vyrovnala například Kalifornie velmi svérázným způsobem, když povolila zapisování 

více než dvou dospělých osob do rodného listu dítěte. Tím se zařadila mezi státy, které 

v této situaci upřednostňují právo dítěte znát své genetické rodiče před anonymitou 

dárců gamet. Ani evropské země nezaostávají a tuto možnost již zavedla i Velká 

Británie a Švédsko.92   
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Jakkoli můžeme souhlasit s tímto názorem, jeho logickým důsledkem je výrazný pokles 

zájemců o darování zárodečných buněk. Ovšem každá mince má dvě strany. 

Neanonymní dárcovství tak otevírá dveře alternativním rodinám, jako jsou například 

homosexuální páry, a též možnostem dojednání dárcovství mezi rodinou či přáteli, což 

se již v současné době hojně uskutečňuje prostřednictvím sociálních sítí a obecně 

internetu.93 

Například v Itálii bylo v roce 2003 náhradní mateřství stejně jako další formy umělého 

oplodnění zakázáno, a to zejména pod vlivem katolickým stran za podpory Vatikánu a 

ve jménu ochrany práv nenarozeného dítěte. S podobnými názory se setkáme též za 

oceánem, konkrétně v Kanadě, kde Kanadská královská komise zabývající se novými 

reprodukčními technologiemi vedena katolickou aktivistkou Dr. Patricia Baird odmítla 

ujednání o surogačním mateřství, a to na základě možného využívá žen, ochrany dětí a 

názoru, že je pro společnost obecně bolestné.94  

Některé státy, například Austrálie (Victoria), Brazílie, Hong Kong, Německo, Izrael, 

Nizozemí, Jihoafrická republika a Spojené království prosazují částečné zákazy v rámci 

právního zakotvení náhradního mateřství. Jejich soudy schvalují smlouvy, pokud 

dodržují daná pravidla a podmínky. Malá část národních legislativ náhradní mateřství 

prakticky neupravuje, to jest, povoluje nebo nabízí dobrovolné směrnice, jako třeba 

Korea, Austrálie (5 států) a některé státy USA. Státy jako je Belgie, Finsko, Řecko a 

Indie ve svých právních předpisech náhradní mateřství záměrně neupravují, ani je 

nezmiňují.95 To ale samozřejmě často vede k zmatkům a nesrovnalostem, zejména 

pokud vznikne soudní spor. Kvůli rozmáhajícímu se reprodukčnímu turismu a ochraně 

práv náhradních matek a dětí, například Indie připravuje právní zakotvení surogačního 

mateřství, o čemž se zmíním podrobněji v dalších kapitolách. 

K této problematice se též vyjadřují mezinárodní organizace, jako je například FIGO, 

založená v roce 1954 v Ženevě profesorem Hubertem de Watteville. Je jedinou 

                                                           

93 KÖNIGOVÁ, R., FLEISSIGOVÁ, M., HÁBOVÁ, M.: VITA NOSTRA REVUE, 19. ročník, číslo 4, 
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95 TEMAN, E.: Bithing a mother, the surrogate body and the pregnant self, University of California 
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celosvětovou organizací reprezentující národní společnosti porodníků a gynekologů. 

V dnešní době má členy ve sto třiceti zemích a oblastech světa a její sekretariát sídlí 

v Londýně.96 Účelem a smyslem této mezinárodní organizace je dosažení nejvyšší 

možné míry standardů fyzického, mentálního, reprodukčního, sexuálního zdraví a 

blahobytu všech žen na světě.97  

Tato celosvětová organizace se samozřejmě k surogačnímu mateřství vyjádřila a 

vyjadřuje a to následovně. Podle názoru FIGO je v současné době již surogační 

mateřství akceptováno jako legitimní reprodukční alternativa, zejména pro ženy, které 

ze zdravotních důvodů nemohou otěhotnět či dítě donosit. Přitom FIGO upozorňuje na 

skutečnost, že náhradní mateřství stále zůstává sporným bodem právní regulace, a to 

zejména pokud jde o otázku úhrad v souvislosti s procesem náhradního mateřství.98 

FIGO konstatuje, že řada zemí povoluje náhradu prokazatelných výdajů surogačních 

matek souvisejících s těhotenstvím, ale zakazuje nebo kogentně upravuje tzv. „platbu 

z vděčnosti“.99  

FIGO se vyjádřila i k další otázce, ve které se národní legislativy rozcházejí, totiž kdo 

může být náhradní matkou. Existuje několik přístupů k řešení této otázky, jedním z nich 

je souhlas budoucí surogační matky, tedy ženy, která již těhotenstvím prošla. Pouze 

taková žena totiž může dát souhlas informovaný. V kontrastu s tímto přístupem je 

řešení, které zakazuje, aby se surogační matkou stala žena s malými dětmi. Tento zákaz 

je motivován zejména ochranou dětí v útlém věku, když péče o ně by byla ohrožena 

dalším těhotenstvím matky. Současně je tak vyloučen potencionální neblahý dopad 

vzdání se čerstvě narozeného dítěte na mladou psychiku vlastního dítěte surogační 

matky.100  
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FIGO též rozeznává a definuje tzv. „úplné“ a „dílčí“ surogační mateřství. Surogační 

mateřství „úplné“ znamená, že surogační matka není vůbec geneticky příbuzná 

s dítětem, které nosí.  Lidské zárodečné buňky pocházejí od osob, které se mají stát 

rodiči. Surogační mateřství „dílčí“ znamená, že vajíčko pochází od surogační matky a je 

oplodněno spermatem otce nebo jiného dárce.101  

FIGO též upozorňuje na práva náhradních matek a na jejich možnou zranitelnost a 

zneužívání. Obvyklým důvodem, pro který ženy náhradní mateřství podstupují, jsou 

peníze. Například v Indii, kde velká část obyvatelstva žije v chudobě, je surogace často 

jediným možným způsobem výdělku a zajištění obživy vlastní rodině. V souvislosti 

s tím se pak množí nelegální procesy a platby, v nichž je ochrana náhradních matek 

minimální.102 

Značný počet států komerční formu náhradního mateřství dovoluje. Mezi ně patří 

například Thajsko, Indie a Ukrajina. Náhradní mateřství je v těchto zemích legislativně 

upraveno a chápáno jako služba, za jejíž poskytnutí přísluší odměna.103 Kompenzace za 

náklady spojené s těhotenstvím a snížením aktuálního příjmu právní předpisy akceptují. 

Důsledkem toho je vznik agentur, které se specializují na zprostředkování celého 

procesu surogace a poskytují též nejrůznější zdravotní, sociální a samozřejmě také 

právní služby.104  

Pokud se smlouva o náhradním mateřství realizuje a povinnosti z ní plynoucí náležitě 

plní, pak osoby, které se mají stát rodiči, náhradní matka i společnost profitují, ale 

srovnatelné výhody je obtížné vyčíslit.105 Vzájemný vztah mezi zúčastněnými je 

vztahem velmi křehkým, a tudíž snadno zničitelným, na což by legislativa měla 

pamatovat. 
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V neposlední řadě FIGO poukazuje na neopomenutelnou lékařskou stránku celé věci, 

jelikož i v případech, kdy vše probíhá dle představ, těhotenství s sebou přináší rizika pro 

zdraví matky a mnoho dalších životů.106 Žádná země nemá nulovou úmrtnost rodiček. 

Proto je velmi důležité, aby všichni zúčastnění byli náležitě objektivně informováni o 

možných konkrétních rizicích. Budoucí náhradní matka by měla být v reprodukčním 

věku, v takové fyzické a psychické kondici, aby byla schopna vzdát se dítěte, které 

nosila a porodila.107 Nesmíme též zapomínat na etickou stránku surogačního mateřství, 

která se liší v každé zemi, zejména v důsledku různých náboženství, různého přístupu k 

otázce rovnoprávnosti žen a mužů atd. 

Pro mne překvapivý postoj k náhradnímu mateřství má Rusko. Země „věčného ledu a 

sněhu“ se staví k této problematice velmi vřele. Jedním z průlomů se stalo rozhodnutí 

Obvodního soudu v Moskvě z roku 2010, kdy tento soud judikoval, že též samoživitel 

či samoživitelka mohou být jediným rodičem dítěte, které porodí náhradní matka.108 

Soud též rozhodl, že náhradní matka nebude uvedena v rodném listu dítěte, ovšem 

v tomto konkrétním případě šlo o situaci tzv. „úplné“ surogace, tedy že surogační matka 

nebyla s dítětem nijak geneticky příbuzná. Ruská legislativa zakotvuje náhradní 

mateřství v čl. 35 zákona o zdravotní péči. Ovšem i v tomto směru liberálním Rusku se 

začínají objevovat legislativní návrhy mnohem striktnější, nedovolující ani, aby 

osobami, které se mají stát rodiči, byli cizinci, ani zapsání jediného rodiče do rodného 

listu dítěte narozeného surogační matce.109 

4.1 Evropa 

Postoje evropských států k náhradnímu mateřství jsou rozdílné podle toho, zda jsou 

následovníky francouzského Code Civil z roku 1804 či rakouského ABGB z roku 1811. 

Code Civil dovoluje uskutečnit porod anonymně. ABGB na druhou stranu ctí rodová 
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pravidla a pokrevenství, v jejichž důsledku je matka vždy určena porodem.110 Je až 

s podivem, vzhledem k poměrně podobnému a blízkému historickému vývoji, jak 

rozdílné úpravy a nesoulad na evropském kontinentu panují. Zatímco v prvním státě 

náhradní mateřství funguje praeter legem, ve druhém jde o trestný čin a ve třetím jej 

zákon uznává. K této různorodosti přispívá konzervativní postoj Evropanů k IVF 

technikám. Velké procento evropských států například umožňuje léčbu neplodnosti 

metodami IVF pouze párům žijícím v manželském či podobně trvalém svazku.  

Čím si je ale většina evropských zemí blízká, to je etický problém ohledně „odměny“ 

náhradní matce, k čemuž se státy staví často podobně. Dle většiny státu by alespoň část 

této „odměny“ měla být hrazena z veřejného zdravotního pojištění, jelikož člověk, 

potažmo děloha ženy, by se neměla stát pouhým objektem obchodu.111 

Přes výše popsanou různorodost převažují v Evropské Unii státy, které náhradní 

mateřství zakazují. Mezi tyto rezolutní a v tomto směru konzervativní státy patří 

Francie, Německo, Rakousko, Itálie, Polsko, Španělsko ad. Jiné početné státy se řídí 

pravidlem mlčeti zlato a institut náhradního mateřství ve svých právních řádech vůbec 

neupravují. Do menšiny sedmi států, které náhradní mateřství ve své legislativě 

zakotvují, patří např. Velká Británie a Nizozemí, ovšem zde je náhradní mateřství 

upraveno a dovoleno pouze na bázi altruismu, tj. bezúplatně.112  

Země, ve kterých je náhradní mateřství zakázáno, logicky čelí problému zvanému 

reprodukční turistika. Není překvapivé, že mnoho párů, zejména manželských využívá 

příznivějšího postoje cizí legislativy k náhradnímu mateřství a cestují za náhradní 

matkou mnoho set kilometrů. Následně si dítě osvojí a nechají je zapsat do matriční 

knihy státu svého obvyklého bydliště, což ve svém důsledku je vlastně legalizace 

náhradního mateřství. Reakce na tyto postupy bývají velmi často negativní. Jejich 
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odpůrci zdůvodňují svůj nesouhlas rozporem s veřejným pořádkem a mezinárodními 

smlouvami o procesu mezinárodního osvojení.113 

Problémy, které mohou vznikat v případech neurčité, popř. nedokonalé právní úpravy 

surogačního mateřství, nám ukazuje též případ Švédska, kde je tento institut upraven 

velmi nejasně a povrchně. Tato, řekněme legislativní nedůslednost, pak často vede 

k velmi složitým životním příběhům. Nejvyšší soud Švédského království se tak setkal 

např. s případem, kdy neplodní manželé uzavřeli dohodu se sestrou manžela, že se stane 

náhradní matkou. Dítě přitom geneticky pocházelo od tohoto manželského páru. Podle 

švédských zákonů stejně jako u nás platí, že matkou dítěte je žena, která dítě porodila. 

Do rodného listu tedy byla zapsána sestra manžela jako matka dítěte. Jelikož její bratr 

byl genetickým otcem, byl též zapsán do rodného listu. Jeho manželka požádala o 

osvojení, ale byrokratické průtahy způsobily, že se v mezidobí manželé rozešli a manžel 

vzal zpět souhlas s osvojením. Genetická matka tak ke svému dítěti neměla žádné 

právo, které by jinak vyplývalo z manželského svazku, když by jeden z manželů byl 

rodičem dítěte. Došlo tak k situaci s právem velmi rozporné, kdy dítě mělo sice 

v rodném listě zapsány dva rodiče, ti ale tvořili sourozenecký pár. Z řešení, které se zdá 

elegantní, se tedy legislativa dostala do slepé uličky, neudržela krok s bohatou realitou 

života.114 Jelikož velmi podobně je tomu v České republice, není vůbec vyloučeno, že 

k takovému případu by mohlo dojít i u nás, pokud k němu již nedošlo. 

4.1.1 Surogační mateřství v judikatuře Evropského soudu pro lidská 

práva 

V rámci evropského rodinného práva nesmíme opomenout roli Evropského soudu pro 

lidská práva (dále jen „ESLP“). Ten bývá často označován za „hybatele“ familiaristiky 

v Evropě, zejména ve vztahu k právu na respektování rodinného života, které je 

chráněno čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen 

„Úmluva“). Je také obecně známo, že ESLP je sbližovatelem kontinentálního a common 

law systému rodinného práva. Jak jsme se již dozvěděli výše v textu, i v rámci Evropy 

jsou právní úpravy velmi odlišné. Proto je role ESLP výraznější a důležitější, než by se 
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mohlo zdát. Jeho judikatura národní legislativy sbližuje, hodnotově obohacuje, což má 

za následek pozitivní vývoj evropského práva a ve svém důsledku národních právních 

řádů.115 

V případu S. H. v. Rakousko stěžovateli byly dva manželské páry, které si přály 

zprostředkování IVF s užitím dárcovských gamet.116 Rakouský zákon o umělém 

oplodnění zakazuje užití spermatu a vajíčka od dárců pro léčbu za použití technik 

IVF.117 Je to výsledkem střetu názoru široké veřejnosti, která měla strach z možností 

moderní reprodukční medicíny, a snahou zpřístupnit medicínsky realizovatelnou 

asistovanou reprodukci.118 Fakt, že rakouské právo zakazuje dárcovství spermatu a 

vajíčka pro účely léčby neplodnosti prostřednictvím technik IVF bez toho, aby zároveň 

zakázala dárcovství spermatu pro IVF, je dalším faktem ukazujícím význam nutnosti 

vyvažovat soukromé a veřejné zájmy. Svědčí o pečlivém a obezřetném přístupu 

k principům na tomto poli.119 Současně nám tento případ ukazuje další nesrovnalost, 

která vzniká v důsledku legislativního opomíjení institutu náhradního mateřství. 

Otázkou zásady autonomie vůle v souvislosti se surogačním mateřstvím a snahou o 

sjednocení postoje k technikám užívaným v rámci IVF se ESLP zabýval v případě 

Evans v. Velká Británie.120 ESLP se pečlivě zabýval rozhodnutími britských soudů a 

též svými vlastními, a došel k závěru, že ač je zásada autonomie vůle často vnímána 

spolu s IVF jako „negativní externalita“, je paradoxem, že ve výsledku vytváří prostor 

pro její přesné dodržování. Z filozofického úhlu pohledu je zásada autonomie vůle 

definována jako respekt k lidské osobnosti, která je tvořena individuálními, jedinečnými 

a determinujícími hodnotami, které spoluvytvářejí člověka v rámci lidského 

společenství.121 Kořeny sporu byly následující. Stěžovatelka, které kvůli rakovině 
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odstranili vaječníky, si nechala uložit svá vajíčka, oplodněná jejím partnerem, pro 

budoucí inseminaci.122 Potom, co jejich vztah skončil, partner odvolal svůj souhlas 

s pokračováním uchovávání a s inseminací embryí. Stěžovatelka namítala, že národní 

právo dovolilo jejímu dřívějšímu partnerovi zabránit jí jednou pro vždy mít genetické 

dítě. V okamžiku, kdy stěžovatelka souhlasila s oplodněním všech svých vajíček 

spermatem svého bývalého partnera, ale věděla, že je právním faktem, že její partner 

bude moci se svým souhlasem kdykoli volně nakládat. Majíce k dispozici širokou škálu 

rozhodnutí státu stěžovatelky, ESLP neshledal, že by stěžovatelčinu právu na 

respektování jejího rozhodnutí stát se rodičem v genetickém smyslu, měla být přiznána 

vyšší váha, než právu jejího bývalého partnera na respektování jeho rozhodnutí nemít 

geneticky příbuzné dítě se stěžovatelkou. V tomto případu jasně vidíme projev zásady 

autonomii vůle, kterou zde ESLP „nadřadil“ právu mít vlastní genetické děti. Je třeba 

respektovat myšlenkovou integritu člověka, a tudíž i jeho svobodnou vůli vstupovat jak 

do právních, tak do soukromých vztahů, zejména do tak závažného vztahu, jakým je 

rodičovství.123 ESLP tak sice právo ženy na genetické dítě „podřadil“ právu svobodné 

volby muže dítě mít či nemít, současně však konstatoval, že tím nedochází k popření 

práva ženy dle čl. 8 Úmluvy, tedy práva na respektování soukromého a rodinného 

života. V tomto konkrétním případě, lidsky a skutkově složitém, tedy povýšil zájem na 

fungování zásady autonomie vůle nad fakticitu, že v důsledku uplatnění zásady 

autonomie vůle konkrétní žena již nikdy nebude mít své vlastní genetické děti. V rámci 

tohoto případu ESLP též vyřkl zásadní věc, a to tu, že čl. 2 Úmluvy, tedy právo na život 

se nevztahuje na in vitro stvořené embryo.124 

V roce 2014 ESLP poprvé přezkoumával otázky pramenící ze surogačních smluv 

uzavřených v zahraničí, konkrétně v USA, ve státě Kalifornie.125 Šlo o případ 

 Mennesson v. Francie.126 Jednalo se tu o situaci, kdy francouzští manželé uzavřeli 

dohodu s náhradní matkou v Kalifornii, tuto dohodu schválil kalifornský soud a určil, že 

                                                           

122 EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS: Thematic Report, Health-related issues in the case-law 

of the European Court of Human Rights, 2015, str. 8. 
123 HORINOVA, A.“ Case of Evans v. UK, Dávid R., Neckář J., Sehnálek D., (Editors). COFOLA 2009: 

the Conference Proceedings, 1. edition. Brno: Masaryk University, 2009, ISBN 978-80-210-4821-8. 
124 KRÁLÍČKOVÁ, Z.: Mater semper certa est! O kulhajícím a náhradním mateřství, In: Právní rozhledy 

č. 21/2015, s. 725-732 . 
125 EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS: Thematic Report, Health-related issues in the case-law 

of the European Court of Human Rights, 2015, str. 9. 
126 http://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{"itemid":["003-4804617-5854908"]}, ke dni 30. 4. 2017. 
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manželé budou rodiči dítěte, které se náhradní matce narodí. Francouzské úřady toto 

rozhodnutí ale nerespektovaly a dvojčata, která se náhradní matce posléze narodila, tedy 

ve Francii nezaregistrovaly. ESLP akceptoval, že nedostatek právní úpravy ve Francii, 

která by upravovala vztah rodič - dítě mezi stěžovateli, ovlivnil jejich rodinný život na 

nejrůznějších úrovních. Byli schopní usadit se ve Francii krátce po narození svých dětí, 

žít spolu za okolností, které v globálním měřítku jsou srovnatelné s životy jiných rodin, 

a nebylo tu nic, co by nasvědčovalo, že by byli v ohrožení separace od dětí. Tato 

separace ale byla na snadě, a to kvůli postavení, ve kterém byly z pohledu 

francouzského práva. Vzhledem k tomu, že v Evropě ohledně těchto otázek nepanuje 

konsensus, ESLP musel přistoupit k následujícímu závěru. V tomto případě judikoval, 

že nedošlo k porušení práva manželů dle čl. 8 Úmluvy, dokonce vyslovil, že „právo mít 

dítě není absolutní“. Možná překvapivě následně dodal, že ale došlo k porušení práva 

dětí dle č. 8 Úmluvy, tedy dětí narozených kalifornské náhradní matce. Zamýšlený otec 

byl v tomto případě též otcem genetickým, což francouzské úřady nezohlednily. To 

mělo závažné dopady na situaci, ve které měly být zohledněny nejlepší zájmy dětí, 

jelikož jejich právo na respektování soukromého života, které v sobě zahrnuje právo na 

vlastní identitu, včetně rodičovství, bylo závažně dotčeno. ESLP tedy vzal v úvahu 

nelehké postavení dětí, které byly „předmětem plnění“ surogační smlouvy uzavřené 

v Kalifornii, což francouzský právní řád výslovně zakazuje a takovou dohodu 

prohlašuje za neplatnou. ESLP v tomto případě judikoval, že Francie překročila 

dovolenou míru volného uvážení.  

Na začátku června roku 2015 vynesl Velký senát ESLP svůj rozsudek ve věci Paradiso 

a Campanelli v. Itálie.127 Stěžovateli byl sezdaný pár, který po několikerých 

neúspěšných pokusech s IVF uzavřel dohodu se společností Rosjurconsulting, sídlící 

v Moskvě, kde také došlo k oplodnění náhradní matky.128 V Moskevské nemocnici pak 

s písemným souhlasem surogační matky došlo k zápisu italského páru jako rodičů dítěte 

narozeného surogační matce, přičemž muž, jenž se měl stát otcem dítěte, byl jeho 

genetickým otcem. Italský konzulární úřad v Moskvě oznámil celou záležitost Itálii, 

                                                           

127 http://www.echr.coe.int/Documents/Press_Q_A_Paradiso_and_Campanelli_ENG.pdf, ke dni 30. 4. 

2017. 
128 Judgement in Case of Paradiso and Campanelli v. Italy, dostupné na 

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-151056"]}, ke dni 10. 12. 2016. 
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která v důsledku tohoto oznámení a podaných informací odmítla dítě zapsat do 

příslušné matriční knihy. Itálie, jak bylo zmíněno výše, náhradní mateřství výslovně 

zakazuje. K tomuto odmítnutí došlo i přesto, že z dokladů dítěte, které zjevně 

nepodávaly pravdivé informace, se o náhradní matce nedozvěděly ničeho. Italské 

správní orgány celou věc uzavřely s tím, že došlo k záměrnému obcházení zákazu 

náhradního mateřství a současně k porušení mezinárodních úmluv o procesu 

mezinárodního osvojení. Dítě bylo zamýšleným rodičům odebráno a svěřeno do péče 

cizím osobám. ESLP judikoval, že v tomto případě došlo k porušení čl. 8 Úmluvy- 

práva dítěte na rodinný život. Dále judikoval, že odebrání dítěte rodičům je nepřiměřený 

zásah, který je možné provádět pouze v případech, kdy je život dítěte bezprostředně 

ohrožen. Řešení italských správních orgánů je v tomto případě v rozporu s veřejným 

pořádkem, který musí být akcentovat rovnováhu mezi soukromým a veřejným zájmem 

v souvislosti s ustanovením čl. 8 Úmluvy. Soužití této rodiny sice trvalo pouze šest 

měsíců, ovšem fungovala jako skutečná rodina, tedy manželé se k dítěti chovali jako 

vlastní rodiče. ESLP zde též musel brát ohledy zejména na nejlepší zájem dítěte. Dále 

ESLP dospěl k závěru, se kterým musím kategoricky nesouhlasit a to, že jelikož uběhl 

dlouhý čas od odejmutí dítěte, nemají italské správní orgány povinnost dítě 

stěžovatelům vydat, aby nedocházelo k jeho další traumatizaci. Dle ESLP by odejmutí 

z pěstounské péče, během které si dítě již vytvořilo emocionální vztahy, „nepřineslo 

dítěti žádný užitek“. Tento případ je nešťastným výsledkem situace, kdy národní právo 

něco zakazuje, čímž dojde k závěru, že dítě bude odebráno milujícím rodičům 

oprávněně a vzhledem k časové náročnosti soudního řízení jim nebude navráceno. 

Z laického pohledu jde o situaci zcela nespravedlivou. Tato situace je příkladem toho, 

jaký dopad má rozpor práva s reálným životem. Současně nám ukazuje neblahé dopady 

absolutního zákazu surogačního mateřství, když život si stejně najde cestu. 

ESLP též řešil otázku asistované reprodukce v kontextu s uvězněním, a to v případu 

Dickson v. Velká Británie.129 V tomto případu si stěžovatel přál počít dítě, zatímco 

manžel byl stále ve výkonu trestu odnětí svobody. Požádali o umělé oplodnění 

argumentujíce, že v opačném případě by nebylo možné počít po propuštění manžela, 

vzhledem k tomu, že manželce by v okamžiku ukončení výkonu trestu manžela bylo 49 
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let. Jejich žádost byla zamítnuta. ESLP konstatoval, že jde o to, že ač státy mají velmi 

širokou pravomoc, nevyužívají ji, jelikož Úmluvu stále nevykládají právě v tom smyslu, 

který je zavazuje k právní úpravě tzv. manželských návštěv. 

4.1.2 Velká Británie 

Velká Británie je zemí, kde altruistická podoba náhradního mateřství má již svou 

tradici.130 Její právní zakotvení surogačního mateřství by mohlo být dobrou inspirací 

pro českou legislativu. „Surrogacy Arrangements Act 1985“ vešel v účinnost v roce 

1985, což znamená, že Velká Británie má s tímto institutem již více jak třiceti leté 

zkušenosti. Článek 1 odst. 2 definuje surogační matku, jako ženu, která nosí dítě 

v rámci ujednání, které bylo sjednáno před otěhotněním, a sjednané s úmyslem dítěte se 

vzdát. 

Velká Británie je zemí tzv. angloamerického právního systému. Ten má jinou 

historickou tradici než právní systém kontinentální Evropy. Proto nemůžeme brát 

příklad Velké Británie za vzor do posledního detailu, jelikož je třeba brát v potaz tyto 

historické odlišnosti a odlišné principy právních systémů. Přesto se v těchto dvou 

právních systémech najdou značné podobnosti.131 Příkladem může být pravidlo, že 

matkou dítěte je žena, která dítě porodila. Ostatně tento usus je společný většině zemí 

světa. 

V protikladu k úpravě náhradního mateřství například v Kalifornii a americké kultuře 

kapitalismu, o kterém se zmíním níže, je model právní úpravy ve Velké Británii 

poměrně striktní. Zaměřuje se zejména na to, aby se surogační mateřství nestalo 

placenou službou, na které by vydělávaly zejména surogační agentury.132 O to se stará 

článek 2 Surrogacy Arrangements Act 1985, který má zamezit ve vyjednávání 

surogačních smluv na komerčním základě, k čemuž došlo na základě novely z roku 

1990.133 Stanoví, že nikdo nesmí na komerčním základě iniciovat, nabízet vyjednávání 

surogační smlouvy nebo vytvořit jakékoli informace se záměrem jejich užití 

                                                           

130 BUREŠOVÁ, K.: Surogátní mateřství a jeho (nejen) právní aspekty, Právní rozhledy 6/2016, str. 193. 
131 FRINTA, O.: Náhradní mateřství v ČR a ve Velké Británii, Sborník z konference: Aktuální otárky 

rodinné politiky a praxe VI, Rodičovství- uplatnění práv v praxi, DOMUS, Plzeň, 2015, str. 48-49. 
132 TEMAN, E.: Bithing a mother, the surrogate body and the pregnant self, University of California 

press, 2010, str. 11. 
133 FRINTA, O.: Náhradní mateřství v ČR a ve Velké Británii, Sborník z konference: Aktuální otárky 

rodinné politiky a praxe VI, Rodičovství- uplatnění práv v praxi, DOMUS, Plzeň, 2015, str. 49. 
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k vyjednávání nebo sepsání surogační smlouvy. Toto samozřejmě neplatí pro ženu, která 

má záměr stát se surogační matkou nebo pro zamýšlené rodiče.  

Co se ve Velké Británii nazývá kompenzací náhradní matce, se v Americe nazývá 

poplatky. Což potvrzuje i ustanovení článku 3 Surrogacy Agreements Act 1985, které 

pojednává o reklamě o surogačním mateřství. Podle odst. 5 jakákoli osoba, která 

distribuuje nebo umožňuje distribuovat ve Spojeném Království reklamu o surogačním 

mateřství s vědomím, že daná reklama tento obsah má, dopouští se přestupku podle 

tohoto zákona. Toto ustanovení není dle mého názor z nejrozumnějších, jelikož páry 

toužící po dítěti se k informacím dostanou tak jako tak, a spíše je to staví do nepříjemné 

pozice hledání informací ve zdrojích neoficiálních, a tedy často nelegálních. 

Náhradní mateřství je tedy povoleno, ale jakékoli kontrakty v této oblasti jsou 

nevynutitelné (viz F5, 1A Surrogacy Agreements Act 1985). Matkou dítěte je náhradní 

matka, tedy žena, která dítě porodila a je zapsána do rodného listu dítěte, dokud 

zamýšlení rodiče neobdrží tzv. „parental order“.134 Po vydání tohoto soudního 

rozhodnutí je dítěti vystaven nový rodný list, kde je již matkou dítěte zapsána matka 

z objednatelského páru.135 Což dokazuje i fakt, že právní vztah mezi dítětem a 

zamýšlenými rodiči vzniká až právní mocí rozhodnutí soudu skrze osvojení nebo tzv. 

„parental order“. Celý proces surogačního mateřství je tedy zakončen rozhodnutím 

soudu, které nelze žádným způsobem nahradit. Aby soud vydal rozhodnutí o 

rodičovství, je třeba, aby zamýšlení rodiče splňovali několik podmínek. Alespoň jeden 

ze zamýšlených rodičů musí být státním občanem Velké Británie, mít genetickou vazbu 

k dítěti a vztah zamýšlených rodičů musí být trvalý a pevný.136 Jedinec, který nežije 

v manželství, registrovaném partnerství nebo prostě v trvalém vztahu, nemůže zažádat o 

vydání parental order.137 Pokud ani jeden z páru není s dítětem geneticky příbuzný, 

jedinou cestou je osvojení.  

                                                           

134 https://www.gov.uk/legal-rights-when-using-surrogates-and-donors/become-the-childs-legal-parent, ke 

dni 30. 4. 2017. 
135 TEMAN, E.: Bithing a mother, the surrogate body and the pregnant self, University of California 

press, 2010, str. 18. 
136 BUREŠOVÁ, K.: Surogátní mateřství a jeho (nejen) právní aspekty, Právní rozhledy 6/2016, str. 193. 
137 https://www.gov.uk/legal-rights-when-using-surrogates-and-donors/overview, ke dni 22. 4. 2017. 
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Zákonným otcem/druhým rodičem dítěte bude manžel/partner surogační matky, tedy 

pokud dá souhlas s umělým oplodněním, v opačném případě bude dítě bez zákonného 

otce/druhého rodiče.138 Souhlas manžela/partnera surogační matky pokud je 

otcem/druhým rodičem dítěte je samozřejmě třeba též pro případy osvojení, surogační 

matka může dát souhlas do šesti týdnů od porodu.139 Každá těhotná žena má nárok na 

padesát dva týdnů mateřské dovolené a návrat do původního zaměstnání, bez ohledu na 

to, co se s dítětem po porodu stane.140 

Asistovaná reprodukce je ve Velké Británie upravena zákonem Human Fertilisation 

and Embryology Act 1990 (dále jen „HFEA“). V HFEA je za matku dítěte považována 

samozřejmě matka, která dítě porodila, a to bez ohledu na použitý genetický materiál.141 

HFEA reflektuje existenci surogačního mateřství, ale nebylo tomu tak od počátku. Vše 

změnil až medializovaný případ známý pod názvem „Cumbria case“, který blíže 

popisuje Frinta ve své odborné stati. 142 Cumbria case, byl případ dvojčat, která se 

narodila surogační matce, a okamžitě po porodu byla předána zamýšleným rodičům. 

Jelikož ale zamýšlení rodiče nebyli rodiči zákonnými, státní orgány na ně nemohly 

pohlížet jinak, než jako na osoby, které mají děti ve své péči na základě 

soukromoprávní smlouvy. V rámci tohoto případu tak vyplynula na povrch úvaha o 

absurditě osvojování si vlastních genetických dětí. V návaznosti na tento případ tedy byl 

HFEA novelizován tak, aby soudy mohly vydávat výše zmíněné „parental orders“ právě 

v případech surogace. 

Přesto, že surogační mateřství ve Velké Británii nesmí fungovat na komerčním principu 

a reklama na surogaci je též zakázána, existuje velké množství internetových stránek se 

spoustou užitečných informací. Poskytují informace o surogaci krok za krokem, o výši 

obvyklých výdajů na celý proces (£7,000 až £15,000), doporučují přátelský vztah a 

kontakt se surogační matkou atd.143 

                                                           

138 https://www.gov.uk/legal-rights-when-using-surrogates-and-donors/overview, ke dni 22. 4. 2017. 
139 BUREŠOVÁ, K.: Surogátní mateřství a jeho (nejen) právní aspekty, Právní rozhledy 6/2016, str. 193. 
140 https://www.gov.uk/legal-rights-when-using-surrogates-and-donors/overview, ke dni 22. 4. 2017. 
141 FRINTA, O.: Náhradní mateřství v ČR a ve Velké Británii, Sborník z konference: Aktuální otárky 

rodinné politiky a praxe VI, Rodičovství- uplatnění práv v praxi, DOMUS, Plzeň, 2015, str. 49. 
142 FRINTA, O.: Náhradní mateřství v ČR a ve Velké Británii, Sborník z konference: Aktuální otárky 

rodinné politiky a praxe VI, Rodičovství- uplatnění práv v praxi, DOMUS, Plzeň, 2015, str. 49. 
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I problematika „redukce“ je ve Velké Británii aktuální. V nedávné době tak v důsledku 

mediální diskuze došlo ke zvýšení maximální doby, po kterou mohou být embrya 

uskladňována, a to z pěti na deset let.144  

Další veřejná diskuze, za jejímž počátkem stála asociace náhradních matek, proběhla ve 

Velké Británii zejména ohledně tématu zdlouhavého procesu převodu rodičovských 

práv. Problematický byl též nárok na rodičovskou dovolenou, jelikož podmínkou byl 

faktický porod dítěte. Zamýšlení rodiče tudíž na ni nárok neměli.145 V současné době 

mají zamýšlení rodiče po vydání „parental order“ nárok na „paternity pay and leave“, a 

v případě osvojení na „adoption pay and leave“.146 

4.2 Izrael 

Izrael je jedním z mála státu na světě, který náhradní mateřství zakotvuje zákonem a 

kde jsou smlouvy uzavírané mezi náhradní matkou a zamýšleným párem soudem 

posuzovány jako platné.147 V této zemi, kde žijí vedle sebe a ve vzájemném konfliktu 

dvě náboženství, židovství a islám, je plození potomků přirozenou rolí ženy. Zejména 

v rámci židovství je plození dětí doslova povinnost a základní kámen, bez kterého by 

židovská populace vyhynula. Postoj židovských duchovních je poměrně liberální, tedy 

ve vztahu k náhradnímu mateřství. Ortodoxní rabíni považují dítě, které se narodilo 

ženě Židovce, též za Žida a tedy izraelského občana. Na tom nic nemění, pokud gamety 

nepocházejí od člověka židovského původu.148  

Pokud se žena chce stát náhradní matkou, musí mít již své vlastní děti. Veškeré 

kontrakty mezi náhradní matkou a zamýšlenými rodiči jsou podepisovány před zvláštní 

komisí, která musí ověřit zdravotní způsobilost surogační matky a neplodnost 

zamýšlených rodičů.149  
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Izraelský parlament, na rozdíl od USA nebo Evropy, surogační mateřství nespojil 

s problematikou umělého přerušení těhotenství. Surogační mateřství je v Izraeli chápáno 

jako legální a legitimní způsob léčby neplodnosti a právní úprava surogace byla přijata 

již v roce 1996.150 Na rozdíl od právní úpravy surogačního mateřství ve Velké Británii, 

izraelské zákony nezakazují náhradní matce jakoukoli kompenzaci. Není zakázán ani 

zisk třetích stran, tedy zejména agenturám, které celý proces surogace zajišťují a 

zprostředkovávají.151 Izraelské zákony stanoví, že dítě, jehož genetičtí rodiče jsou Židé, 

bude též Žid a státní občan Izraele, i v případě, kdy náhradní matka židovský původ 

nemá. Zamýšlení rodiče mohou být pouze lidé stejného vyznání. Náhradní mateřství 

cizincům a permanentním residentům Izraele je zakázáno, což má zabraňovat 

mezinárodní surogaci.152 Tento fakt se odráží též na oficiálních internetových stránkách 

izraelského Ministerstva zdravotnictví, když prakticky všechny formuláře nutné 

k procesu surogace, jsou poskytnuty v hebrejštině.153 

Přes poměrně liberální pohled židovské víry na náhradní mateřství, někteří ortodoxní 

rabíni stále zastávají názor, že náhradní mateřství v rámci rodiny je incestem a 

oplodnění ženy mužem, který není její manžel za druh cizoložství. To je jeden 

z důvodů, proč je v Izraeli zakázáno surogátní mateřství v rámci rodiny. Surogátní 

matka musí být svobodná, zamýšlení rodiče musí být žena a muž a sperma zamýšleného 

otce musí být užito k oplodnění.154 Navzdory tomu Izrael umožňuje adopci dítěte páry 

stejného pohlaví a též není zakázáno lesbickým a svobodným ženám využívat jiné 

reprodukční technologie.155 

Právní terminologie definuje genetické rodiče jako „zamýšlené rodiče“ a náhradní 

matku jako „matku nositelku“. V Izraeli je právní zakotvení surogačního mateřství 

poměrně hluboké. Od schválení celého procesu zvláštní komisí se do jednotlivých 

případů již nezasahuje. Pouze v pátém měsíci těhotenství je třeba oznámit stanovený 
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termín porodu sociálnímu pracovníkovi. Stát tak nemá informace, jak jednotlivé případy 

končí.156  

Právní úprava v Izraeli nezakazuje zprostředkování surogace. Existuje tedy celá řada 

surogačních agentur, které se věnují vzájemnému seznamování zamýšlených rodičů a 

náhradních matek, vyplňování formuláře pro komisi, doporučí kliniku asistované 

reprodukce a poskytují další podpůrné služby.157  

Všichni zúčastnění, tedy zamýšlení rodiče a surogační matka předkládají komisi 

dokumenty potvrzující jejich duševní a fyzické zdraví a trestní rejstřík bez záznamu. 

Surogační matkou může být žena ve věku 22 až 38 let, svobodná a matka alespoň 

jednoho vlastního dítěte.158 Současně jsou zakotveny případy, kdy žena surogační 

matkou být nemůže. Jedná se o situace, kdy žena prodělala dva a více císařských řezů, 

potratů, předčasně porodila (před šestým týdnem), narodilo se jí dítě s podprůměrnou 

porodní váhou (pod 2,27 kg) nebo požívala v průběhu předchozích těhotenství toxické 

látky. Jako surogační matka může být odmítnuta žena, která trpí obezitou, kouří, bere 

antidepresiva či podstoupila žaludeční bypass nebo jinou kosmetickou chirurgii.159  

Stejně tak zamýšlení rodiče procházejí poměrně přísným screeningem, co se týče jejich 

neplodnosti a manželského soužití. Zamýšlená matka dokládá lékařskou zprávu o své 

neplodnosti a o tom, že jí bylo provedeno minimálně osm krát IVF. Dále tyto lékařské 

zprávy zamýšlené matky musí potvrzovat vícenásobné přirozené potraty nebo další 

důvody pro využití surogace. Takovými důvody jsou například dlouhotrvající 

neplodnost, absence dělohy či vážná zdravotní rizika spojená s těhotenstvím.160  

Dle speciálních příruček odborné komise by zamýšlená matka měla být ve věku 22 až 

45 let v případech, kdy poskytuje vajíčko. Věkové rozmezí 22 až 51 let je doporučeno 

pro případy, kdy je užito vajíčko od dárkyně. Zajímavých faktem je, že pár nemůže 
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žádat o surogaci, pokud již mají jedno vlastní- geneticky příbuzné dítě.161 Výše zmíněná 

věková rozmezí byla často důvodem konfliktů. Pod tlakem veřejnosti tedy komise 

posuzuje kritérium věku vždy individuálně pro každý případ. 

Zamýšlený otec musí být dárcem spermatu. Zamýšlení rodiče musejí disponovat 

dostačující finanční částkou, která se pohybuje okolo 25.000 $ a doplňkové výdaje, 

průměrně 9.000 $, zahrnující jak byrokratický proces, tak náhrady spojené 

s těhotenstvím surogační matky. Pro Izraelce se nejedná o sumu nijak likvidační, běžně 

je dostupná střední třídě. Není ale výjimkou prodej auta či domu, tzv. „surogační 

hypotéky“ či půjčky od bohatších přátel, aby i páry s menšími finančními zdroji mohly 

projít surogací.162  

Strany surogace se na začátku celého procesu sejdou a podepíší surogační smlouvu, 

která povětšinou obsahuje úpravu vzájemného kontaktu během těhotenství a po porodu, 

který probíhá často v elektronické podobě. Dále je třeba domluvit se na otázce, zda je 

surogátní matka ochotna podstoupit prenatální testování a zda je též ochotna podstoupit 

případnou selektivní redukci embryí a terminaci těhotenství v případě odhalení 

genetických vad, nemocí či abnormalit plodu. Nedílnou součástí smlouvy je 

samozřejmě způsob vyplácení náhrad spojených s těhotenstvím surogační matce. Tyto 

náhrady bývají obvykle vypláceny v pravidelných měsíčních splátkách, ovšem nejvyšší 

suma je vyplacena po porodu. Smlouva často obsahuje také počet transferů embrya, 

které je surogační matka ochotna podstoupit. Počet embryotransferů se v Izraeli 

pohybuje většinou okolo šesti (pro srovnání v USA jsou to většinou tři 

embryotransfery).163 Pokud se po několika neúspěšných pokusech embryo v děloze 

surogační matky neujme, je možné využít vajíčko od dárkyně. 

Jakmile se dítě narodí, je mu přidělen státní sociální pracovník, který je určen za jeho 

opatrovníka. Sociální pracovník bývá opatrovníkem dítěte několik prvních týdnů, dokud 

soud neudělí zamýšleným rodičům tzv. „birth order“. „Birth order“ činí ze zamýšlených 
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rodičů dočasné opatrovníky a mohou si tak dítě přímo z nemocnice odnést domů.164 

Tímto okamžikem se končí vztah zamýšlených rodičů a surogační matky. Pokud se tak 

domluvili, nemusejí se již nikdy v životě vidět. 

Izrael nedisponuje oficiálními statistikami dětí, které se narodily surogačním matkám. 

Dle internetových stránek izraelského Ministerstva zdravotnictví bylo spočítáno, že se 

v Izraeli ke konci roku 2013 narodilo cestou surogace 516 dětí.165 

 Průměrná surogační matka je žena ve věku 34 let, vychovávající průměrně 2,54 dětí, 

židovského vyznání a samozřejmě má izraelské státní občanství, nemá vysokoškolského 

vzdělání, ale má stálé zaměstnání.166 Jelikož dle izraelské právní úpravy musí být 

surogační matka svobodná a mít již vlastní dítě, je jasné s jakou motivací většina 

surogačních matech postupuje surogaci. Jako samoživitelky tak zvyšují příjmy 

domácnosti. Jako další motivace jsou také samozřejmě uváděny soucit s neplodnými 

páry a touha vytvořit ojedinělý vztah či láska k těhotenství. Z náhradních matek 

motivovaných financemi užije 20% získané náhrady na každodenní životní potřeby, 

30% použije finance jako záložní peníze pro rodinu nebo pro zajištění budoucnosti 

svým dětem a 50% pro získání lepšího bydlení nebo pro splacení dluhů.167 

4.3 USA 

V USA právní regulace asistované reprodukce není příliš rozvinutá. Náhradní matku 

dokonce i lidské zárodečné buňky je možné sehnat na internetu, jedinou limitací jsou 

finance. Léčba neplodnosti prostřednictvím umělého oplodnění je velmi nákladná, a 

zdravotní pojištění stejně tak. Proto velká část zamýšlených rodičů cestuje za náhradní 

matkou do zahraničí. Nejčastěji takové cesty vedou do Indie, Brazílie a též do východní 

Evropy.168  

                                                           

164 TEMAN, E.: Bithing a mother, the surrogate body and the pregnant self, University of California 

press, 2010, str. 18. 
165 https://www.health.gov.il/English/Topics/fertility/Surrogacy/Pages/default.aspx, ke dni 30. 4. 2017. 
166 TEMAN, E.: Bithing a mother, the surrogate body and the pregnant self, University of California 

press, 2010, str. 22. 
167 TEMAN, E.: Bithing a mother, the surrogate body and the pregnant self, University of California 

press, 2010, str. 23-24. 
168 KÖNIGOVÁ, R., FLEISSIGOVÁ, M., HÁBOVÁ, M.: VITA NOSTRA REVUE, 19. ročník, číslo 4, 

Časopis Univerzity Karlova v Praze, 3. lékařské fakulty, Praha, 2010, str. 44-45. 



 

59 
 

Surogační mateřství není legislativně upraveno na stupni federace, proto je zcela na 

jednotlivých státech zda a jakým způsobem surogaci ve svých právních řádech 

upraví.169 Legalizace náhradního mateřství v USA neměla jednoduchou cestu. Mezi 

hlavní problémy legalizace surogačního mateřství byly zejména možné komerční 

využití a zneužívání žen. Dalšími byly též ochrana práv plodu, problematika klonování, 

a umělého přerušení těhotenství.170  

V USA se od sedmdesátých let dvacátého století náhradním matkám narodí ročně 

kolem 1 500 dětí.171 Dle některých autorů je to dáno i rozšířením náhradního mateřství 

mezi celebritami, které tento institut pozvedly až na trendovou záležitost. Etická rovina 

užívání surogace mezi celebritami, které jdou častou touto cestou pouze z estetických 

důvodů, není v USA na překážku. 

Dle statistik 99% náhradních matek udělí souhlas s osvojením dítěte zamýšlenými 

rodiči, pouhé 1% případů pak končí před soudem.172 Průměrná americká surogační 

matka je běloška, protestanské víry, z pracující třídy, ve věku 27 let, provdaná, se třemi 

vlastními dětmi, 30% jsou ženy v domácnosti.173  

Centrem globálního průmyslu surogace je Kalifornie. V Kalifornii najdeme největší 

množství surogačních agentur a klinik asistované reprodukce. Ročně zde náhradní 

matky porodí přes tisíc dětí, což je vyšší počet než v Izraeli či Velké Británii. Důvodem, 

proč se náhradní mateřství v Kalifornii tak usídlilo, jsou dle Davise-Floyda zejména 

hodnoty, které společnost uznává. V Kalifornii to jsou individualismus, kapitalismus a 

nadřazenost technologií nad přírodou.174  Důležitou roli samozřejmě hraje stát a jeho 

postoj k zasahování do reprodukčního života jedince. 
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 V USA, Kalifornii nevyjímaje, funguje právní systém na základě precedentů, tedy 

soudních rozhodnutí, která jsou pro budoucí případy závazná. Touto cestou se též 

surogační mateřství stalo legálním procesem. Jedním z nejdůležitějších soudních 

rozhodnutí byl případ Johnson v. Calvert.175 Zásadní v tomto případu bylo to, že soud 

tehdy v roce 1993 rozhodl, že zamýšlení rodiče jsou přirozenými a v tomto důsledku též 

právními rodiči dítěte, které se narodilo náhradní matce. Je třeba též podotknout, že dítě 

bylo geneticky příbuzné s oběma zamýšlenými rodiči.  

Hlavní roli sehrál Nejvyšší soud v Kalifornii ohledně otázky rodičovství párů stejného 

pohlaví, když v roce 2008 judikoval v několika případech, že zákonnými rodiči dítěte 

narozenému náhradní matce, jsou osoby tvořící homosexuální pár.176 Tato rozhodnutí 

ovšem nemohla zůstat bez povšimnutí a reakce legislativy, která nakonec dospěla 

k zakotvení premisy, že dítě může mít i více než dva rodiče, pokud je to v jeho 

zájmu.177  

Každá surogační agentura či klinika asistované reprodukce v Kalifornii má svou vlastní 

politiku náhradního mateřství, zejména ohledně smluv uzavíraných mezi náhradní 

matkou a zamýšlenými rodiči.178 Většina agentur párům doporučuje se alespoň 

několikrát během těhotenství setkat s náhradní matkou, a některé páry jsou dokonce 

přítomny porodu.179 Do Kalifornie míří též mnoha párů ze zahraničí, například 

z Japonska, jelikož v jejich státech je surogace ilegální. Kalifornie se tak stává centrem 

tzv. surogačního turismu.  

Náhradní matky si průměrně „vydělají“ 27.000-42.500 $. Tato cifra roste s počtem 

prodělaných surogátních těhotenství.180 Zamýšlené rodiče tak celý proces náhradního 

mateřství stojí okolo 50 000- 120 000 $ (náhrada výdajů surogační matce, zdravotní 

pojištění, poplatky agentuře). To ale nemusí znamenat, že náhradní mateřství je 
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dostupné pouze finančně zajištěným osobám. Surogační matkou často bývá příbuzná 

neplodného páru, která nepožaduje kompenzaci a některé zdravotní úkony pokryje 

pojištění zamýšlených rodičů.181  

V Kalifornii mohou zamýšlení rodiče získat tzv. „prebitrh order“, takže jejich jména 

jsou rovnou zapsána do rodného listu dítěte.182 Shetty ve své odborné stati zmiňuje 

následující zkušenosti se složitostí procesu surogačního mateřství, což klade za vinu 

zejména nedostatečnému legislativnímu zakotvení celé problematiky. Zmiňuje případ 

paní Caballero, která si sama prošla cyklus IVF celkem třináctkrát předtím, než měla 

dvojčata prostřednictvím surogace. Tato dvojčata si musela nakonec osvojit, a to kvůli 

restriktivnímu právu státu Oregon, státu, kde žila náhradní matka.183 Přesto nadále 

existují názory, že není třeba právního zakotvení, že společnost si se surogací dokáže 

poradit sama. 

Dovolím se též zmínit případ Smith v. Jones z roku 1986. Zde opět došlo k přiznání 

rodičovství soudem zamýšleným rodičů, a to přes zákonné ustanovení, které stejně jako 

ve většině zemí světa stanovuje, že matkou dítěte je žena, která dítě porodila. Soud zde 

došel k závěru, že zamýšlení rodiče by měli být považování za skutečné rodiče dítěte, 

které se narodí náhradní matce. Nutno opět podotknout, že zamýšlení rodiče byli 

původci gamet.184 Soud zde vzal v úvahu zejména skutečnost, že náhradní matka nebyla 

s dítětem geneticky příbuzná, dítě „pouze“ vyrostlo v její děloze. To z náhradní matky 

dělá „lidský inkubátor“, a tudíž jí rodičovská práva nenáleží.185 

Ke stejným závěrům dospěl soud v Kalifornii též v případu, který se odehrál v roce 

1993. Dovolím si argumentaci soudu citovat: „geny a to, co nás potkává, až se 

narodíme, je tím, co určuje, kým jsme a čím se stáváme“.186 

                                                           

181 TEMAN, E.: Bithing a mother, the surrogate body and the pregnant self, University of California 

press, 2010, str. 24. 
182 TEMAN, E.: Bithing a mother, the surrogate body and the pregnant self, University of California 

press, 2010, str. 18. 
183 SHETTY, P.: India´s unregulated surrogacy industry, Wolrd Report, vol. 380, 2012, str. 1633. 
184 CÍSAŘOVÁ, D., SOVOVÁ, O.: Náhradní mateřství v právní praxi, Časopis zdravotnického práva a 

bioetiky, Vol 5, No 2 (2015), ISSN 1804-8137, str. 17-18. 
185 CÍSAŘOVÁ, D., SOVOVÁ, O.: Náhradní mateřství v právní praxi, Časopis zdravotnického práva a 

bioetiky, Vol 5, No 2 (2015), ISSN 1804-8137, str. 17-18. 
186 CÍSAŘOVÁ, D., SOVOVÁ, O.: Náhradní mateřství v právní praxi, Časopis zdravotnického práva a 

bioetiky, Vol 5, No 2 (2015), ISSN 1804-8137, str. 17-18. 
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Pokud zde řešíme zásadní soudní rozhodnutí, která podstatně ovlivnila život surogace 

v USA, nesmíme opomenout případ Buzzanca v. Buzzanca.187 Hlavní odlišností tohoto 

případu od výše zmíněných bylo, že zamýšlení rodiče nebyli s dítětem, které se narodili 

náhradní matce geneticky příbuzní. Dalším podstatným problémem byl fakt, že manžel 

podal měsíc před termínem porodu žádost o rozvod a odmítl se k předmětnému dítěti 

znát. Soud prvního stupně dospěl k závěru, že manželé Buzzancovi nejsou rodiči dítěte, 

jelikož dle zákonů státu Kalifornie je vyžadováno, aby byly zamýšlení rodiče s dítětem 

geneticky příbuzní. V druhém stupni ale Nejvyšší soud judikoval, že za situace, kdy 

manželský pár souhlasí s in vitro fertilizací gamet dárců a následným embryotransferem 

do dělohy surogační matky, jsou manželé zákonnými rodiči dítěte. 

Nezapomeňme na problematiku „redukce“. K této problematice se některé křesťanské 

organizace v USA postavily velmi svérázným způsobem. Většinou s asistovanou 

reprodukcí nesouhlasí, ale ve jménu zmírňování jejích dopadů organizují tzv. „adopci“ 

embryí.188  

4.3.1 Baby M Case a další zásadní soudní rozhodnutí 

V USA se zanícené debaty na téma surogačního mateřství vedly již v osmdesátých 

letech dvacátého století. Význačnou roli v těchto debatách zahrál tzv. „Baby M case“. 

Tento případ byl souzen ve státě New Jersey, soudem „Superior Court“ a soudcem 

Sorkowem. Ten judikoval, že základní ústavní práva jednotlivců, v tomto případě 

konkrétně práva bezdětných párů na vlastní děti, vyžadují státní validaci. Současně 

judikoval, že je třeba, aby specifické surogační dohody byly vynutitelné.189  

Tyto názory však neobstojí v kontextu následující argumentace. Dostáváme se tu do 

kolize dvou ústavních práv, a to soukromých rodičovských práv zamýšlených rodičů a 

soukromých rodičovských práv surogační matky. Dále je nutné zamyslet se nad tím, co 

by znamenala právní vynutitelnost surogační smlouvy. V takovém případě by ústavní 

práva surogační matky byla zcizována smlouvou, a tedy potencionálně limitována. 

                                                           

187 http://law.justia.com/cases/california/court-of-appeal/4th/61/1410.html, ke dni 1. 5. 2017. 
188 KÖNIGOVÁ, R., FLEISSIGOVÁ, M., HÁBOVÁ, M.: VITA NOSTRA REVUE, 19. ročník, číslo 4, 

Časopis Univerzity Karlova v Praze, 3. lékařské fakulty, Praha, 2010, str. 44. 
189 ALLEN, A. L.: Privacy, Surrogacy, and Baby M Case, Penn Law: Legal Scholarship Repository, 

University of Pennsylvania Law School, 1988, str. 1760. 
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Státem vynutitelná surogační smlouva by tak ve svém důsledku omezovala smluvní 

svobodu a současně osobní svobodu jednotlivce.190  

V rámci výše uvedeného soudního rozhodnutí soudce Sorkow též vyjádřil názor, že 

rodičovská práva mohou být zcizena a priori v období těhotenství a porodu. Tento názor 

je sdílen i jinými, a to těmi, kteří proklamují, že svoboda ženy pronajmout sebe samu 

jako surogační matku patří mezi základní soukromá práva.191 Pokud bychom přijali 

tento názor, tedy že žena může využít svůj vnitřní orgán pro účely zisku, a uznali to 

jako její základní právo, jistě bychom se tak rozešli se spoustou mezinárodních právních 

dokumentů a též se spoustou etickým a morálních pravidel. 

Při zvažování pro a proti surogace se nevyhneme následující myšlence. Myšlence, že 

surogace ponižuje hodnotu lidského života, důstojnosti a lidské reprodukce na stupeň 

zboží. Dělohy se stávají předmětem pronájmu a děti vzácnými komoditami. I tento úhel 

pohledu je legitimní, nelze však na jeho základě zcela vyloučit poskytování finančních 

náhrad surogační matce. Té musí být poskytnuta určitá náhrada, jelikož těhotenství není 

zadarmo, ať už by čekala své vlastní dítě nebo dítě zamýšlených rodičů, bylo by 

nespravedlivé a možná i nemorální, aby jí zamýšlení rodiče nepřispěli na výdaje 

s těhotenstvím spojené. Tyto peníze můžeme nazývat náhradou, odměnou nebo platbou. 

V každém jednotlivém procesu surogace bude vždy záležet na konkrétních lidech, 

z jakého důvodu to dělají a přijímají. To je ale faktor, který právo nemůže ovlivnit.  

Právo také nemůžeme, tedy dle mého názoru by nemělo, tyto náhrady zakázat. To by 

bylo v neprospěch altruistických surogačních matek, jelikož bez jakékoli náhrady by 

pravděpodobně surogační matky vyhynuly.  

Baby M Case tedy otevřel mimo jiné otázku vývoje Ameriky v souvislosti 

s technologiemi asistované reprodukce a komercializace lidského života.192 Bylo zde 

poukázáno též na fakt, že dítě narozené surogační matce může mít v budoucnosti 

negativní pocity směrem k surogační matce. Může se cítit odložené a též může mít pocit 
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zadluženosti ke svým genetickým rodičům. To se samozřejmě může stát, ale se stejnými 

pocity musejí bojovat děti odložené, osvojené, osiřelé, z utajených porodů atd. 

Společnost již s těmito problémy umí pracovat, a bohužel se nejspíše nedají vymýtit. 

V neposlední řadě si dovolím zmínit případ, který se odehrál ve státě Ohio, jak se 

k němu vyjadřuje Burešová ve své stati. 193 Jednalo se o případ Decker v. Decker.194 

Ohio nemá zákonnou úpravu surogačního mateřství a nezakazuje existenci klinik, které 

surogační mateřství zprostředkují. Deckerovi se potýkali se situací, kdy surogační 

matka odmítla dát souhlas s osvojením dítěte, které se jí narodila v procesu surogace. 

Celý případ byl o to komplikovanější, že zamýšlenými rodiči byli bratr surogační matky 

a jeho partner. Další komplikací byl fakt, že dítě nebylo se zamýšlenými rodiči 

geneticky příbuzné, ani jeden z partnerů tak nebyl genetickým otcem dítěte. Soud 

judikoval, že za situace, kdy nebyla uzavřena surogační smlouva, nelze matku zbavit 

práv k dítěti. 

Na případ Decker v. Decker navazuje další, též rozhodnutý v Ohiu, a to v roce 2007. 

Jednalo se o případ Clark v. Belsito, o kterém též Burešová pojednává ve své 

stati.195 „Superior Court“ tehdy dospěl k závěru, že surogační dohoda, na jejímž základě 

dochází k převodu rodičovských práv ze surogační matky na zamýšlené rodiče, není 

v rozporu s veřejným pořádkem. Nezbytnou je ale skutečnost, že dítě je geneticky 

příbuzné se zamýšlenými rodiči. Dle „Superior Court“ v Ohiu by zákonnými rodiči měli 

být genetičtí rodiče dítěte, tedy dárci zárodečných buněk. Písemná surogační dohoda je 

tak klíčovou a základní podmínkou pro převod rodičovských práv v rámci surogace.  

4.4 Indie 

Indie patří mezi státy, které jsou navštěvovány „reprodukčními turisty“ nejvíce. Je tomu 

tak zejména z důvodů liberální legislativy, nízké ceny a velkého množství 

specializovaných klinik. Některé zdroje uvádějí, že takovýchto klinik je v Indii na tři 
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tisíce.196 Ve srovnání se západními zeměmi je surogace v Indii mnohem méně finančně 

a byrokraticky náročná.  

Komerční forma surogačního mateřství je v Indii legalizována od roku 2002. Hlavními 

důvody byla zejména podpora zdravotnického průmyslu, turismu a indické ekonomiky 

obecně. Ročně se tak dle statistik díky surogaci státní rozpočet zvýší o 2.3 bilionů 

amerických dolarů.197 Oficiální statistiky neexistují, odhaduje se však, že od počátku 

existence surogace se již v Indii narodilo surogačním matkám přes 25.000 dětí.198 

Indie, přesněji Indická republika patří s více jak miliardou obyvatel mezi nejlidnatější a 

bohužel též nejchudší státy světa.199 Proto není překvapující, že zdravotnická péče je 

v mnoha oblastech nedostupná a též právně neregulovaná. Též surogace jako taková 

není výjimkou.  Současné zdravotnické a právní minimum obsahují alespoň stručné 

instrukce vytvořené Indickou radou zdravotního průmyslu (ICMR).200 Existence 

ziskuchtivých klinik a finančně zoufalých náhradních matek vedla k vážným obavám a 

diskuzím na téma etiky surogačního mateřství v Indii. Indický parlament tak dospěl 

k závěru, že je třeba surogační mateřství legislativně upravit a zvažuje novou právní 

úpravu týkající asistované reprodukce a surogace, která by měla tento rychle rozvíjející 

se průmysl lépe regulovat a monitorovat.201  

Je tu několik důvodů, pro které páry z rozvinutého světa cestují do Indie kvůli 

náhradnímu mateřství. Indie nemá problémy ohledně nedostatku náhradní matek (jako 

například Velká Británie se svým zákazem komerční surogace), či problémy ohledně 

vzdání se dítěte náhradní matkou.202 Surogační dohoda je v Indii právně vynutitelná.203 

Vzhledem ke kulturnímu zázemí země a též z finančních důvodů si zřídkakdy chce 

surogační matka dítě ponechat.204 Indické náhradní matky často bojují se zabezpečením 

rodiny, kterou již mají, nemohou si tak dovolit dítě si ponechat a nedostat zaplaceno.  

                                                           

196 BUREŠOVÁ, K.: Surogátní mateřství a jeho (nejen) právní aspekty, Právní rozhledy 6/2016, str. 193. 
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200 http://icmr.nic.in/ijmr/2014/nov_supplement/1104.pdf, ke dni 30. 4. 2017. 
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Gynekoložka Kaushal Kadam, z Coridon Fertility Clinic v Mumbai205 říká, že surogační 

matky mají největší starost ohledně toho, zda si zamýšlení rodiče dítě opravdu vezmou, 

jelikož si nemohou finančně další dítě dovolit.206 Indické náhradní matky dostanou za 

surogaci mezi pěti a sedmi tisíci amerických dolarů. To je pro indické ženy enormní 

suma, jelikož si průměrně ročně vydělají kolem tři sta amerických dolarů.207 To 

samozřejmě otevírá otázku možného zneužívání a vykořisťování žen. 

Dle názoru Gillian Lockwood, ředitelky Midland Fertility Services, West Midlands, 

UK, která pracuje v oblasti náhradního mateřství, je surogační mateřství v pořádku 

pokud jsou tyto ženy dostatečně chráněny. Jde tedy o oboustranně výhodný „obchod“. 

Pokud by se stalo surogační mateřství nelegální, jediným výsledkem by bylo jeho 

přesunutí do podsvětí a tím též omezení možností ochrany surogačních matek před 

vykořisťováním a neadekvátní zdravotní péčí.208  

Jedním z problémů, které jsou následkem nedostatečné právní úpravy surogace je počet 

embryí, které jsou transferovány do dělohy náhradní matky. Dle směrnic a lékařů by 

měla být implementována maximálně embrya tři. Bohužel se ale často stává, že je do 

dělohy náhradní matky transferováno až šest embryí, což představuje zvýšené zdravotní 

riziko jak pro náhradní matku, tak pro embrya samá. Náhradní matka čelí zvýšeným 

rizikům výskytu těhotenské cukrovky, imunitního nesouladu s embryi, vysokého 

krevního tlaku atd. Zvyšuje se též pravděpodobnost vícečetného těhotenství, což 

představuje nadměrnou zátěž pro vnitřní orgány náhradní matky, jako jsou játra, štítná 

žláza, ledviny atd.209 Též se miminka při vícečetných těhotenstvích rodí předčasně a 

s nižší porodní váhou, což může mít následky po celý jejich budoucí život. Zamýšlení 

rodiče tato rizika často ignorují a mají pocit, že čím více dětí, tím lépe. Pokud se 

náhradní matce narodí dvojčata, částka, kterou zaplatí, zůstává stejná.210 

                                                           

205 http://www.corionfertilityclinic.com/directors-information.php, ke dni 30. 4. 2017. 
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Shetty ve své odborné stati uvádí případ manželů Bainsových.211 Bainsovi jsou 

Angličané, kteří se po mnohých pokusech najít náhradní matku ve Velké Británii, kdy 

jedna se je dokonce pokusila vydírat, nakonec rozhodli pro surogaci v Indii. Jejich 

náhradní matce bylo implementováno do dělohy šest embryí. Narodila se jim dcera. Dle 

jejich názoru je surogace v Indii mnohem jednodušší a levnější než ve Velké Británii. 

Jedním z důvodů je prý právě vysoký počet transferovaných embryí, jelikož ve Velké 

Británii jsou implementována maximálně dvě embrya najednou.   

Pár v současné době provozuje internetovou stránku, která radí a pomáhá 

potencionálním zamýšleným rodičům s procesem surogace v Indii.212  Tato stránka 

dosud existuje, poradí s výběrem kliniky, zpraví Vás o celkových výdajích, poradí se 

samotným pobytem v Indii i s počtem dnů, které je třeba v Indii strávit v souvislosti se 

zvolenou metodou surogace. Bainsovi Vám se vším pomohou a poradí, aneb jak si 

pořídit dítě on-line.  Dovolte mi prosím, se nad tímto bodem pozastavit a lehce se nad 

ním lidsky zamyslet. Jelikož se surogačním mateřstvím jsou otázky etiky a morálky 

nedílně spjaté. 

Přes svůj, dle mého názoru velmi liberální postoj k náhradnímu mateřství, při otevření 

této internetové stránky jsem měla velmi tíživý pocit. Vše lze zařídit on-line, přesto se 

samozřejmě nejedná o proces jednoduchý. V dnešní době technologií si tedy přes 

internet najdete vše, partnera, lásku, domov i dítě. Pomineme-li časovou výhodnost a 

pohodlí domova jako očividné klady, je to vůbec ještě lidské, etické a morální? Je to 

přirozený následek užívá technologií ke zjednodušení života a měli bychom to tedy brát 

jako naši nedílnou součást? Nebo bychom se nad touto situací měli pozastavit, zamyslet 

se nad jejími příčinami, souvislostmi a zejména nad následky. Při otevření výše 

zmíněné internetové stránky mi běhal mráz po zádech a při sledování domácích videí 

dětí zrozených ze surogace a šťastných rodičů mě napadala spousta otázek. Co řeknou 

tyhle děti na fakt, že se narodily náhradní matce někde v Indii, až budou schopny 

posoudit celou situaci, jaký to bude mít vliv na jejich vývoj a budoucí život? Je touha po 

vlastním potomku opravdu tak silná, a co všechno jsou vlastně neplodné páry ochotny 

podstoupit v „honbě“ za vlastním dítětem? Jde skutečně o všestranně výhodný obchod? 
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Co když náhradní matka kvůli několikanásobným, opakujícím se, mnohočetným 

těhotenstvím bude mít podstatně kratší život, než by měla, když by se náhradní matkou 

nikdy nestala? Třebaže se náhradní mateřství může zdát svobodnou volbou, žena mající 

problém s nakrmením svých vlastních dětí, mající omezené pracovní příležitosti a 

možnosti, taková žena dle mého názoru nemá úplně svobodnou volbu. Někdo by řekl, 

že jí tímto způsobem západní rodiny vlastně poskytují další možnost přivýdělku a 

potencionálního zlepšení životní úrovně jak její, tak její rodiny. Můžeme v tomto bodě 

surogaci přirovnat k prostituci? V obou případech ženy „prodávají“ svá těla, svůj čas a 

energii, své schopnosti. 

Prodej lidských orgánů je zakázán, s „pronájmem“ dělohy už tak striktní některé státy 

nejsou. Mohli bychom z toho vyvozovat, že pronájem i jiných lidských orgánů by byl 

legální? Pokud by současná lékařská věda například byla schopna propojit člověka bez 

funkčních ledvin na člověka s funkčními ledvinami, který by mu tak vyčistil krev, a 

inkasoval by za to například finanční odměnu za ztracený čas a ušlý zisk či opotřebení 

vlastního orgánu, nebylo by to podobné jako náhradní mateřství? Je tato úvaha opravdu 

natolik absurdní? Ještě před pár desítkami let byla absurdní představa asistované 

reprodukce, a dnes se touto metodou rodí tisíce, ne-li sta tisíce dětí ročně. Technika a 

technologie jsou ve své podstatě omezené pouze současnou šíří lidského vědění a 

poznání, kde tedy leží její hranice a kde leží hranice lidské etiky a morálky? Člověk, 

jako každý živý organismus, má přirozenou potřebu rozmnožovat se. Využíváme 

k tomu všech svých schopností, a touha po potomstvu nás žene dál a dál. Kde a kdy se 

zastavíme? Jsme schopni dohlédnout následků našeho jednání? Víme a jsme schopni 

zjistit, co se odehrává v mozku plodu, který se vyvíjí v geneticky odlišném prostředí od 

jeho podstaty a jaké to bude mít dopady na jeho budoucí život? Na všechny tyto otázky 

nám dá odpověď zřejmě až čas, jen aby už nebylo pozdě. 

Vraťme se ale k náhradnímu mateřství v Indii. Surogační kliniky v Indii poskytují 

náhradním matkám péči od začátku do konce. Náhradní matky tráví celé těhotenství na 

klinice, mají předepsaný jídelníček, fyzická cvičení, některé kliniky dokonce poskytují 

náhradním matkám výuku angličtiny a další vzdělávání. Dochází tak k omezování jejich 

osobní svobody, stejně jako omezování kontaktu s vlastní rodinou, kterou mohou 
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obvykle vídat jednou týdně.213 Kliniky technologií asistované reprodukce v Indii hrají 

velkou roli v surogačních dohodách, říká G. R. Hari, právník řídící Indické surogační 

právní centrum v Chennai.214 Surogační kliniky v Indii též zaujímají důležitou roli při 

sepisování surogačních smluv a mimo zdravotnické služby tak velmi často poskytují i 

právní.215 

V Indii již existuje návrh zákona, který upravuje surogaci. Jde o zákon č. 117 z roku 

2014, THE SURROGACY (REGULATION) BILL, 2014 By Shri Bhartruhari Mahtab, 

M.P., a bill to provide for regulation of the practice of surrogacy and for matter 

connected therewith or incidental thereto (dále jen jako “návrh zákona“), v současné 

době stále ve stádiu návrhu  čekajícího na projednání.216 Tento návrh zákona je 

dostupný na internetových stránkách indického parlamentu.217 Návrh zákona definuje 

náhradní mateřství ve svém článku 2. odst. 1 písm. e) následovně: „surogace znamená 

dohodu, ve které žena souhlasí se svým těhotenstvím, dosaženým skrze techniku 

asistované reprodukce, přičemž ani jedna gameta nepatří jí ani jejímu manželovi, se 

záměrem donosit a předat dítě zamýšleným rodičům, pro které tak činí z pozice 

náhradní matky[...]“.218 Náhradní matka je v návrhu zákona v č. 2 odst. písm. f) 

definována následovně: „náhradní matka je žena, které vstoupí do dohody s pověřenými 

rodiči, aby jim porodila jejich dítě skrze techniky asistované reprodukce.“ V porovnání 

se směrnicí, která stanovuje maximální věk náhradní matky na 45 let, neříká ale nic o 

věku minimálním, je návrh zákona striktnější.219 Návrh zákona stanoví věkové rozmezí 

náhradní matky na minimálně 25 let a maximálně na nedovršených 35 let. Návrh 

zákona též říká, že náhradní matka může mít za sebou maximálně čtyři porody živých 

dětí, a včetně porodů jejich vlastních dětí. Pro zamýšlené rodiče bude také povinné 

nominovat lokálního opatrovníka, který bude zodpovědný za náhradní matku během 

těhotenství. 220 

                                                           

213 SHETTY, P.: India´s unregulated surrogacy industry, Wolrd Report, vol. 380, 2012, str. 1634. 
214 SHETTY, P.: India´s unregulated surrogacy industry, Wolrd Report, vol. 380, 2012, str. 1634. 
215 http://www.delhi-ivf.com/legal_aspect.html, ke dni 30. 4. 2017. 
216 http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/Asintroduced/2392ls.pdf, ke dni 12. 11. 2016. 
217 http://164.100.47.194/Loksabha/Legislation/NewAdvsearch.aspx, ke dni 12. 11. 2016. 
218 http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/Asintroduced/2392ls.pdf, ke dni 12. 11. 2016. 
219 SHETTY, P.: India´s unregulated surrogacy industry, Wolrd Report, vol. 380, 2012, str. 1634. 
220 SHETTY, P.: India´s unregulated surrogacy industry, Wolrd Report, vol. 380, 2012, str. 1634. 
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Zcela jednoznačně se zde odráží komercializace institutu náhradního mateřství, což 

bývá vzhledem k výše popsané finanční situaci většiny žen, které se pro náhradní 

mateřství rozhodnou, jedinou motivací. Mezinárodní úmluvy sice zakazují využívání 

lidských orgánů k zisku a v tomto duchu se samozřejmě oficiálně projevuje i náhradní 

mateřství v Indii. Ocitáme se tu v prostředí, kde právo pojmenovává a virtuálně mění 

realitu, která je ale pravděpodobně právně nezměnitelná. Nelze právně nařídit ženám, 

aby se stávaly náhradními matkami pouze s altruistickými záměry a myšlenkami. 

Setkáváme se tu s určitou povrchností práva, nenazýváním věcí pravými jmény, což ve 

výsledku vlastně ani nejde, jelikož by to spustilo nezastavitelnou lavinu komerčního 

využívání a zneužívání částí lidských těl, což rozvinutá společnost v jednadvacátém 

století nemůže připustit. To ale nic nemění na faktu, že právo se v tomto bodě zcela 

rozchází s reálným světem. 

Zajímavostí návrhu zákona je dle mého názoru též ustanovení čl. 3 písm. b): „zamýšlení 

rodiče jsou v manželství ne méně jak dva roky.“ Toto ustanovení jistě míří na stabilitu 

svazku, do kterého se má narodit dítě z náhradního mateřství. Toto opatření je 

samozřejmě oprávněné a v natolik náboženské zemi, jako je Indie zcela pochopitelné. 

Z evropského úhlu pohledu je otázkou, zda manželství trvající ne méně jak dva roky je 

zárukou stability a trvalosti rodinného prostředí, do kterého má přijít nový člověk. 

Současně tímto ustanovením návrh zákona eliminuje homosexuální páry a odpírá jim 

možnost využití náhradního mateřství jako způsobu dobrání se vlastního potomka, což 

není nic neobvyklého vzhledem k tomu, že v Indii je stále pohlavní styk mezi osobami 

stejného pohlaví považován za trestný čin a páry stejného pohlaví nemohou uzavírat 

manželství, ani jiné obdoby manželského svazku.221 

Dalším opatřením k zabezpečení narozeného dítěte je institut „alternativního 

opatrovníka“, který návrh zákona zavádí. Alternativní opatrovník by měl být určen 

pověřenými rodiči, a měl by se o dítě postarat v případě selhání zamýšlených rodičů 

v péči o dítě, v případě jejich smrti, rozvodu a z dalších důvodů. Článek 4 návrhu 

zákona se věnuje právům náhradní matky, přiznává jí právo na zdravotní péči během 

postupu asistované reprodukce až do lékařem doporučeného stádia a po porodu, právo 

na kompenzaci v případě zpoždění pověřených rodičů s převzetím dítěte, veškeré 

                                                           

221 http://164.100.47.194/loksabha/Legislation/NewAdvsearch.aspx, ke dni 12. 11. 2016. 
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výdaje na zdravotní péči o náhradní matku počínaje okamžikem započetí s asistovanou 

reprodukcí hradí pověření rodiče. Toto řešení se mi zdá velmi dobré, v České republice 

existuje jeho obdoba. Rodiče mohou určit člověka, který se má o jejich dítě postarat pro 

případ jejich smrti, což je velmi pragmatické. Zahraniční pár, tedy nerezidenti Indie, 

kteří se snaží najít náhradní matku v Indii, by měli mít dle návrhu zákona další 

povinnosti. Zamýšlení rodiče dále musí předložit dopis, ať už od jejich domovské 

ambasády v Indii nebo od jejich ministerstva zahraničí, který bude prokazovat, že jejich 

domovská země dovoluje náhradní mateřství, a že dítěti narozenému náhradní matce 

bude povolen vstup do jejich země jako jejich genetickému dítěti.222  

Provede-li jakákoli osoba v průběhu procesu asistované reprodukce výběr pohlaví 

dítěte, dopustí se tím deliktu podle Pre-conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques 

(Prohibition of Sex Selection) Act, 1994, tak stanoví čl. 8 návrhu zákona. Trestní 

odpovědnost pověřených rodičů návrh zákona stanovuje též v případě, že odmítnou 

převzít dítě do péče za situace, kdy se narodí s vrozenou poruchou nebo nemocí. 

V takovém případě hrozí trest vězení ne nižší jak dva roky nebo pokuta ve výši padesát 

tisíc rupií nebo oboje, což je v přepočtu přibližně osmnáct tisíc pět set korun českých. 

Podle mne je v případě, kdy se již zákon rozhodl trestněprávně stíhat zamýšlené rodiče 

za nepřevzetí postiženého dítěte, je pokuta necelých devatenáct tisíc korun českých 

směšná částka, vzhledem k celkové částce, kterou zamýšlení rodiče vynaloží na celý 

proces surogace. Stejně tak je neadekvátní, pokud druhou možností jsou dva roky 

strávené ve vězení, tato pokuta by dle mého názoru měla být nepoměrně vyšší.  

Současně je třeba zamyslet se nad trestní represí jako ultima racio. Dle mého názoru 

není vhodné ustanovit, že trestně právní odpovědnost nastupuje pouze v případě, kdy se 

dítě narodí postižené. Trestně právní postih by měl nastoupit i v případě, že si zamýšlení 

rodiče nepřevezmou zcela zdravé dítě. V takovém případě by přeci jejich provinění bylo 

ještě závažnější a mnohem méně pochopitelné a omluvitelné.  

Přesto, že je to již přes tři roky, kdy je návrh zákona pouhým návrhem, stále je 

legislativa v Indii dále, než je legislativa v České republice, tedy co se týká úpravy 

surogačního mateřství. Současně je s podivem, že tato asijská země, která upírá práva 

                                                           

222 http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/Asintroduced/2392ls.pdf, ke dni 12. 11. 2016. 
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homosexuálům, trpí jednou z největších chudob na světě a stálé má funkční kastovní 

systém, má právní úpravu (i když zatím jen v podobě návrhu zákona) surogačního 

mateřství. 

4.5 Austrálie 

V roce 2015, „The Fertility Society of Australia“ zveřejnila průzkum, ze kterého 

vyplynulo, že v Austrálii se s neplodností potýká každý šestý pár.223 Australané jsou 

považováni za jedny z nejčastěji využívajících surogaci a tudíž jsou potencionálně 

velkým trhem pro surogační kliniky a agentury v zahraničí.224 Austrálie, a stejně tak 

Nový Zéland, zakazuje surogační mateřství na komerčním základě a to na národní 

úrovni, jak konstatuje Burešová ve své odborné stati.225 Některá australská teritoria též 

povolují surogaci párům homosexuálním a také jedincům. V Austrálii platí též, že 

matkou dítěte je žena, která dítě porodila. Proto jediným způsobem přenosu 

rodičovských práv na zamýšlené rodiče je samozřejmě informovaný souhlas (a to jak 

v době početí, tak po narození dítěte) surogační matky. Informovaný souhlas surogační 

matka dává po právní konzultaci (zahrnující certifikát o provedené právní konzultaci). 

Stejně tak je třeba právní konzultace při sjednávání surogační dohody.226 

Stejně jako velká část zemí světa, i Austrálie se potýká s právní nejistotou ohledně 

postavení dítěte narozeného surogační matce. Jeho vztah k zamýšleným rodičům totiž 

není nijak legálně upraven. Stejně tak mají nejisté právní postavení děti, které se 

narodily surogační matce v zahraničí. Není totiž jisté, zda budou jejich zamýšlení rodiče 

v Austrálii uznání jako jejich rodiče zákonní. Dle zprávy Komise pro práva dítěte je tak 

nutné provést v Austrálii surogační reformu, která by neměla příliš zasahovat do 

svobody reprodukční volby jedinců.227 Současná diskuse na téma surogačního mateřství 

se zaměřuje zejména na úpravu surogačních smluv, potřebu lékařských směrnic, 

sjednocení legislativ v rámci Austrálie, otázky ohledně zahraniční surogace, definicí 

                                                           

223 https://www.fertilitysociety.com.au/, ke dni 23. 4. 2017. 
224 The Parliament of the Commonwealth of Australia, House of Representatives Standing Committee on 

Social Policy and Legal Affairs: Roundtable on surrogacy, March 2015, Canberra, str. 10, dostupné na: 

file:///C:/Users/jj/Downloads/FinalReport.pdf, ke dni 23. 4. 2017. 
225 BUREŠOVÁ, K.: Surogátní mateřství a jeho (nejen) právní aspekty, Právní rozhledy 6/2016, str. 193. 
226 Committee on the rights of the Child: Report on Australia, Universal Periodic Review- Tenth Round- 

January 2011, str. 4. 
227 Committee on the rights of the Child: Report on Australia, Universal Periodic Review- Tenth Round- 

January 2011, str. 4. 
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informovaného souhlasu, ochranou práv všech zúčastněných a mnohým dalším 

oblastem.228 

Burešová ve své odborné stati zmiňuje případ australského páru, který našel svou 

surogační matku v Thajsku. 229 Též v důsledku tohoto případu, Thajsko zaujalo výrazně 

přísnější přístup k zahraniční surogaci. Surogační matka australského páru čekala 

dvojčata, a v sedmém měsíci těhotenství se zjistilo, že jedno trpí Downovým 

syndromem. Zamýšlení rodiče trvali na umělém přerušení těhotenství, to však 

náboženství, které vyznávala surogační matka nedovolovalo. Když se děti narodily, 

zamýšlení rodiče si osvojili pouze zdravé dvojče, to druhé tedy zůstalo v péči surogační 

matky. Ta ale neměla dostatečné finanční prostředky potřebné pro péči o nemocné dítě, 

a tak celý případ zveřejnila. Veřejností tento smutný konec samozřejmě pohnul, stejně 

tak thajskou vládou, ovšem komerčnímu využití surogace to nezamezilo. 

Též v Austrálii je velkým téma osvojování páry stejného pohlaví. Ve většině částí 

Austrálie je homosexuálním párům osvojení dítěte umožněno. Velké množství výzkumů 

dokládá, že sexualita rodičů neznamená újmu na blahobytu a vývoji dítěte.230 O 

umožnění surogace párům stejného pohlaví blíže viz kapitola 8.6. 

                                                           

228 The Parliament of the Commonwealth of Australia, House of Representatives Standing Committee on 

Social Policy and Legal Affairs: Roundtable on surrogacy, March 2015, Canberra, str. 13, dostupné na: 

file:///C:/Users/jj/Downloads/FinalReport.pdf, ke dni 23. 4. 2017. 
229 BUREŠOVÁ, K.: Surogátní mateřství a jeho (nejen) právní aspekty, Právní rozhledy 6/2016, str. 193. 
230 Committee on the rights of the Child: Report on Australia, Universal Periodic Review- Tenth Round- 

January 2011, str. 3. 
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5 Česká judikatura 

České soudy se za svou praxi již setkaly s problematikou surogace několikrát. Žádný 

soudce zatím neoznačil surogační mateřství za protizákonné a obecně je tolerováno 

v rámci řízení o osvojení.231 Ve všech případech osvojení, kdy se jednalo o osvojení 

dítěte, které se narodilo surogační matce, soudy rozhodly o osvojení zamýšlenými 

rodiči, a byly plně informovány o předešlém procesu surogace. Jak uvádí Zemandlová, 

není jí známo žádné soudní rozhodnutí, které by surogační mateřství odmítalo či stavělo 

mimo zákon.232 Dále autorka uvádí, že praxe má stále nedostatek informací o surogaci 

obecně, což je jistě způsobeno šedou zónou, ve které se surogace v České republice 

nachází.  

Zemandlová uvádí dva zvláštní případy. V prvém byla surogační matka vlastně 

babičkou dítěte, které porodila. Soud se v tomto případu řídil ustanovením § 804 

občanského zákoníku, který dává náhradnímu mateřství výjimky ohledně možnosti 

osvojení mezi příbuznými v přímé linii. Druhým nestandardním případem byl případ 

zamýšlených rodičů, kde genetická matka otěhotněla přirozenou cestou prakticky ve 

stejnou dobu jako surogační matka. Naštěstí zamýšlení rodiče dodrželi své slovo a 

osvojili si dítě narozené surogační matce. Jelikož se nejedná o právem vynutitelnou 

povinnost, neexistuje povinnost osvojit si dítě, mohl tento případ skončit zcela odlišně. 

Ze soudních spisů zatím neznáme případ, kdy by zamýšlený otec před porodem dítěte 

byl prohlášen za nezvěstného nebo zemřel či byl omezen na svéprávnosti. V takovém 

případě by se nemohl postarat o dítě a jeho manželka by neměla k dítěti žádné právní 

vazby. Jak uvádí Císařová, takové případy by pravděpodobně skončily ponecháním 

dítěte v péči surogační matky, nebo umístěním dítěte do náhradní rodinné péče.233 

                                                           

231 http://www.ivf-zlin.cz/24903-surogatni-materstvi?gclid=CjwKEAjwpaqvBRCxzIGoxs6v2TkSJADel-

MI9twB21oFa_F4hlVV_lBdk35WouHIbMr9BhquN5Kv8BoCS_fw_wcB, ke dni 5. 9. 2015. 
232 ZEMANDLOVÁ, A.: Současnost a budoucnost právní regulace surogátního mateřství u nás, 

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Česká republika, čl. 5. 
233 CÍSAŘOVÁ, D., SOVOVÁ, O.: Náhradní mateřství v právní praxi, Časopis zdravotnického práva a 

bioetiky, Vol 5, No 2 (2015), ISSN 1804-8137, str. 19. 
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6 Náboženství a surogační mateřství 

Každé náboženství má svůj pohled na svět, v mnohém se odlišují, ale i podobají. Islám 

náhradní mateřství výslovně zakazuje, stejný názor sdílí několik katolických 

náboženství.234 Vatikán se k surogačnímu mateřství a vůbec technikám asistované 

reprodukce v minulém tisíciletí vyjadřoval následovně. Techniky asistované reprodukce 

dávají člověku moc nad vlastním osudem, současně ho ale stavějí do pokušení a 

nebezpečenství, které představuje překročení hranic dominance přírody.235  

K vytvoření názoru církve na metody asistované reprodukce využívá metodu 

komparace morálních kritérií s novými poznatky vědy a techniky. Těmito kritérii jsou 

například respekt, ochrana člověka a jeho práva na život, jeho důstojnosti jako osoby 

oduševnělé a morálně odpovědné.236 Bůh stvořil člověka k obrazu svému: „muže a ženy 

pak stvořil“ (Gen 1:27), svěřil jim úkol „nadvlády nad zemí“ (Gen 1:28). Tato 

dominance člověka se dle Vatikánu odráží též ve vědních oborech a novodobých 

poznatcích techniky a technologie. Církev ale zdůrazňuje, že věda a technologie jsou 

dobrými sluhy, ale špatnými pány. Proto je třeba vědu a technologie konfrontovat se 

základními morálními pravidly, aby se nevymykaly z lidských služeb a nevedly tak 

k lidskému zániku.237  

V tomto bodě má jistě Vatikán pravdu, jedná se o všeobecně přijímaný názor a též 

důvod, proč se na lékařských fakultách vyučuje zdravotnická etika. I když ani papež 

nemůže vědět, co by se stalo, kdyby došlo k  „odličtění“ technologií, ovšem naše lidské 

já nám říká, že by to nebylo nic dobrého. V každém aspektu lidského jednání stále 

                                                           

234 TEMAN, E.: Bithing a mother, the surrogate body and the pregnant self, University of California 

press, 2010, str. 9. 
235 CONGREGATION FOR THE DOCTRINE OF THE FAITH: Instruction on respect for human life in 

its origin and on the dignity of procreation replies to certain questions of the day, Řím, 1987, dostupné na 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19870222_respe

ct-for-human-life_en.html, ke dni 27. 11. 2016. 
236 CONGREGATION FOR THE DOCTRINE OF THE FAITH: Instruction on respect for human life in 

its origin and on the dignity of procreation replies to certain questions of the day, Řím, 1987, dostupné na 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19870222_respe

ct-for-human-life_en.html, ke dni 27. 11. 2016. 
237 CONGREGATION FOR THE DOCTRINE OF THE FAITH: Instruction on respect for human life in 

its origin and on the dignity of procreation replies to certain questions of the day, Řím, 1987, dostupné na 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19870222_respe

ct-for-human-life_en.html, ke dni 27. 11. 2016. 
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pracujeme jeden s druhým, tedy s lidmi, a pokud je s námi jednáno jako se stroji, 

nemáme z toho dobrý pocit. A možná je to opravdu zejména naše éra, která potřebuje 

připomínat morální a etické hodnoty, abychom neztratili lidskost. 

Základním problémem, který katolická církev vidí v asistované reprodukci, je fakt, že 

akt zcela přirozený, tedy zplození nového života, se odehraje za pomoci technologií a 

v rukou člověka.238 Člověk si tak uzurpuje právo, které od nepaměti patřilo pouze a 

jedině přírodě. Není ale dobré opomíjet, že asistovaná reprodukce je technologicky 

možná, nemusí ještě být správná, řekněme morálně přijatelná. 

Ano, náboženství od nepaměti dává lidskému jednání morální podtext, pocitově nás 

náboženství vrací k našim historickým kořenům a nutí nás přemýšlet nad oblastmi 

života, kterým se v současné době rádi vyhýbáme. Svým způsobem nás uzemňuje i 

„nadlišťuje“ a dává další rozměr vytyčenému tématu. 

                                                           

238 CONGREGATION FOR THE DOCTRINE OF THE FAITH: Instruction on respect for human life in 

its origin and on the dignity of procreation replies to certain questions of the day, Řím, 1987, dostupné na 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19870222_respe
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7 Surogační mateřství v reálném životě 

Proces surogačního mateřství je procesem velmi komplikovaným a to z mnoha důvodů. 

Náhradní matka nemusí dát souhlas s osvojením, zamýšlení rodiče si osvojení mohou 

rozmyslet, soud nemusí osvojení povolit, dítě se může narodit postižené, náhrada 

surogační matce musí být v přiměřené míře náhrad spojených s těhotenstvím, smlouva 

mezi náhradní matkou a zamýšlenými rodiči je zcela nevymahatelná a tak dále.  

7.1 Trestní postihy 

Též je třeba zmínit trestně právní problematiku surogace. Konkrétně jde o problém 

předání dítěte za úplatu. Takto by surogace jistě též mohla být vykládána. V takovém 

případě by se jednalo, dle některých autorů, o naplnění skutkové podstaty trestného činu 

svěření dítěte do moci jiného, dle § 169 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb. (dále jen „trestní 

zákoník“).239 Tento názor sdílí též Zemandlová, která ve své odborné stati upozorňuje 

na možné riziko trestního stíhání jak zamýšlených rodičů, tak náhradní matky, pokud by 

bylo náhradní mateřství ujednáno jako úplatné vzdání se dítěte s cílem osvojení.240 

Zákon definuje trestní čin svěření dítěte do moci jiného následovně: Kdo za odměnu 

svěří dítě do moci jiného za účelem adopce nebo pro jiný obdobný účel, bude potrestán 

odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti. Komentář k tomuto ustanovení 

nám říká, že objektem tohoto trestného činu je primárně zájem na svobodě dítěte a též 

na patřičné péči o dítě, vychovávané oprávněnými osobami.241  Dítě se tak stává 

pouhým objektem obchodu, což nelze zejména z morálního hlediska akceptovat. Jedná 

se o privilegovanou skutkovou podstatu k trestnému činu obchodování s lidmi (viz § 

168 trestního zákoníku). 

Klíčovým slovním spojením tohoto ustanovení, pro souvislost s náhradním mateřstvím, 

je sousloví „za odměnu“. Aby surogátní mateřství nebylo protizákonné, surogační 

matka nesmí dostat „odměnu“ za vzdání se dítěte, svěření dítěte do péče jiné osoby za 

                                                           

239 NOVOTNÝ, P., IVIČIČOVÁ, J., SYRŮČKOVÁ, I., VONDRÁČKOVÁ, P.: Nový občanský zákoník, 
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240 ZEMANDLOVÁ, A.: Současnost a budoucnost právní regulace surogátního mateřství u nás, 

Právnická fakutka Masarykovy univerzity v Brně, Česká republika, čl. 4.2.1. 
241 ŠÁMAL a kol.: Tresntí zákoník (EVK), 2. vydání, 2012, C. H. Beck, 2012. 
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účelem adopce atd. (viz výše). Může ale obdržet „odměnu“, „etičtějším“ výrazem je 

náhrada za náklady spojené s těhotenstvím.  

Jelikož surogace je jen těžko představitelná bez technik asistované reprodukce, vztahují 

se k ní též trestné činy, které mohou dopadat na procesy umělého oplodnění. Jedná se o 

trestné činy, které trestní zákoník upravuje v části druhé, hlavě první, díle 5, §§ 164-

167.  Jsou to trestné činy neoprávněného odebírání tkání a orgánů, nedovoleného 

nakládání s tkáněmi a orgány, odběru tkáně, orgánu a provedení transplantace za úplatu 

a zejména nedovoleného nakládání s lidským embryem a lidským genomem.242 

Císařová a Sovová ve své odborné stati též poukazují na možné naplnění skutkové 

podstaty trestného činu podvodu (viz § 209 trestního zákoníku), kdy pachatelem by bylo 

zdravotnické zařízení poskytující služby ohledně asistované reprodukce náhradní 

matce.243 Podvod autorky spatřují v nezákonném čerpání veřejného zdravotního 

pojištění, jelikož náhradní matka není neplodná, a tudíž postupy asistované reprodukce 

není léčena její neplodnost. 

Císařová a Sovová se přimlouvají za právní zakotvení surogačního mateřství též z toho 

důvodu, aby trestní právo bylo vnímáno jako ultima ratio, a nepostihovalo jednání, která 

jsou svým záměrem v souladu s lidskou podstatou, touhou po potomstvu. 

7.2 Pohled surogační matky 

Zajímavou otázkou je též vlastní vnímání ženy jako náhradní matky. Surogační matky 

se od počátku nevnímají jako opravdové matky dítěte, které čekají. Často samy sebe 

nazývají „obaly, troubami pečícími chleba hladovým, skleníky, zahradami, líhněmi 

apod.“244 Tenam ve své knize konstatuje jednu společnou vlastnost těchto pojmenování, 

a tou je teplo. 245 Teplo a to jak to fyzické, tak to duševní. Teplo, které je pro správný 

vývoj lidského plodu kruciální.  

                                                           

242 BUREŠOVÁ, K.: Surogátní mateřství a jeho (nejen) právní aspekty, Právní rozhledy 6/2016, str. 193. 
243 CÍSAŘOVÁ, D., SOVOVÁ, O.: Náhradní mateřství v právní praxi, Časopis zdravotnického práva a 

bioetiky, Vol 5, No 2 (2015), ISSN 1804-8137, str. 21. 
244 TEMAN, E.: Bithing a mother, the surrogate body and the pregnant self, University of California 

press, 2010, str. 32-35. 
245 TEMAN, E.: Bithing a mother, the surrogate body and the pregnant self, University of California 

press, 2010, str. 38. 
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Jedna náhradní matka se vyjádřila, že když čekala dítě zamýšlených rodičů, necítila 

emocionální spojení jako během těhotenství se „svými“ dětmi. Důvodem podle ní byl 

fakt, že toto těhotenství vzniklo na základě umělého oplodnění, tedy k oplodnění 

nedošlo v jejím těle a ona tak věděla a cítila, že toto dítě není její.246 Toto nevytvoření si 

psychického pouta s plodem je jistě podstatné zejména po porodu dítěte, když se má 

náhradní matka dítěte vzdát. 

Velká část náhradních matek též popsala zásadní rozdíly mezi těhotenstvím se svými 

vlastními dětmi a s dětmi zamýšlených rodičů. Rozdíly byly například neustálá únava 

v surogačním těhotenství a naproti tomu nespavost při těhotenství s vlastními dětmi.  

Ranní nevolnosti v surogačním těhotenstvím a klidná rána v těhotenství s vlastními 

dětmi. Lehký porod a silné porodní bolesti během porodu dítěte zamýšlených rodičů.247 

Nedá se ovšem říci, že surogační těhotenství je vždy horší, vždy záleží na individuální 

ženě. Je také pravděpodobné, že náhradní matky si blíže všímají těhotenských 

odlišností, které během „přirozeného“ těhotenství neměly, aby se psychicky a tedy i 

fyzicky vyrovnaly se svou rolí matky - nositelky plodu.248 Tyto teorie mi osvětlují, proč 

náhradní matky nemají obavu z fyzické náročnosti a eventuální nebezpečnosti 

těhotenství. Předpokládám, že žádná žena, která by měla zkušenost s velmi těžkým 

průběhem těhotenství a složitým porodem, by se surogační matkou nestala, v rámci 

působení pudu sebezáchovy. Některé surogační matky také říkají, že během těhotenství 

měly pocit, jakoby přejímaly některé vlastnosti genetických rodičů. Například jim 

chutnalo jídlo, ke kterému měly dříve odpor, a přitom to bylo oblíbené jídlo 

zamýšlených rodičů.249 

7.3 Právní problémy 

Současná právní úprava surogačního mateřství, obsažená v § 804 občanského zákoníku 

je dle důvodové zprávy vedena úvahou, že o surogaci je největší zájem mezi 

                                                           

246 TEMAN, E.: Bithing a mother, the surrogate body and the pregnant self, University of California 
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příbuznými.250 Příbuzenský vztah ale nevylučuje zcela hladký průběh surogace, může 

tomu být právě zcela opačně.  

Jedna žena, shodou okolností byla zrovna těhotná, a to po delší době snahy o 

otěhotnění, se mnou diskutovala o problematice náhradních matek. Sama tuto variantu 

zvažovala a dospěla k závěru, že by chtěla, aby surogaci „její“ náhradní matka 

podstupovala výhradně pro peníze, byla to „mladá holka“, kterou by už v životě 

neviděla.  

Během těhotenství může dojít k nespočetnému množství nejrůznějších komplikací, na 

kterých je třeba se předem domluvit, je-li to možné. Tato domluva samozřejmě 

nevylučuje následnou změnu názoru, která při nevynutitelnosti surogační smlouvy nelze 

žádným způsobem zneplatnit. Z výše zmíněného nám vyplynulo několik legálních 

nesrovnalostí v rámci procesu realizace surogačního mateřství. Tyto problémy úzce 

souvisejí s možnou budoucí právní úpravou tohoto institutu, jelikož bez jejich vyřešení 

cestou právních předpisů, nebude možné náhradní mateřství zákonně upravit. 

V souvislosti s mezinárodní surogací vzniká problém státního občanství, které je 

v právním řádu České republiky upraveno zákonem č. 186/2013 Sb. Je velmi lehce 

představitelné, že než by došlo k určení státního občanství dítěte narozeného 

prostřednictvím surogace, mohlo by dojít k časovému úseku, ve kterém by jeho 

postavení bylo nejisté. Takové dítě by mohlo být též odebráno osobám, které o něj 

pečují.251  Tato situace je též v rozporu s mezinárodním právem, a to v čele s Úmluvou 

o právech dítěte. 

Pro hladký proces surogace je velkým problémem nevymahatelnost surogační smlouvy. 

Součástí této smlouvy jsou nejčastěji závazek surogační matky žít zdravě a pravidelně 

navštěvovat lékaře, předání dítěte, výše nákladů ad. Ze všech těchto ujednání je jediným 

právně vymahatelným ujednání o výši nákladů surogační matky spojených 

s těhotenstvím a dobou po porodu, a to s odkazem na § 920 občanského zákoníku.252 

Otec dítěte neprovdané matky je totiž povinen přispět na její výživu a náklady spojené 

                                                           

250 BUREŠOVÁ, K.: Surogátní mateřství a jeho (nejen) právní aspekty, Právní rozhledy 6/2016, str. 193. 
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s těhotenstvím a porodem. Tudíž vymahatelnost těchto nákladů je v právním řádu 

zakotvena. 

V neposlední řadě nesmíme zapomenout na fakt, že dle českého právního řádu je 

asistovaná reprodukce léčbou neplodnosti, ovšem náhradní matka většinou neplodná 

nebývá. Dochází tedy fakticky k léčbě neplodnosti zamýšlených rodičů „skrze“ 

náhradní matku, což ze samotné podstaty není přijatelný výklad. Zákony jsou vždy za 

realitou o krok pozadu. Plyne to též z délky legislativního procesu. Proto se nemůžeme 

divit, že zejména za medicínou je právo pozadu velmi, jelikož medicína je velmi rychle 

rozvíjející se vědní obor. Současně ale i přes tento rychlý rozvoj může medicína 

v právním rámci fungovat. Surogační mateřství ale není institutem, který je 

v současném právním rámci České republiky tzv. zcela „košér“.253 

7.4 Reálné problémy 

V rámci obecného průzkumu mezi českými ženami mne překvapilo, že prakticky každá 

na danou problematiku měla jasný názor a každá přinesla nové a nové otázky. 

Například jedna těhotná žena, která měla s početím vážné problémy, zmínila 

problematiku motivace náhradní matky. Největší obavu měla z toho, aby si náhradní 

matka dítě po porodu nenechala, zejména kvůli hormonům a vztahu, který vzniká při 

vývoji plodu v těle matky. Další žena nadnesla problém výživného na dítě, které by 

určitě náhradní matka požadovala po genetickém otci v případě, že by se rozhodla dítě 

si ponechat.  Vzdání se dítěte jistě není nic lehkého, často je třeba pomoci psychologů, 

aby bylo vše zvládnuto s minimem negativních následků.254 Současně jde o právní 

jednání, které je právně nevynutitelné, a tudíž pro zamýšlené rodiče velmi stresující. 

Nemají žádnou záruku, že náhradní matka dodrží svůj slib a dá souhlas s jeho 

osvojením. 

Nesmíme také opomenout fyzickou náročnost a možnou komplikovanost těhotenství 

jako takového. V nejhorším případě se samozřejmě může stát, že náhradní matka příp. 

dítě zemře již během těhotenství nebo při porodu. Toto riziko si musí uvědomovat 
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zejména gestační matka, což dle mého názoru vyžaduje poměrně silné odhodlání 

pomoci jiným nebo záměrné přehlížení reálného nebezpečí ohrožení vlastního života 

kvůli vidině slušné sumy peněz ve formě náhrady účelně vynaložených nákladů 

v souvislosti s těhotenstvím. A co průběh těhotenství, jakou mají genetičtí rodiče 

záruku, že náhradní matka nebude v těhotenství kouřit, pít alkohol či dokonce brát 

drogy. Co když se pak kvůli tomu narodí dítě postižené? Též z tohoto důvodu je dle 

mého názoru velmi podstatné, aby se zamýšlení rodiče a náhradní matka znali do 

dostatečné hloubky, což opět vylučuje zákonem vyžadovanou anonymitu dárce 

zárodečných buněk (viz kapitola 3.5.2). Též je velmi podstatný prvek altruismu, jelikož 

finanční motivace nemůže být nikdy tak velká jako vnitřní altruistická motivace 

„darovat“ život „cizímu“ dítěti a toužícímu páru dar být rodiči. 

Stejně tak je třeba podívat se na problém s „předáním“ dítěte z pohledu náhradní matky. 

Jelikož smlouva se zamýšlenými rodiči nemá právní relevanci, nelze tedy ani zamýšlené 

rodiče nutit, aby dítě, které jim náhradní matka porodí, osvojili. Též se může stát, že 

zamýšlení rodiče se rozejdou, ještě než se dítě narodí, a po rozchodu ho nechce ani 

jeden z páru. V takovém případě se může stát, že dítě skončí v kojeneckém ústavu, a že 

na péči státu bude odkázáno celý život. Není samozřejmě vyloučena možnost, že si dítě 

v takové situaci „ponechá“ náhradní matka. To pro náhradní matku ale může být velmi 

problematické, jelikož s tím pravděpodobně nepočítala, nemusí mít dostatečné finanční 

prostředky na jeho výchovu a péči o něj. Pokud má náhradní matka partnera, jistě se 

může stát, že ten ji opustí, protože nebude chtít vychovávat cizí dítě. Z náhradní matky 

se tak jako mávnutím kouzelného proutku může stát zátěž pro sociální systém státu. 

Není též vyloučeno, že než se dítě narodí, dojde k nějaké nešťastné události, například 

úmrtí zamýšlené matky nebo otce, vážná nemoc apod. Další důvod pro právní zakotvení 

surogačního mateřství, a to zejména z důvodu ochrany dítěte, k čemuž je Česká 

republika zavázána v nespočtu právních předpisů. 255 

Je třeba, aby všechny strany byly dostatečně seznámeny se všemi úskalími celého 

procesu. Je též třeba zmínit, že pokud jde o proces náhradního mateřství, ten jako 

                                                           

255 CÍSAŘOVÁ, D., SOVOVÁ, O.: Náhradní mateřství v právní praxi, Časopis zdravotnického práva a 

bioetiky, Vol 5, No 2 (2015), ISSN 1804-8137, str. 19. 
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takový není hrazen z veřejného zdravotního pojištění.256 Stále se tedy jedná o metodu, 

která je pouze pro páry finančně zajištěné. 

Často se neplodnému páru a náhradní matce doporučuje též právní konzultace celého 

procesu.257 V souvislosti s touto informací jsem se pokusila kontaktovat několik 

advokátů, kteří na svých webových stránkách prezentují, že se zabývají též náhradním 

mateřstvím. Bohužel jsem dopadla stejně jako s kontaktováním lékařů a IVF klinik. 

Buď se mi nedostalo odpovědi žádné, nebo odmítavé. Zákon o specifických zdravotních 

službách, konkrétně ve svém ustanovení § 8 odst. 1, klade důraz na potřebu 

informovanosti všech zainteresovaných stran v procesu umělého oplodnění. Proto je 

jistě moudré též právně prokonzultovat postup před, v průběhu a po uskutečnění 

surogačního mateřství.  

Nesmíme též opomíjet, že vše se odehrává mezi lidmi. Mezilidské vztahy bývají velmi 

složité i v relativně jednoduchých životních obdobích a situacích. Jak složité jsou 

vztahy mezi zainteresovanými v procesu surogačního mateřství si můžeme jen 

představovat. I za situace, kdy by vše probíhalo dle představ všech stran a narodilo se 

zdravé dítě, nikdy nelze zcela vyloučit, že objednatelský pár či náhradní matka nakonec 

nezmění svůj původní postoj. Lidský element se vyskytuje ve všech oblastech lidského 

konání a nelze ho tedy nikdy zcela vyloučit, ať už se jedná o problematiku obchodní, 

rodinnou či politickou. Právo se může pouze snažit tento lidský element co nejlépe 

korigovat, v naší situaci zejména a primárně ve prospěch dítěte, tedy aby žádná 

výsledná situace nebyla zcela v jeho neprospěch. 

Nesmíme opomenout též reálně hrozící možnost, že se dítě narodí s vrozenou vadou, ať 

už genetickou nebo takovou, která vznikla z důvodu špatné životosprávy náhradní 

matky v těhotenství. Takové případy se velmi špatně soudí, jelikož péče o postižené dítě 

je velmi náročná, a to jak z psychického, tak fyzického a též finančního hlediska. Proto 

by zákon měl též pamatovat na tento problém a upravit jej cestou, která nejvíce ochrání 

zájmy dítěte. Takové dítě totiž velmi lehce může skončit v ústavní celoživotní péči. 

                                                           

256 http://www.repromeda.cz/poskytovana-pece/diagnostika-a-lecba-neplodnosti/umele-oplodneni-

metody/nahradni-surogatni-materstvi/?gclid=CjwKEAjwpaqvBRCxzIGoxs6v2TkSJADel-

MIN6hMro9BGLXtBAH8ck3ZYs9PVlzyZlxQbOgjweFGwBoCRvLw_wcB, ke dni 5. 9. 2015. 
257 ZEMANDLOVÁ, A.: Současnost a budoucnost právní regulace surogárního mateřství u nás, 

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Česká republika, čl. 5. 
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Právní úprava takové problematiky by tedy ve svém důsledku státu odlehčila ohledně 

finančních prostředků, které je třeba na péči o postižené dítě vynaložit. Když se dítě 

narodí náhradní matce handicapované, české právo nezná žádné prostředky, které by 

zajistily, aby se dítěte někdo ujal. Zamýšlení rodiče nejsou právními rodiči (tedy pouze 

zamýšlený otec, pokud je otcem genetickým), a stejně jako nemůžeme náhradní matku 

nutit se dítěte vzdát, nemůžeme zamýšlené rodiče podle práva nutit, aby si dítě osvojili. 

Tato nastavená struktura tak má již i své negativní následky.  

V srpnu roku 2015 byl medializován případ z Uherského Hradiště, a to díky lékařce 

MUDr. Markétě Pektorové.258  Jednalo se o čtyřicetiletý pár, žena neměla dělohu, ale 

měla zachované vaječníky a její manžel měl zdravé spermie. Náhradní matkou byla 

pětatřicetiletá žena s lehkou retardací, měla již jedno vlastní dítě a nebyla vdaná. 

Náhradní matka trpěla epilepsií, ale byla bez epileptických záchvatů. Jak uvádějí 

kritéria FIGO uvedená výše, svoboda náhradní matky musí být zachována též 

v rozhodnutích týkajících se surogačního těhotenství. V souladu s touto premisou není 

možné donutit náhradní matku a též v souladu s faktem nevymahatelnosti surogační 

smlouvy, aby podstoupila těhotenský screening na detekci vrozených vad. V tomto 

případě to náhradní matka odmítla. V průběhu těhotenství se vrátily epileptické 

záchvaty, kterými náhradní matka dříve trpěla. V důsledku toho jí lékaři zvýšili dávku 

léku na epilepsii. Nebylo dokázáno, zda to mělo přímý vliv na vývoj plodu, ovšem ve 

dvacátém třetím týdnu těhotenství byla zjištěna vrozená vada. Nohy a páteř plodu se 

nevyvíjely správně. Lékaři doporučovali umělé přerušení těhotenství. Náhradní matka 

se ale k provedení potratu nedostavila. 

Tento případ nám ukazuje hned několik zásadních otázek, které by měly být právně 

upraveny a hlídány. Současně demonstruje, jak je tato právní úprava zapotřebí a 

k jakým důsledkům dochází, když se sejdou nezodpovědní aktéři a negativní souhra 

náhod a osudu. Zejména je třeba zaštítit a předem vyřešit zdravotní stav náhradní 

matky, podstupování pravidelných gynekologických kontrol a vyšetření plodu, otázku 

umělého přerušení těhotenství a mnoho dalších.  

                                                           

258 https://www.novinky.cz/domaci/377467-handicapovane-dite-od-nahradni-matky-nikdo-nechtel-

skoncilo-v-ustavu.html, ke dni 4. 12. 2016. 
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Tento případ z Uherskohradišťska neměl šťastný konec. Chlapeček se narodil 

s vtočenými nožičkami, epilepsií a mentální retardací. Náhradní matka i genetický otec 

dali souhlas s umístěním dítěte do zdravotnického zařízení, kde mu sádrami rovnali 

nohy. Po měsíci skončil v dětském domově. Kvůli svému zdravotnímu stavu potřebuje 

neustálý dohled a pomoc se základními životními úkony. 

Starat se o postižené dítě opravdu není nic lehkého a nedá se tak zúčastněným vyčítat, 

že se dítěte neujali, ovšem stala se tu spousta chyb, počínaje, řekla bych až ostudnou 

lhostejností ohledně výběru náhradní matky, které se odehrát nemusely, a vše by 

dopadlo jinak. Udivuje mne, že se v České republice může takto narodit dítě, zcela 

bezprizorně, jehož život začíná utrpením a pokračuje do dětského domova. Podobný 

případ se odehrál též v Austrálii, tam se ale dítěte ujala náhradní matka, která byla 

z Thajska (viz kapitola 4.5). 

Dalším reálným důsledkem právní „neúpravy“ surogačního mateřství jsou následující 

skutečnosti. Byly již zaznamenány případy, kdy dochází k obcházení zákona takovým 

způsobem, že náhradní matka rodí na doklady zamýšlené matky, jejíž jméno a 

identifikační údaje jsou tedy zapsány do rodného listu dítěte.259 Tato realita je opět 

důkazem toho, co jsou všechno lidé toužící po dítěti schopni uskutečnit. Takovéto 

chování má mimo jiné trestně právní rovinu, ale opomineme-li ji, základním problémem 

je tu případný zdravotní stav a karta rodičky, které se logicky musejí rozcházet. Tudíž 

se jen děsím představy, pokud by doktoři tuto kartu dostali během porodu do rukou, 

jaké kontraindikace a následky s tím spojené by mohly nastat.   

Všechny výše zmíněné problémy vedou k jedinému, a to k právně nejasnému a 

nejistému postavení dítěte, včetně nejisté péče o něj, nejistého budoucího života a to 

nikoli pouze toho rodinného.260 To je důsledek, který si dle mého názoru Česká 

republika nemůže dovolit. 

                                                           

259 KRÁLÍČKOVÁ, Z.: Mater semper certa est! O kulhajícím a náhradním mateřství. In: Právní rozhledy 

č. 21/2015, s. 725-732. 
260 KRÁLÍČKOVÁ, Z.: Mater semper certa est! O kulhajícím a náhradním mateřství. In: Právní rozhledy 

č. 21/2015, s. 725-732. 



 

86 
 

8 Právní úprava de lege ferenda 

Existenci surogačního mateřství a jeho rychle se rozvíjející budoucnosti nemůžeme 

popřít. Porovnáváním kladů a záporů tohoto diskutovaného a diskutabilního tématu 

jsem dospěla k názoru, že jeho legislativní ignorace může vést k závažným následkům, 

kterým by jeho právní úprava mohla a měla zabránit. Pokud na to náš právní systém 

není připraven, musí být uzpůsoben. Realita života se mění každým okamžikem a právo 

se musí přizpůsobit, nemůže zkamenět na jednom bodu a tvrdit, že kvůli tisíci let starým 

zásadám něco nelze změnit. Věda jako taková se zdá být bez hranic, a právo by se mělo 

snažit tuto bezhraničnost reflektovat. 

Hodnotový základ lidské společnosti je též velmi proměnlivý a subjektivní „pojem“. 

Zeptejte se dvou, tří lidí, každý bude mít odlišný pohled a názor, a to budou například 

lidé z jedné rodiny. Císařová spolu se Sovovou ve své odborné stati zaujímají názor, že 

je třeba, aby právní řád České republiky, s odkazem na členství ČR v Haagské 

konferenci o mezinárodním právu soukromém a vykonatelnost právních rozhodnutí 

Evropského soudu pro lidská práva, surogaci zakotvil.261 Dle autorek tohoto příspěvku 

je tedy Česká republika též vázána oblastí mezinárodního práva veřejného a 

mezinárodními vztahy k přijetí alespoň minimální právní úpravy náhradního mateřství. 

Přehlížení životní reality zákonem v případě náhradního mateřství, tedy skutečnosti, 

která rozhoduje o právním postavení dítěte a jeho zájmech, je přehlížením velmi 

zavrženíhodným. Důsledkem bývá, že v praxi se zúčastněné strany často pohybují na 

hranici zákonů a občas i za ní.262   

Vzhledem ke složitosti českého právního řádu by muselo dojít ke změně hned několika 

zákonů, a to zejména občanského zákoníku, zákona o specifických zdravotních 

službách, ZŘS ad. Nejtěžším úkolem je zřejmě vypořádat se s ustanovením §775, 

občanského zákoníku, tedy s ustanovením, které zakotvuje notorietu o matce rodičce. 

Otázkou zní, zda při účinnosti takovéhoto ustanovení je vůbec náhradní mateřství 

                                                           

261 CÍSAŘOVÁ, D., SOVOVÁ, O.: Náhradní mateřství v právní praxi, Časopis zdravotnického práva a 

bioetiky, Vol 5, No 2 (2015), ISSN 1804-8137, str. 22. 
262 MITLÖHNER, M., SOVOVÁ, O.: Právní problematika umělé lidské reprodukce,  Gaudeamus, 

Hradec Králové 2015, str. 4. 
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legálně realizovatelné. Dosud bylo realizovatelné pouze praeter legem. Podíváme-li se 

do právních řádů zemí, které mají úpravu surogačního mateřství legálně zakotvenou, 

všude existuje podobné ustanovení zakládající právní definici matky, tedy že matkou 

dítěte je koneckonců žena, která dítě porodila. 

Právo by nemělo opomíjet „lidskou“ stránku okolností, které se snaží upravit, vymezit a 

nejspíše i omezit ve svých paragrafech. Proto v této práci nesmím vynechat psychickou 

a emocionální stránku všech zúčastněných stran. Genetičtí rodiče již pravděpodobně 

podstoupili dlouhou cestu plnou překážek a zákoutí při léčbě neplodnosti a při volbě a 

výběru náhradní matky.  

Dále je to doba těhotenství, obvykle devět nekonečných měsíců při vědomí, že jejich 

dítě roste v těle jiné ženy, a pochybnostech zda nakonec bude opravdu jejich. Po 

narození dítěte si těžko dokážeme představit tu bezmoc, kterou musí cítit, když vidí své 

vytoužené dítě a nemají žádnou moc přinutit legální cestou náhradní matku, aby se 

dítěte vzdala. 

Surogátní matka je ovlivněna mnoha faktory. Uvědomuje si, že může přijít i o život? 

Může si být vůbec jistá, že bude schopna se po porodu dítěte vzdát? Žena - matka 

pomáhá jiné ženě, stát se matkou. A zrodí se dítě. Právní úprava by vše výše zmíněné 

měla vzít v úvahu a celý proces surogátního mateřství ve vzájemné shodě s právním 

řádem a lidskými problémy upravit co nejefektivněji a nejšetrněji. 

Nesmíme též opomíjet mezinárodní rozměr této problematiky. Surogace a zejména 

reprodukční turistika se v současném globalizovaném světě reálně odehrává, a Česká 

republika by před tímto faktem neměla zavírat oči. Zavírat oči si nemůžeme dovolit též 

z důvodu nespočtu mezinárodních právních závazků, které máme, a to zejména 

mezinárodněprávních závazků týkajících se právního postavení dětí. V tomto okamžiku 

se dostáváme do oblasti veřejného práva, kdy je třeba zvážit například státní občanství 

dítěte ad. 

Inspirací pro budoucí právní úpravu surogace by nám mohl být i postoj organizace 

FIGO. Ta zveřejnila etická doporučení, která by měla být zákonodárci zvážena při 

přípravách surogační legislativy. Jsou to následující body: 1. Surogace by stále měla být 

„lékem“ na neplodnost, a to neplodnost lékařsky prokázanou. 2. Zamýšlení rodiče by 

měli být původci embrya, aby byli s dítětem geneticky příbuzní. 3. Náhradní matka je 
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osoba zcela svobodná, a tudíž i její rozhodnutí v průběhu surogace musí být svobodné. 

Tato svoboda by měla být státem chráněna. 4. Surogace by měla být realizována s 

altruistickým záměrem. 5. Důležité je poskytnout všem zúčastněným stranám 

dostačující poradenství, a to jak právní, tak psychologické a sociální.263 

Jelikož se jedná o velmi živé a aktuální téma, které se může týkat každého, a jak jsem 

zjistila, tak každý na ně má vlastní názor, vytvořila jsem dotazník, který během 

listopadu 2016 vyplnilo 158 respondentů (dále jen „průzkum“). Pozoruhodné je, že 

74,05% respondentů byly ženy. Tento průzkum přinesl zajímavé poznatky, které budu 

referovat a porovnávat v této kapitole s poznatky, které vyšly najevo v procesu psaní 

této práce. Celkové výsledky tvoří přílohu č. 2 této práce. 

Velkým dilematem právního zakotvení surogace je samozřejmě otázka vykořisťování 

žen, porušování lidských práv a zneužívání tíživé finanční situace potencionálních 

náhradních matek. Tato problematika je očividná zejména v Rusku nebo v Indii, kde se 

vykořisťování chudých žen zcela nabízí.264 Jistě se jedná o problematiku, kterou není 

záhodno opomíjet. Též v České republice žijí rodiny na hranici chudoby nebo pod touto 

hranicí. Jistě to ale není téma tolik palčivé, jako právě ve výše zmíněných zemích. Stále 

dle mého názoru převažuje potřeba právního zakotvení institutu náhradního mateřství 

nad strachem ze zneužívání žen. Respektive by se mělo jednat o právní zakotvení, které 

by toto zneužívání preventovalo. 

Již v září 2009 jsme se v Právním zpravodaji dočetli, že ministryně spravedlnosti a 

ministryně zdravotnictví zahájily spolupráci a otevřely odbornou diskuzi mající za cíl 

možné uzákonění institutu náhradního mateřství.265 Od zahájení této diskuze již 

uplynulo více jak sedm let a právní úprava náhradního mateřství v České republice stále 

neexistuje. 

8.1 Surogační zákon 

Celkem 109 respondentů, tedy necelých 74% je toho názoru, že náhradní mateřství 

v ČR upraveno není, ale mělo by být. Z čehož vyplývá, dovolím-li si zobecnit z této 

                                                           

263 Převzato z: ZEMANDLOVÁ, A.: Současnost a budoucnost právní regulace surogárního mateřství u 

nás, Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Česká republika, čl. 5. 
264 BUREŠOVÁ, K.: Surogátní mateřství a jeho (nejen) právní aspekty, Právní rozhledy 6/2016, str. 193. 
265 Právní zpravodaj, 7. 9. 2009. 
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malé výseče a obecně z komunikace s okolím během více jak roku psaní této práce, je 

laická veřejnost převážně toho názoru, že by institut náhradního mateřství měl být 

zakotven v právním řádu. I laická veřejnost si je vědoma nebezpečí, která plynou 

z právní ignorace surogace. Těmito riziky jsou například zdravotní a emoční ohrožení 

náhradní matky, to že se dítěte nebude chtít vzdát a to, že zamýšlení rodiče nemají 

žádnou jistotu, že dítě bude nakonec právně jejich.  

Surogační zákon, tedy zákon upravující vztahy vzniklé v souvislosti s institutem 

surogačního mateřství, by upravoval a definoval základní pojmy a principy, kterými by 

se osoby zúčastněné na tomto procesu řídily a byly-by jimy vázány. Tak by tedy znělo 

ustanovení jeho § 1. Dále by definoval základní pojmy, tedy surogační matku, 

zamýšlené rodiče, náhrady nákladů spojených s těhotenstvím, porodem a poporodní 

péčí o náhradní matku, surogační smlouvu atd. Surogační zákon by měl dát odpovědi na 

všechny otázky, které v souvislosti se surogačním mateřstvím mohou vyplynout, 

v opačném případě, pokud by se strany nebyly schopné dohodnout, by konkrétní 

problém řešil soud, případně by strany též mohly využít služeb mediátora. Návrh 

částečného znění surogačního zákona tvoří přílohu č. 1 této práce. 

Též by bylo třeba vypořádat se s mezinárodní surogací ve vztahu k České republice, tím 

se ale tato práce podrobněji nezabývá. 

8.2 Surogační smlouva 

Problematika surogační smlouvy, tedy smlouvy uzavírané mezi náhradní matkou a 

zamýšlenými rodiči, je velmi složitá. Tato složitost se odráží zejména v „předmětu“ 

takové smlouvy, kterým je vlastně dítě. To by bylo v rozporu s přirozenými právy 

člověka, jejichž existenci mimo jiné přiznává § 19 občanského zákoníku.  

Dalším konfliktním místem je „pronájem“ dělohy, tedy lidského orgánu, který nesmí, 

dle řady právních předpisů, být zdrojem finančního obohacení. Oponentem právního 

zakotvení surogační smlouvy byl Jiří Haderka, který argumentoval následovně: 

„…předmětem soukromoprávní smlouvy nemůže být a) použití lidského organismu 

k umělému oplodnění, resp. asistované reprodukci (IVF a ET), „zřeknutí se“ předání či 
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přijetí embrya anebo novorozence, b) dostání příslibu „uznání“ otcovství, c) naplnění 

slibu osvojení nascitura, resp. ještě nepočatého dítěte.“266  

Vedle surogačního zákona je surogační smlouva dalším klíčovým definičním 

dokumentem, který stanoví základní, individuální vztahy mezi konkrétní náhradní 

matkou a konkrétními zamýšlenými rodiči. Surogační smlouva by měla upravovat 

všechny „možné i nemožné“ situace, které mezi stranami mohou nastat. Názory stran se 

samozřejmě mohou vyvíjet, je ale třeba ujasnit si vše předem, aby si všichni zúčastnění 

byli vědomi všech rizik a možných důsledků. Pro případy změny názoru by bylo 

samozřejmě možné surogační smlouvu upravovat písemnými dodatky, podepsanými 

všemi smluvními stranami, tedy surogační matkou a zamýšlenými rodiči. V těchto 

případech by mohlo být užitečné využít služeb mediátora. 

Jedním ze vzorů, jak již bylo zmíněno výše, nám může být úprava Velké Británie, 

jelikož je to země, ve které je surogační mateřství legalizováno a právně upraveno již 

více jak třicet let. Též ve Velké Británii nelze s rodičovskými právy disponovat na 

základě soukromoprávního aktu, tedy smlouvy. 267   

Vzhledem k tomuto a samozřejmě obecně vzhledem k teorii soukromého práva a 

osobnostní povaze práva být matkou, není ani v českém právním prostředí možné 

smluvně volně disponovat s mateřstvím. Taková dispozice by byla z právního hlediska 

absolutně neplatná (viz § 1 odst. 2, § 580 odst. 1, § 588 občanského zákoníku.) Proto 

navrhuji variantu zákonné úpravy (viz kapitola 8.3). 

Diskuze o surogačním mateřství probíhala v České republice zejména v souvislosti 

příprav občanského zákoníku. 268  Zastánci právního zakotvení surogace byli mimo jiné 

lékaři, kteří se s ní setkávají v praxi poměrně pravidelně. Přesto ale občanský zákoník 

surogační smlouvu ani surogaci jako takovou neupravil, a to ve snaze předejít sporům o 

dítě. Opravdu tímto zákonodárce racionálně předešel takovým sporům? Bohužel se 

obávám, že tomu tak není.  

                                                           

266 FRINTA, O.: Náhradní mateřství v ČR a ve Velké Británii, Sborník z konference: Aktuální otárky 

rodinné politiky a praxe VI, Rodičovství- uplatnění práv v praxi, DOMUS, Plzeň, 2015, str. 49. 
267 FRINTA, O.: Náhradní mateřství v ČR a ve Velké Británii, Sborník z konference: Aktuální otárky 

rodinné politiky a praxe VI, Rodičovství- uplatnění práv v praxi, DOMUS, Plzeň, 2015, str. 50. 
268 KRÁLÍČKOVÁ, Z.: Mater semper certa est! O kulhajícím a náhradním mateřství. In: Právní rozhledy 

č. 21/2015, s. 725-732.   
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Ze všeho výše uvedeného nám tedy vyplývají dva zásadní body. Za prvé, dítě nesmí být 

předmětem surogační smlouvy. Což ve svém důsledku, vzhledem k zákonné úpravě 

mateřství (viz kapitola 8.3) nebude. Za druhé, surogační smlouva musí být vymahatelná, 

protože je dle mého názoru v nejlepším zájmu dítěte, aby konkrétní otázky byly předem 

vyřešeny, zakotveny a to s možným donucením státu. V těchto otázkách je ale více jak 

kde jinde potřebná rychlost a efektivita řešení případných sporů. 

Celkem 114 respondentů, přibližně 77% je toho názoru, že smlouva mezi surogační 

matkou a zamýšlenými rodiči by měla být právně vynutitelná. Zamyslíme-li se nad 

faktem, zda je současný stav, tedy právní nezávaznost a nevynutitelnost surogační 

smlouvy pro zúčastněné výhodná, rozhodně tomu tak není. Zejména není výhodná pro 

dítě, jehož nejlepší zájem je Česká republika zavázána chránit dle mezinárodněprávních 

závazků, jako je Úmluva o ochraně práv dítěte. 

Dle názoru Císařové a Sovové by surogační smlouva měla být písemná.269 Dále by měla 

obsahovat ujednání o kompenzaci nákladů spojených s těhotenstvím a následnou 

regenerací náhradní matky v šestinedělí.  

Surogační zákon by tak surogační smlouvu definoval následovně: § 1 odst. 4. : 

„Surogační smlouvou se rozumí smlouva v písemné formě, kterou uzavřeli zamýšlení 

rodiče se surogační matkou, která upravuje průběh surogace. Surogační smlouva musí 

obsahovat: a) úpravu náhrad surogační matky a způsob jejich hrazení zamýšlenými 

rodiči, dále závazek surogační matky o zdravém životním stylu a stravování v průběhu 

těhotenství, závazek navštěvovat pravidelné gynekologické a jiné lékařské prohlídky, 

vzájemný styk surogační matky a zamýšlených rodičů v průběhu surogace a po ní, a též 

otázku redukce embryí b) Porušením závazků stanovených v předchozím písmenu je 

částečná nebo úplná ztráta náhrad hrazených zamýšlenými rodiči surogační matce.“ 

8.3 Zásada „mater semper certa est“ 

Tato zásada platí v právu již od dob starověkého Říma, a český právní řád není 

výjimkou. Po dlouhou dobu nebylo představitelné, že by měla být nedostačující, nebo 

že by se nevztahovala na všechny případy. Ustanovení § 775 občanského zákoníku 

                                                           

269 CÍSAŘOVÁ, D., SOVOVÁ, O.: Náhradní mateřství v právní praxi, Časopis zdravotnického práva a 

bioetiky, Vol 5, No 2 (2015), ISSN 1804-8137, str. 22. 
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vychází ze zásady, která byla definována před více jak dvěma tisíci lety. Nemohu tedy 

jinak, než si položit otázku, zda lidstvo za dva tisíce let tuto zásadu již nepřekonalo. 

Nejedná se o neúctu ke starověkému Římu. Stejně tak rozumím faktu, že biologické 

zákonitosti se jen tak nezmění, na to je dva tisíce let krátká doba. Ovšem technika a 

technologie, medicínu nevyjímaje, se za ty dvě tisíciletí vyvinuly takřka k nepoznání. 

Proto si dovolím tvrdit, že tato zásada je již v současné době překonána, respektive stále 

platí, ale již ne ve sto procentech případů. Skácel ve své odborné stati též nesouhlasí 

s tím, že by matkou dítěte měla být vždy žena, která dítě porodila.270 Svou stať sepsal 

v reakci na přípravu občanského zákoníku a dle jeho názoru jde o ustanovení, které 

neodpovídá současné době. Dovolím si citovat: „Domnívám se, že návrh NOZ není 

adekvátní třetímu tisíciletí.“271 Též konstatuje, že současná právní úprava určování 

mateřství zakotvená v občanském zákoníku, není v zájmu dětí narozených v rámci 

surogace. 

Zásada, že matka je vždy jistá prolínající se v zásadě, že matkou dítěte je žena, která 

dítě porodila, je ideální například pro asistovanou reprodukci. To ale pouze pro případy, 

kdy jsou darovány lidské zárodečné buňky, a dítě porodí žena, která po něm touží. 

V takovém případě není genetickou matkou dítěte, které porodila, ale právní a sociální 

ano.  

Mateřství není domněnkou, jako je tomu u otcovství.272  Občanský zákoník kogentně 

stanoví statusovou otázku mateřství, od které se nelze žádným způsobem odchýlit, má 

absolutní povahu a působí erga omnes. Proto je třeba, aby bylo rodičovství v případě 

surogačního mateřství určeno zákonem, jelikož v opačném případě by bylo 

nemyslitelné, aby surogační smlouva byla vynutitelná. Též by tu byl rozchod 

s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku, které stanoví, že jsou zakázána 

ujednání porušující právo týkající se postavení osob. 

V průběhu analýzy daného tématu jsem došla k závěru, že základní a takřka 

nepřekonatelná kolize surogačního mateřství a zákona je právě tato zásada. Přitom o 

kolik by celá věc byla jednodušší, kdybychom to otočili, tedy spíše udělali pro 

                                                           

270 SKÁCEL, J.: Est mater semper certa?, In: Buletin advokacie 6/2011, str. 26. 
271 SKÁCEL, J.: Est mater semper certa?, In: Buletin advokacie 6/2011, str. 26. 
272 KRÁLÍČKOVÁ, Z.: Mater semper certa est! O kulhajícím a náhradním mateřství, In: Právní rozhledy 

č. 21/2015, s. 725-732.   
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surogační mateřství výjimku. Novelizované ustanovení §775 občanského zákoníku by 

tedy znělo následovně: „Odst. 1: Matkou dítěte je žena, která dítě porodila, s výjimkou 

surogačního mateřství. Odst. 2: V případě surogačního mateřství je matkou dítěte žena, 

která se svým partnerem na straně jedné a surogační matkou na straně druhé uzavřela 

surogační smlouvu, s účinností od právní moci rozsudku o určení mateřství v surogaci. 

To ovšem neplatí pro případ § 3 odst. 3 zákona o surogačním mateřství.“ Samozřejmě 

aby tato úprava mohla fungovat, bylo by třeba dalších změn a novelizací.  

Tato konstrukce je kontroverzní v tom, že jako fakt zakládající mateřství stanovuje 

podpis smlouvy. Proto poslední slovo by i v tomto případě měl soud, pouze primárně by 

matkou dítěte byla zamýšlená matka. Eliminoval by se tak jeden ze základních 

problematických a stresových faktorů, tedy ten, zda se surogační matka dítěte po porodu 

vzdá. Pro zamýšlené rodiče je to prakticky jeden z nejvíce stresových faktorů a 

eliminoval by se tím také problém surogačních matek podvodnic. Tedy takových 

surogačních matek, které samy touží po dítěti, a tímto způsobem si zajistí dítě i otce, 

který bude povinen platit výživné.  

Statusová otázka je jednou ze základních otázek, které musí právo postavit najisto. 

Úmluva o právech dítěte klade důraz na nutnou registraci dítěte a to hned po jeho 

narození (viz článek 7). Opak by byl zcela jednoznačně v rozporu s nejlepším zájmem 

dítěte, jelikož stanovení osob, které mají rodičovská práva, zaručuje dítěti naplňování 

jeho osobních práv a upevňuje jeho pozici jako člena lidské společnosti. Též dle názoru 

Burešové je škoda, že se většina národních legislativ nedokázala odpoutat od starověké 

právní zásady a přijmout technologické novinky, které by si toto odpoutání 

zasloužily.273 

Dále by to přispělo k zjednodušení situace surogačních matek v případech, kdy by se 

dítě narodilo s vrozenou vadou či nemocí. Surogační matka by věděla, že zamýšlení 

rodiče jsou rodiče ze zákona. Případně kdyby se dítěte zamýšlení rodiče vzdali, mohla 

by jej sama adoptovat. Současně pro zamýšlené rodiče by akt „vzdání se“ vlastního 

dítěte byl určitě psychologicky, právně a časově náročnější, než pouhé „neosvojení“.  

                                                           

273 BUREŠOVÁ, K.: Surogátní mateřství a jeho (nejen) právní aspekty, Právní rozhledy 6/2016, str. 193. 
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Surogační zákon by ovšem svěřil určité pravomoci Orgánu sociálně právní ochrany dětí 

(dále jen „OSPOD“), který by celou situaci po nějaký čas monitoroval, zda byl „proces“ 

opravdu ukončen v souladu s vědomím a svědomím všech zúčastněných. Uvědomuji si, 

že by se jednalo o další nápor kauz na OSPOD, ale v takto choulostivé situaci si to 

neumím představit jinak.  

Pokud by nedošlo k ukončení „procesu“ ke spokojenosti všech, soud by v těchto 

případech musel posoudit platnost, účinnost a zejména zákonnost surogační smlouvy. 

Základní zásadou, kterou by se musel řídit v tomto případě je jak jinak než „nejlepší 

zájem dítěte“. Soud by se nekonal dříve jak po šesti týdnech po porodu a současně co 

nejdříve po těchto šesti týdnech. Doba šesti týdnů je zde stanovena z logického a 

stejného důvodu jako je u vyjádření souhlasu s osvojením (viz ustanovení § 813 odst. 1 

občanského zákoníku). A to kvůli tzv. „šestinedělí“ rodičky, kdy dochází ke „hře 

hormonů“ a žena po porodu nemusí mít jasný úsudek. Ovšem po tuto dobu by 

zamýšlení rodiče museli surogační matce dovolit návštěvy dítěte, které „jim“ porodila. 

Popřeli jsme přírodu ve vztahu k asistované reprodukci, rodiči je pár, který se tímto 

způsobem léčí, otcem pak muž, který dal k oplodnění své partnerky souhlas, a to i 

v případě, že sperma pochází od dárce. V této souvislosti společnost přijala a považuje 

za správné, aby rodiči dítěte byli ti lidé, kteří si dítě přejí a podstupují kvůli němu celou 

proceduru umělého oplodnění. Proto nevidím důvod, proč by v případě surogačního 

mateřství nešlo zrealizovat obdobný postup, tedy ve svém důsledku vlastně v souladu 

s přírodou, a nikoli v nesouladu, jak je tomu ve výše popsaném případě. V situaci 

surogačního mateřství, kdy zárodečné buňky pocházejí od zamýšlených rodičů, bychom 

tak vlastně dali opět přírodu a právo do vzájemné shody, víceméně.  

Tento princip je již implementován v právní úpravě Ukrajiny. Článek 123 zákona o 

rodině se věnuje právě určení rodičovství dětí narozených díky technikám umělého 

oplodnění. Článek 123 odst. 2 stanoví, že jsou rodiči dítěte, které porodila žena, jíž bylo 

implantováno oplodněné vajíčko manželského páru, tito manželé. V odst. 3 pak je 

stanoveno, že rodiči dítěte je manželský pár i v případě, že bylo dítě počato 
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implantováním vajíčka cizí ženy oplodněného manželem.274 Dle mého názoru se jedná o 

právní úpravu velmi moderní a novátorskou, reflektující novodobé potřeby. 

8.4 Surogační mateřství a umělé přerušení těhotenství 

Dalším velkým tématem a otazníkem je v souvislosti se surogačním mateřstvím umělé 

přerušení těhotenství. Za současného právního stavu nikdo nemůže těhotnou ženu nutit 

k potratu. Dopouštěl by se tak některého z trestných činů podle dílu 4 trestního 

zákoníku, nejpravděpodobněji trestného činu svádění těhotné ženy k umělému přerušení 

těhotenství podle § 162 trestního zákoníku.  

V tomto případě by právní úprava musela být poměrně sofistikovaná. V surogační 

smlouvě by se strany předem domluvily na podmínkách souvisejících s případným 

potratem. Jde o problematiku závažnou, jelikož potrat sám o sobě může mít pro 

surogační matku těžké následky. Tím nejzávažnějším je samozřejmě ztráta schopnosti 

mít další děti. Proto považuji za velmi podstatné, domluvit se na této otázce rovnou, aby 

surogační matka věděla a byla si vědoma všech okolností.   

V této souvislosti mne napadá myšlenka, co by zásadoví odpůrci potratů řekli na 

surogační mateřství. Pokud se jim nelíbí, že v případě potratu život „bereme“, surogační 

mateřství by se jim podle mne mělo líbit, jelikož v tomto případě „dáváme“ život, který 

by jinak nevznikl.  

Zákon o surogačním mateřství by tedy zněl následovně: „§ 3 odst. 1: Pokud tak bude 

ujednáno v surogační smlouvě nebo tak stanoví tento zákon, je surogační matka povinna 

podstoupit umělé přerušení těhotenství způsobem přípustným podle zákona o umělém 

přerušení těhotenství v těchto případech: a) bude-li pro ni nadále těhotenství životu 

nebezpečné, dle zdravotní zprávy ošetřujícího lékaře, v takovém případě není třeba 

ujednání v surogační smlouvě ani souhlasu zamýšlených rodičů, b) bude-li lékaři 

diagnostikována vrozená nemoc či porucha plodu. Odst. 2: Pokud dojde k situaci dle 

ustanovení odst. 1 písm. a), je na žádost zamýšlených rodičů surogační matka povinna 

podstoupit i další vyšetření u lékaře, kterého vyberou zamýšlení rodiče, případně 

nezávislá třetí osoba, v krajním případě na návrh zúčastněných stran soud. Toto 

vyšetření musí být provedeno ve lhůtě, tak aby bylo dle zákonných lhůt ještě možné 

                                                           

274 BUREŠOVÁ, K.: Surogátní mateřství a jeho (nejen) právní aspekty, Právní rozhledy 6/2016, str. 193. 
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umělé přerušení těhotenství podstoupit. Náklady tohoto dalšího vyšetření nesou 

zamýšlení rodiče. Odst. 3: Surogační matka je oprávněna, v případě podle odst. 1 písm. 

b) umělé přerušení těhotenství nepodstoupit, pokud se rozhodne stát se zákonnou 

matkou dítěte a zamýšlení rodiče s tímto postupem projeví souhlas.“  

Tato úprava ovšem může fungovat pouze za předpokladu, že se surogační matka zaváže 

podstoupit veškerá potřebná vyšetření, která jí doporučí gynekolog, a případně i další 

vyšetření, která navrhnou zamýšlení rodiče. Samozřejmě v případě, kdy by taková 

vyšetření nebyla hrazena zdravotní pojišťovnou, veškeré náklady by nesli zamýšlení 

rodiče, ať už náklady samotného vyšetření, tak náklady surogační matky spojené se 

ztrátou času a ušlého zisku. Tyto náklady by zůstaly na zamýšlených rodičích i 

v situaci, na kterou pamatuje ustanovení § 3 odst. 3 surogačního zákona a pokud by se 

dítě opravdu narodilo s vrozenou vadou či nemocí. Dle mého názoru už samotná péče o 

„postižené“ dítě je velmi finančně, tak samozřejmě psychicky náročná, a v okamžiku 

hrazení nákladů na lékařská vyšetření by se stále jednalo o dítě, respektive nascitura 

zamýšlených rodičů. 

Nesmíme opomenout možný negativní následek umělého přerušení těhotenství, tedy 

situaci, kdy by surogační matka již nemohla mít další děti. Kvůli tomuto aspektu by 

bylo příhodné, aby surogační matka již měla vlastní děti. Vím, že tímto „omezením“ by 

se snížil počet potencionálních surogačních matek, ale současně by se předešlo 

situacím, kdy by surogační mateřství podstupovaly mladé ženy pouze kvůli finanční 

odměně. Musíme totiž primárně chránit surogační matku jako potencionální matku 

vlastních dětí. Současně dle mého názoru žena, která ještě nemá vlastní děti, nebyla 

těhotná a neporodila, nemůže do surogačního mateřství vstupovat s plným vědomím a 

uvědoměním si situace v jejím plném rozsahu a vážnosti.  

Celkem 84 respondentů, tedy necelých 55% je toho názoru, že nezáleží na tom, zda má 

náhradní matka již vlastní děti, 42% říká, že by vlastní děti již mít měla a 3% že by 

vlastní děti mít neměla. Je to celkem těsný rozdíl, musím setrvat na rozhodnutí, že by 

surogační matka měla mí vlastní děti, a to z důvodů výše uvedených.  

Každá smlouva musí být podepsána s plným vědomím jejich možných následků, 

svobodně a bez tísně. Pokud žena již nebyla těhotná, nemůže si představit a být si 

vědoma všeho toho, co takové těhotenství přináší. Současně je tu reálné zdravotní riziko 
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během každého těhotenství, a případné umělé přerušení by mohlo vést i následné 

nemohoucnosti náhradní matky mít další děti, což je velké riziko, před kterým by stát 

měl potencionální matky budoucí generace národa chránit.  

Současně ale s tímto opatřením vzniká jedno riziko. Pokud těhotenství bude mít nejhorší 

možný následek, tedy smrt surogační matky, zůstanou její vlastní děti bez matky. 

V takovém případě by náležel dětem surogační matky sirotčí důchod (viz ustanovení 

§52 a násl. zákona č. 155/1995, o důchodovém pojištění). Navrhuji ale, aby dle 

surogačního zákona těmto dětem náležel i zbytek náhrady, kterou jsou zamýšlení rodiče 

surogační matce povinni ještě vyplatit. Více finančně zatěžovat zamýšlené rodiče asi 

není správné, jelikož i v tomto nejhorším případě by stále šlo o náhodu, někdo to nazývá 

osud, a surogační matka surogační smlouvu podepsala s plným vědomím všech rizik. 

Pokud by tedy za splnění výše uvedených podmínek opravdu došlo k umělému 

přerušení těhotenství, písemnou žádost dle zákona č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení 

těhotenství (dále jen zákon o umělém přerušení těhotenství) ustanovení §4, by podávala 

surogační matka spolu se zamýšlenými rodiči. Toto ustanovení by se tedy muselo 

změnit tak, že současné znění by tvořilo odstavec 1, a odstavec 2 by zněl následovně: 

„Surogační matce se uměle přeruší těhotenství, jestliže o to písemně požádá spolu se 

zamýšlenými rodiči dítěte, nepřesahuje-li těhotenství dvanáct týdnů a nebrání-li tomu 

její zdravotní důvody.“  

8.5 Věk surogační matky 

Vzhledem k výše uvedenému bych věk surogační matky stanovila na 21-35 let. Proč 

dolní hranici stanovit na tzv. druhou dospělost? Zejména kvůli podmínce, že surogační 

matka již musí mít vlastní děti, případně dítě. Pokud bychom dolní hranici stanovili na 

18 let, vedlo by to dle mého názoru k podporování těhotenství v nižším věku, tedy od 

15 do 18 let. Umím si představit, že některé ženy, které přes veškerou snahu právní 

úpravy a společnosti podstupovaly surogační mateřství pouze z finančních důvodů, by 

si tzv. „odbyly“ těhotenství s vlastními dětmi před 18 rokem svého života, aby mohly na 

surogačním mateřství „vydělávat“ co nejdříve. Stejně tak je otázkou, zda 18 letá žena je 

schopna posoudit všechny aspekty a možné následky surogačního mateřství. To ovšem 

nemusí být schopna posoudit ani starší žena, zákon by ale takto mladé potencionální 

surogační matky měl chránit samy před sebou.  
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Co se týká horní věkové hranice surogační matky, 35 let se zdá být tou správnou 

hranicí. S vyšším věkem se zvyšují možná rizika jak pro matku, tak pro dítě. Dle 

současných poznatků lékařské vědy a zejména gynekologie je těhotenství ženy starší pět 

a třiceti let považováno za rizikové. 275 Roste riziko výskytu genetických a vývojových 

vad, stejně jako zdravotní rizika pro ženu samotnou.  

Přesto, že i žena po třicátém pátém roku věku porodí zdravé dítě, zdravotní rizika nelze 

opomíjet, a zejména v případě surogačního mateřství, které žena podstupuje, 

v nejlepším případě, s altruistickými myšlenkami. Proto je třeba chránit jak její zdraví, 

tak zdraví ještě nenarozeného dítěte. Gynekolog a porodník MUDr. Alexandr Barták má 

trochu odlišný názor, jak popisuje na svých internetových stránkách. 276 Dle jeho názoru 

je problém v plodnosti ženy, která od dvacátého pátého roku věku začíná klesat. Proto i 

žena před čtyřicátým rokem věku, o které bychom jistě neřekli, že je stará, tak ale velmi 

rychle slábne její schopnost otěhotnět.  

S klesající plodností samozřejmě roste nebezpečí přirozeného potratu, kteréžto riziko i u 

zdravé a mladé ženy v případě umělého oplodnění není nízké. Pravděpodobnost 

spontánního potratu ve věkovém rozmezí 35-39 let je 25%.277 

Stejného názoru, tedy že surogační matka by měla být ve věku 21-35 mělo necelých 

62%, tedy 96 (ze 158) respondentů. Věkové rozmezí 18-35 let upřednostnilo necelých 

20% respondentů.  

Ustanovení § 1 odst. 2a surogačního zákona by tedy znělo následovně: „Surogační 

matkou může být žena ode dne následujícím po dni, ve kterém dovrší věku 21 let až do 

dne předcházejícího dosažení věku 36 let. V tomto věkovém rozmezí je možné provést 

umělé oplodnění surogační matky.“   

8.6 Surogační mateřství a páry stejného pohlaví 

Surogační mateřství představuje průlom pro páry stejného pohlaví. Díky němu totiž 

mohou zakládat rodiny s vlastními dětmi. Vzhledem k současné právní úpravě je ale 

                                                           

275 http://www.mesicnikzdravi.cz/vztahy/tehotna.htm, ke dni 11. 12. 2016. 
276 http://bartak-alexandr.webnode.cz/news/tehotenstvi-a-vek/, ke dni 11. 12. 2016. 
277 http://www.mesicnikzdravi.cz/vztahy/tehotna.htm, ke dni 11. 12. 2016. 
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surogace pro páry stejného pohlaví stále velmi komplikovaným procesem s nejistým 

výsledkem.  

V Kalifornii, USA, je možné a legální, aby dítě mělo v rodném listu dokonce více jak 

dva rodiče (viz kapitola 3.3). To je pro konzervativní Evropu řekněme až moc 

liberalistický a „moderní“ způsob řešení problémů s určováním rodičovství v případech 

surogačního mateřství. Jde ale pouze o druhý protipól, druhý extrém k situacím, kdy 

dítě narozené surogační matce nakonec nemá rodiče žádné, což není tak neobvyklý 

případ.  

V současné době se mluví o možnosti osvojování dětí páry stejného pohlaví. Respektive 

vláda představila návrh zákona, který by umožňoval jednomu z partnerů 

v homosexuálním páru osvojit dítě svého partnera, či partnerky z předchozího 

heterosexuálního vztahu. Opět jde pouze o soulad reálného života s právní úpravou, 

jelikož spousta dětí žije v současné době s dvěma tatínky nebo dvěma maminkami. 

Vládní návrh tak zamýšlí umožnit osvojení dítěte jednoho z homosexuálního páru 

druhým partnerem. Jedná se též o prevenci situací, kdy zákonný rodič dítěte zemře, a 

dítě samotné by tak muselo být umístěno do ústavní péče, a to přesto, že má vlastně 

doma druhého milujícího rodiče. Toho ale zákon za rodiče nerozeznává. 278  

Z výše uvedeného vyplývá, že děti již dávno mají dva tatínky nebo dvě maminky, jen 

právo a určitá část společnosti si to stále nepřipouští. Proto by dle mého názoru bylo 

vhodné tento reálný stav reflektovat i ve světě zákonů.  

Jedná se i o vyživovací povinnost, která by, ve svém důsledku vedla k odbřemenění 

státu, který by se o dítě nemusel starat v podobě ústavní výchovy v případě úmrtí 

genetického rodiče, kterážto je samozřejmě hrazena z veřejných prostředků. Proč brát 

dítě z jeho přirozeného prostředí, z prostředí ve kterém vyrůstá a způsobovat mu tak 

další traumata. 

Pokud zarytí odpůrci tvrdí, že žít se dvěma tatínky nebo dvěma maminkami pro dítě 

není přirozené, měli bychom se také ptát, v jakém století žijeme, a jestli je vůbec pro 

nás jako pro lidskou rasu přirozené trávit čas a finance zabíjením jeden druhého, či 

                                                           

278 https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/jiri-dienstbier/z-medii/aktualne-cz-vlada-

odsouhlasila-osvojovani-deti-pro-homosexualni-pary--ma-jim-zjednodusit-kazdodenni-zivot-150105/, ke 

dni 19. 11. 2016. 
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vyhazováním odpadků do oceánů. Zní to možná trochu moc jako něco, co by 

v šedesátých letech minulého století prohlašoval vůdce hippies ve svém projevu, ale 

realita je realita. Vývoj nemůžeme zastavit. Navíc v dnešní době je realitou padesáti 

procentní rozvodovost, což tedy znamená, že každé druhé dítě, jehož rodiče uzavřeli 

manželství, je postiženo životem bez jednoho rodiče, respektive postiženo životem 

v neúplné rodině. Je opravdu vyhlídka na dva milující rodiče, i když stejného pohlaví, 

tak špatná? Dle mého názoru rozhodně není.  

Argument, že dítě vyrůstající s homosexuálními rodiči bude automaticky také 

homosexuálem, je stejně tak lichý, jako by byla námitka, že děti z rozvedených rodin se 

v budoucnu automaticky také rozvedou. I kdyby tomu tak bylo, nemůžeme manželům 

v jednadvacátém století zakázat rozvod. Tento sociologický fenomén prostě s postupem 

času přišel, a třeba stejně tak zase odejde.  

Což se ale s největší pravděpodobností nedá říct o problémech neplodnosti, odsouvání 

rodičovství na pozdější věk a postupném „vymírání“ Evropy. Odpůrci rodičů 

homosexuálů by se tedy měli zeptat sami sebe, zda budou dostávat důchod, na který 

vydělá dítě dvou tatínků, nebo raději důchod žádný. 

Například v USA (viz kapitola 4.3) jde o zcela běžnou praxi, kdy si homosexuální páry, 

zejména muži, najdou surogační matku, aby jim porodila jejich genetické děti. Též ve 

Velké Británii je tato otázka již vyřešena, a to od roku 2008. Paragraf 54 HFEA 

umožňuje partnerům, kteří žijí v registrovaném partnerství, využít „služeb“ náhradní 

matky.279  

V souladu s dnešním technologickým a doufejme i myšlenkovým pokrokem naší 

společnosti, je to zcela logické. Pokud jsme homosexualitu dekriminalizovali a 

homosexuály uznali za lidi rovné heterosexuálům, což by v opačném případě byla jasná 

diskriminace, bylo by odepření možnosti mít vlastní děti opět diskriminací. Též by to 

bylo v nesouladu s nejedním ustanovením ústavních a mezinárodních dokumentů, jako 

je například LZPS čl. 32, tedy právo na rodinu. Homosexuál má stejné právo na rodinu 

a rodinný život jako heterosexuál, a pokud dnešní technologie homosexuálnímu páru 

                                                           

279 FRINTA, O.: Náhradní mateřství v ČR a ve Velké Británii, Sborník z konference: Aktuální otárky 

rodinné politiky a praxe VI, Rodičovství- uplatnění práv v praxi, DOMUS, Plzeň, 2015, str. 49-50. 
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toto umožňují, neměli bychom jim to zakazovat a tak je diskriminovat a odpírat jim 

jedno ze základních lidských práv.  

Však i občanský zákoník stanoví ve svém §3 odst. 1, že soukromé právo chrání 

důstojnost a svobodu člověka i jeho přirozené právo brát se o vlastní štěstí a štěstí jeho 

rodiny nebo lidí jemu blízkých takovým způsobem, jenž nepůsobí bezdůvodně újmu 

druhým. Neumím si představit, že někomu způsobíme újmu tím, že dáme člověku život 

a milující a pečující rodiče. Navíc se jedná o přirozenou genetickou diskriminaci párů 

stejného pohlaví, tedy mužů. Ženy, jako páry stejného pohlaví mají přeci jen díky 

genetickým předpokladům více možností, jak získat vlastního potomka. A nikdo 

nemůže ženě, ať už heterosexuální nebo homosexuální zakázat, aby otěhotněla. To je 

další důvod, proč surogační mateřství párům stejného pohlaví zpřístupnit.  

Ve prospěch vládního návrhu zmiňovaného výše mluví i čl. 2 Úmluvy o právech dítěte, 

který zakazuje všechny formy diskriminace a stanovuje povinnost státu každé dítě 

chránit před všemi formami diskriminace. Pokud má dítě fakticky dva rodiče, žije 

v rodině, a zákon jeho faktickému rodiči nepřiznává z právního hlediska práva a 

povinnosti rodiče, ve svém důsledku tak dítě v podstatě diskriminuje.  

Rozpor s čl. 2 Úmluvy o právech dítěte byl shledán např. i v Austrálii. Článek 2 

Úmluvy o právech dítěte stanoví zákaz diskriminace s odkazem na jeho/rodičů rasu, 

barvu pleti, rodu a jiného postavení („other status“). Jak bylo popsáno v rozhodnutí X 

v Columbia (2007), „other status“ zahrnuje i sexuální orientaci.280 Z úryvku z této 

zprávy Výboru pro práva dítěte OSN jasně vyplývá, že Česká republika, neumožňujíce 

párům stejného pohlaví adopci, se dopouští diskriminace a porušování čl. 2 Úmluvy o 

právech dítěte. 

Domnívám se, že ke stejné diskriminaci by docházelo i v případě, kdy by 

homosexuálním párům nebylo umožněno využívat institutu surogačního mateřství. 

Burešová ve své odborné stati zmiňuje studii Petry Kutálkové, která se zabývá též 

zkušenostmi homosexuálních párů s využitím surogace. 281 Náhradní mateřství je jednou 

z možností jak se stát rodiči. Je to ale možnost jediná v případě, pokud si homosexuál 

                                                           

280 Committee on the Rights of the Child: Report on Australia, Universal Periodic Review- Tenth Round- 

January 2011, str. 2. 
281 BUREŠOVÁ, K.: Surogátní mateřství a jeho (nejen) právní aspekty, Právní rozhledy 6/2016, str. 193. 
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přeje být rodičem svého geneticky příbuzného dítěte. Pěstounská péče homosexuálních 

párů, zejména těch mužských je v České republice velmi neobvyklá. Jeden smutný 

případ hovoří za všechny. Muži bylo svěřeno do pěstounské péče dítě s velmi 

komplikovaným postižením. Tento muž žil v homosexuálním svazku. Přesto došlo ke 

svěření dítěte do jeho pěstounské péče, což bylo velmi ojedinělé a novátorské 

rozhodnutí. Tento pár, i přes negativní vyjádření předsedy Asociace náhradních rodin, 

pana Aleše Dietricha (který prohlásil, že „[…]děti vyrůstající v ústavech si již s sebou 

nesou handicap a umístěním do takových rodin získávají handicap navíc. Jakýkoliv 

další handicap je pro toto dítě problémem.“) poskytuje vzorovou pěstounskou péči, a to 

dětem prakticky neumístitelným. 282 

Petra Kutálková ve své studii též uvádí zkušenosti homosexuálních párů mužů se 

surogací v ČR. Na klinikách asistované reprodukce byly ujišťovány, že se jedná o 

proces zcela legální. Přesto jim bylo doporučeno, aby v oficiálních dokumentech 

uváděli jako neplodný pár jednoho z nich a náhradní matku.  Z opatrného přístupu klinik 

a párů, které využívají surogační mateřství je zřejmé, že v rámci náhrad surogační matce 

je vyplácena pravděpodobně částka mnohem vyšší, než jsou skutečné náklady surogační 

matky.283 Což surogaci posouvá za hranice zákona a mne tak vede ještě k hlubšímu 

přesvědčení o potřebě jejího právního zakotvení. 

Tato studie nám jasně ukazuje výsledek šedé zóny, do které nejen česká legislativa 

surogační mateřství uvrhla. Vývoj reprodukční medicíny dal párům stejného pohlaví 

možnost, mít „vlastní“ genetické děti, a právo jim tuto možnost sice nezakazuje, ve 

svém důsledku ale velmi ztěžuje, až znemožňuje. V některých aspektech se situace 

vzniklé během celého procesu dostávají na hranici, či dokonce až za hranici legality. 

Často se stává, že páry stejného pohlaví, které fakticky pečují o dítě narozené náhradní 

matce, ani neuzavírají registrovaná partnerství a nežádají o osvojení dítěte, jen aby na 

sebe neupozorňovaly. Zákonný otec, tedy jeden z páru, tak fiktivně přispívá matce na 

výživu dítěte, a když je třeba, postupují po vzájemné dohodě shodně. Často se ale 

fakticky vůbec nevídají.284 Výsledkem je tedy obcházení zákonů a rozchod reality 

                                                           

282 BUREŠOVÁ, K.: Surogátní mateřství a jeho (nejen) právní aspekty, Právní rozhledy 6/2016, str. 193. 
283 BUREŠOVÁ, K.: Surogátní mateřství a jeho (nejen) právní aspekty, Právní rozhledy 6/2016, str. 193. 
284 BUREŠOVÁ, K.: Surogátní mateřství a jeho (nejen) právní aspekty, Právní rozhledy 6/2016, str. 193. 
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s právem, což opět ve výsledku rozhodně není v nejlepším zájmu dítěte, a opět tu 

dochází k porušování mezinárodního práva. 

Prvním krokem k umožnění párům stejného pohlaví využívat institutu osvojení, a tudíž 

zjednodušení možného využití surogace, je nález Ústavního soudu ČR, sp. zn. Pl. ÚS 

7/15 (dále jen „Nález“).285 Nález zrušil ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 115/2016 Sb. 

(dále jen „zákon o registrovaném partnerství“), který výslovně zakazoval osvojení 

registrovaným partnerům. Ústavní soud ČR dále ve svém Nálezu judikoval, že takové 

ustanovení odporovalo právu na lidskou důstojnost, když občanský zákoník výslovně 

umožňuje osvojení jednotlivce (viz § 800 odst. 1 občanského zákoníku) a současně 

v jiném předpise zakazuje takové osvojení registrovanému partnerovi.  

Ustanovení § 1 odst. 3 věta durhá surogačního zákona by tak znělo následovně: 

„Zamýšlenými rodiči mohou být manželé nebo registrovaní partneři, kteří uzavřeli 

manželství nebo registrované partnerství dle příslušných právních předpisů.“ Podmínku 

uzavření manželství nebo registrovaného partnerství bych ponechala z důvodu ochrany 

nejlepšího zájmu dítěte. Má-li být na svět přivedeno dítě s pomocí veřejných prostředků 

a lidského poznání, je vhodné, aby toto dítě bylo dostatečně zajištěno. Jak jsem se již 

zmínila, manželství ani registrované partnerství nezaručí stabilitu vztahu. Jde ale stále o 

právní institut, který je zřízen zejména za účelem výchovy dětí, vzájemné péče a 

zajištění této péče. Zkoumání stability vztahu státní mocí domnívám se není dost dobře 

možné. Proto je rozumné přivést dítě alespoň do svazku pevného z pohledu práva.  

V souvislosti s tím by tedy muselo dojít též k novelizaci ustanovení § 800 občanského 

zákoníku, které by tak znělo následovně: Odst. 1: „Osvojiteli se mohou stát manželé 

nebo jeden z manželů, registrovaní partneři nebo jeden z registrovaných partnerů.  

Výjimečně může osvojit i jiná osoba; v tom případě soud též rozhodne o tom, že se z 

matriky vypouští zápis o druhém rodiči.“ Odst. 2: „Osvojují-li manželé nebo 

registrovaní partneři, podávají návrh na osvojení společně jako společní osvojitelé.“ 

                                                           

285 http://www.usoud.cz/aktualne/pouha-skutecnost-ze-osoba-zije-v-registrovanem-partnerstvi-nemuze-

byt-prekazkou-osvoje/, ke dni 30. 4. 2017. 
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8.7 Souhlas partnera/manžela surogační matky 

Na toto téma mě přivedl dokument České televize s názvem „Duši neprodám“ od 

režisérky Evy Tomanové (dále jen „dokument“). Tento dokument sledoval osudy tří 

náhradních matek. Jedna z nich měla partnera, který se poměrně radikálně proti 

surogačnímu mateřství vymezoval a vyjadřoval svůj nesouhlas. Pro surogační matku to 

bylo očividně velmi psychicky náročné, a dá se říct, že na těhotenství byla sama. 

V případě, kdy má žena partnera či partnerku, manžela či manželku (dále jen „partner“), 

žijí spolu a mají blízký vztah, je pro surogační matku jistě velmi důležité a potřebné cítit 

podporu od nejbližších. Stejně tak je to jeden ze stresových faktorů, kterých by obecně 

kolem těhotné ženy mělo být co nejméně. 

Nejen proto jsem tedy toho názoru, že souhlas partnera surogační matky je velmi 

podstatný. I v případě, kdy dochází k asistované reprodukci, je třeba souhlasu obou 

z páru, a surogační mateřství by nemělo být výjimkou. Výše zmíněná surogační matka 

měla již dvě vlastní děti a všichni čtyři žili v jedné domácnosti. Domnívám se tedy, že 

negativní postoj partnera surogační matky vůči jejímu těhotenství musel mít negativní 

dopad i na tyto děti. Což je další důvod pro vyjádření souhlasu partnera před jakýmikoli 

kroky k surogačnímu těhotenství. Současně by bylo vhodné, aby se k celé situaci 

vyjádřil OSPOD, jelikož se jedná o blaho dvou dětí, které by nemělo být snižováno na 

úkor ještě nenarozeného, i když vytouženého miminka. Takovéto prostředí, jak bylo 

ukázáno v dokumentu, si jako ideální prostředí pro vývoj nascitura nepředstavuji a 

obávám se, zda o tom vůbec genetičtí rodiče věděli.  

To mne přivádí k další myšlence. Zamýšlení rodiče by měli znát prostředí, ve kterém 

jejich surogační matka žije, jelikož je to prostředí, ve kterém se bude, i když v děloze, 

vyvíjet jejich dítě. Což platí i naopak. Surogační matka by měla znát poměry, do 

kterých dítě porodí, i když se surogací vlastně „předem“ vzdává rodičovství, nemělo by 

jí být lhostejné, do jaké rodiny dítě porodí. Celkově na mne tento dokument udělal 

dojem, že se surogační matka a zamýšlení rodiče vzájemně příliš neznají. Pokud by se 

znali lépe, jistě by se tak předešlo mnoha problémům.  

Další surogační matka v tomto dokumentu se dostala do situace, kdy byla dokonce ona 

sama „dárkyní“ vajíčka, narozené dítě tedy bylo geneticky její. Zamýšlení rodiče si po 

porodu dítě vzali, zamýšlená matka byla ale závislá na psychotropních látkách, a po pěti 
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měsících byla hospitalizována v psychiatrické nemocnici a bylo zahájeno rozvodové 

řízení. Dítě se vrátilo k surogační matce a započal o ně boj se zamýšleným - genetickým 

otcem. Pochybuji, že kdyby tato fakta surogační matka znala předem, že by celý proces 

podstoupila, a kdyby přeci, tak jistě ne s čistým svědomím. Což mne opět přivádí 

k potřebě posouzení celé situace nezávislým třetím, v tomto případě ideálně OSPODem.  

Samozřejmě se stává, že se dítě přirozeně do takového prostředí narodí, což ale 

nemůžeme považovat za šťastné. Zejména ne v situaci, kdy to stát může předem 

ovlivnit, a je povinen postarat se o blaho dítěte, podniknout veškeré kroky v nejlepším 

zájmu dítěte i nascitura. Tímto se opět dostáváme k etickému rozměru surogace, jelikož 

je otázkou, zda stát či kdokoli může posoudit, které prostředí je pro dítě to nejlepší. Co 

z takového dítěte v daném prostředí vyroste, zda se toto prostředí v dostatečném čase 

nezmění ku prospěchu dítěte. Existují i případy dětí, které nepocházejí zrovna 

z ideálního zázemí a vyrostli z nich lidé s velkým přínosem pro společnost. Proto se 

celá věc hodnotí velmi obtížně, ovšem stále tu převažuje pocit, že by se společnost měla 

vyjádřit, navíc když se celý proces realizuje též díky jejímu přispění, ať už bereme 

v potaz zdravotní péči o surogační matku, mateřskou dovolenou atd.  

Ve výše zmíněné situaci bych navrhovala, aby OSPOD vypracoval posudek jak na 

surogační matku, tak na zamýšlené rodiče, přičemž by doufám došel k závěru, že 

zamýšlená matka je závislá a tudíž není psychicky zdravá, což by vedlo k zamítnutí 

celého institutu surogačního mateřství. Následně by celou situaci mohl posoudit soud, 

který by dal zamýšlené matce podmínku, že musí podstoupit léčení své závislosti. 

Celkově mne výše zmíněný dokument přesvědčil o tom, že by se celý institut 

surogačního mateřství měl rozhodně více kontrolovat, a to z mnoha důvodů, kdy 

primární je samozřejmě zájem dětí. Sekundárně proto, aby se předcházelo velmi 

problematickým situacím, což ovšem nejde stoprocentně zabezpečit, podstatné kroky 

ale jistě realizovat lze. Vlastně se nemohu ubránit rozhořčení, že naše společnost již 

něco takového dopustila. Dopustila, aby se narodilo dítě zamýšlené matce závislé na 

psychotropních látkách. Dopustila, aby se tak surogační matka dostala do velmi těžké 

pozice, kdy jí genetika velí, aby se o dítě postarala. A to přesto, že se více jak devět 

měsíců přesvědčovala o tom, že jej nosí pro jiné rodiče, a že to vlastně není její dítě.  

Zároveň byla připravena se ho po porodu vzdát, což jistě není jednoduchý krok. 



 

106 
 

Dopustila, aby se zamýšlení rodiče rozmýšleli nad tím, zda své dítě vůbec osvojí, když 

se narodilo s vrozenou nemocí a tím pádem dopustila, aby surogační matka byla opět ve 

velmi nepříjemné situaci a sama uvažovala o tom, že se o dítě postará a nevzdá se ho. 

Toto všechno jsou situace, kterým by právo mělo zabraňovat. Jak v závěru dokumentu 

řekla spokojená zamýšlená matka, všechno stálo pouze na důvěře mezi nimi a surogační 

matkou, což bylo pro všechny tři velmi stresující.  

Souhlas partnera surogační matky je vyžadován například ve Velké Británii (viz 

kapitola 4.1.2). Úskalím současné právní úpravy je, že se stává otcem dítěte muž, který 

dává souhlas s umělým oplodněním, a to rozhodně nechceme. Další důvod k pečlivé 

právní reformě zahrnující surogaci do českého právního řádu. 

Bylo by třeba novelizovat též ustanovení zákona o specifických zdravotních službách, a 

to zejména následující. § 6: „Odst. 1: Umělé oplodnění lze provést ženě v jejím 

plodném věku, pokud její věk nepřekročil 49 let, a to na základě písemné žádosti ženy a 

muže, kteří tuto zdravotní službu hodlají podstoupit společně (dále jen „neplodný pár“) 

nebo na základě písemné žádosti surogační matky a zamýšlených rodičů (dále jen 

„žádost“). Žádost nesmí být starší než 6 měsíců; je součástí zdravotnické dokumentace 

vedené o ženách. Odst. 2: Umělé oplodnění nelze provést ženě, která má k muži, s nímž 

předložila žádost podle odstavce 1, příbuzenský vztah vylučující podle jiného právního 

předpisu uzavření manželství s výjimkou surogace.“ § 10: „Odst. 1: 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 s výjimkou surogace.“ 

Zákon o specifických zdravotních službách by bylo třeba novelizovat na více místech. 

Ustanovení § 5 surogačního zákona by znělo následovně: Odst. 1: „Má-li surogační 

matka stálého druha, manžela nebo registrovaného partnera, je třeba souhlasu takové 

osoby se surogací. Bez tohoto souhlasu nelze surogaci uskutečnit.“ Odst. 2: „Je-li dán 

souhlas podle odstavce 1, současně tím druh/manžel/registrovaný partner vyjadřuje, že 

není rodičem dítěte, které se narodí surogační matce v rámci procesu surogace.“ 

Ustanovení § 6 surogačního zákona by znělo následovně: Odst. 1: „OSPOD před 

umělým oplodněním surogační matky posoudí způsobilost surogační matky projít 
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procesem surogace. OSPOD posoudí též, zda by surogací nebylo neúměrně zasahováno 

do práv vlastních dětí surogační matky.“ Odst. 2: „OSPOD před umělým oplodněním 

surogační matky posoudí způsobilost zamýšlených rodičů dostát svým závazkům 

v rámci surogace. Posoudí též jejich schopnosti stát se rodiči, a to obdobně jako při 

procesu osvojení.“ 

8.8 Surogační matka (ne)vdaná/(ne)registrovaná 

Umělé oplodnění je v rozporu s jednotou manželství, s důstojností manželů, s životním 

posláním řádných rodičů, a s právem dítěte být počato a porozeno do světa v manželství 

a z manželství.286  Takto se v roce 1987 vyjádřil k možnosti plození dětí mimo 

manželství Vatikán. Stejně negativní postoj zaujal k umělému oplodňování vdov, 

neprovdaných matek či žen provdaných, ale oplodněných spermatem od dárce, nikoli od 

manžela. Proto není překvapivý ani tehdejší názor Vatikánu na surogační mateřství. 

Surogační mateřství pro církev představovalo selhání mateřské lásky, selhání manželské 

věrnosti, porušuje to důstojnost a právo dítěte na to být počato, nošeno v lůně, porozeno 

na svět a vychováno jeho vlastními rodiči.287  

Vatikán mi promine, ale já nemohu souhlasit. Není fakt, že si žena nechá odnosit vlastní 

dítě cizí ženou, protože toho není sama schopna, důkazem mateřské lásky tzv. až za 

hrob? Důkazem toho, co je žena pro to, aby se stala matkou a dostála tak svým 

genetickým závazkům schopna učinit.  

V dnešní době jako by se zdálo, že myšlenka manželství byla již překonána. Je pravdou, 

že velké procento dětí se rodí neprovdaným matkám. Přesto mám ale dojem, že institut 

manželství je v lidech stále poměrně hluboko zakořeněn jako svazek, který by měl být 

trvalý a měl by sloužit zejména jako zázemí pro děti. Obecná otázka 

manželství/registrovaného partnerství ale není tématem této práce. Podotázkou 

k manželství ale je otázka sňatku, příp. registrace, surogační matky. Kupodivu státy, 

                                                           

286 CONGREGATION FOR THE DOCTRINE OF THE FAITH: Instruction on respect for human lige in 

its origin and on the dignity of procreation replies to certain questions of the day, Řím, 1987, dostupné na 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19870222_respe

ct-for-human-life_en.html, ke dni 27. 11. 2016. 
287 CONGREGATION FOR THE DOCTRINE OF THE FAITH: Instruction on respect for human lige in 

its origin and on the dignity of procreation replies to certain questions of the day, Řím, 1987, dostupné na 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19870222_respe

ct-for-human-life_en.html, ke dni 27. 11. 2016. 
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které surogaci právně zakotvují, se často vyjadřují též k otázce osobního stavu 

surogačních matek. Jak bylo zmíněno výše, surogační matky v Indii musí být provdané, 

naproti tomu v Izraeli být provdané nesmějí.  

Další problém plynoucí z otázky, zda by surogační matka měla či neměla být provdána 

je nasnadě. Pokud má manžela, prospívá mu tak domněnka otcovství dle ustanovení § 

776 občanského zákoníku. Celý proces surogace se tak dále komplikuje, prodlužuje a 

oddaluje se okamžik předání dítěte zamýšleným rodičům.  

Pro situaci osvojení dítěte zamýšlenými rodiči je zásadní též otázka manželského 

svazku tzv. objednatelského páru. V tomto bodě je vhodné zmínit rozhodnutí pléna 

Ústavního soudu ČR, sp. zn. Pl. ÚS 10/15 ze dne 15. 12. 2015, který odmítl vyslovit 

rozpor ustanovení § 72 odst. a věty první zákona o rodině (§ 833 odst. 1 věta první 

občanského zákoníku).288  Tato ustanovení říkají, že osvojením zaniká příbuzenský 

poměr mezi osvojencem a původní rodinou. V případu, který Ústavní soud ČR řešil, šlo 

o žádost o osvojení dítěte druhem jeho matky. Matka byla ale stále vdaná, a osvojením 

by tak zanikl též její právní vztah k dítěti. Situace by se vyřešila, pokud by matka dítěte 

byla provdána za svého druha, tedy žadatele o osvojení. Manželský či partnerský svazek 

je tedy občas spíše komplikací, i když by měl párům, a zejména dětem, život spíše 

ulehčovat. 

Jelikož by stanovení osobního stavu surogační matky jistě omezilo počty žen, které by 

byly ochotné surogaci podstoupit, surogační zákon by osobní stav surogační matky 

nestanovil. Nezáleželo by tedy na tom, zda by surogační matka byla svobodná, vdaná či 

v registrovaném partnerství. Pokud by byla provdána, nevznikal by souhlasem manžela 

se surogací jeho otcovský vztah k dítěti, ani by mu jako manželovi nesvědčila 

domněnka otcovství.  

8.9 Záměr surogační matky 

Otázka záměru surogační matky je téma nejvíce frekventované a společností nejčastěji 

diskutované. Proč by některá žena dobrovolně podstupovala těhotenství, aby se na jeho 

konci dítěte vzdala. Přesto, že komerční podoba surogačního mateřství je ve většině 

                                                           

288 http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=90914&pos=1&cnt=1&typ=result, ke dni 2. 5.2017. 
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zemí světa odmítána, náhrada nákladů surogační matce je obecně přijímána. Dovolím si 

tvrdit, že je to velmi rozumné, jelikož přes sebevětší sociální, emociální a empatické 

cítění s neplodným párem, bez jakékoli finanční náhrady by se surogační matkou 

nejspíše stala málo-která žena.  

Na druhou stranu, přesto, že jde o téma tak typické pro surogační mateřství, mně se 

v průběhu psaní této práce začalo zdát, že jsou mnohem palčivější otázky, které by si 

zasloužily více pozornosti. Pozornosti jak veřejnosti laické, tak zejména té odborné. 

Samozřejmě není možné připustit tzv. „pronájem“ dělohy, a vůbec finanční zisk za 

využití lidských orgánů jiného člověka. 

Jak nás učí nauka trestního práva, myšlenka není trestná. 289 Je tomu tak zejména proto, 

že dosud neumíme číst lidské myšlenky a myšlenka sama osobě bez jednání nikomu 

neuškodí. Stejně tak je tomu u surogačního mateřství. Pokud právní úprava bude 

zakazovat komercializaci surogace, jistě se žádná žena, která se bude chtít stát  

surogační matkou, nebude veřejně hlásit k tomu, že to dělá hlavně pro peníze. Výsledek 

bude stejný, zamýšlení rodiče dosáhnou svého cíle. Myšlenku tedy nelze sankcionovat. 

Úplatnost surogace přichází též v úvahu, pokud by se mělo jednat o proces hrazený 

z větší části z veřejného zdravotního pojištění. Asistovaná reprodukce jako léčba 

neplodnosti je částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Nepleťme si to ale 

s náhradním mateřstvím. Oplodnění náhradní matky je možná částečně hrazeno, to už 

ale neplatí o jejích výdajích spojených s těhotenstvím, porodem a následnou regenerací 

v období šestinedělí. Pokud bychom tento institut chtěli zpřístupnit neplodným párům 

na nediskriminačním základě, bylo by třeba stanovit pevnou částkou náhrady 

surogačních matek a též velkou část těchto nákladů hradit z veřejných zdrojů. Jelikož 

žijeme ve státě, kde lékařská pomoc nesmí být nikomu odmítnuta a je též třeba při léčbě 

každého využít veškeré možné dostupné poznatky a prostředky lékařské vědy, jistě tato 

myšlenka není zcestná. Tedy myšlenka zpřístupnění formy léčby neplodnosti surogací 

všem, bez rozdílu finančních příjmů. 

Přesto, že toto téma je opravdu v současné době velmi aktuální, není bez zajímavosti, že 

většina žen nad ním v první řadě přemýšlí z pozice potencionální zamýšlené matky. Což 

                                                           

289 ŠÁMAL a kol.: Trestní zákoník (EVK), 2. vydání, C. H. Beck, Praha, 2012, komentář k §20. 
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vyplývá i z výzkumu, kde necelých 64%, tedy 74 respondentek odpovědělo, že by 

nebyly ochotny stát se náhradní matkou. Necelých 31% by bylo ochotných porodit dítě 

někoho a někomu jinému, ale ten dotyčný by byl jejich příbuzný. Co je příčinou? Ve 

střední Evropě jednadvacátého století, pokud nežijete v chudobě, máte se tak zvaně 

„dobře“, je pravděpodobně finanční „odměna“ příliš malé „lákadlo“, a vzhledem 

k nástrahám těhotenství je opravdu malé procento žen, které jsou ochotné a schopné 

natolik altruistického přístupu.  Což může mít za následek to, že náhradní matky 

„nepříbuzné“ budou převážně z chudých poměrů, a budou tedy celý proces surogačního 

mateřství podstupovat pouze z finančních důvodů. S čímž je též spojena existence 

„černých“ plateb, tedy nad limit výdajů surogační matky, jejichž existence je více než 

pravděpodobná. Zamýšlení rodiče, kteří si to mohou finančně dovolit si tak jistě připlatí, 

aby surogační matku dostatečně motivovali, nebo aby vůbec s celým procesem 

souhlasila.  

Faktem ale zůstává, že nakonec, v ideálním případě, surogační matka dává vytoužené 

dítě jinému páru, lidem prahnoucím po dítěti. Mělo by tedy být teoreticky jedno, jaký je 

původní záměr surogační matky, jelikož výsledek je vždy altruistický. Jedná se o 

klasický etický konflikt, který snad nemá řešení. Pokud bychom surogační mateřství 

globálně zakázali, nastane situace jako v době prohibice v USA. Pokud člověk po 

něčem touží, dělá mu to dobře, jen těžko bojuje se svými touhami, a touha po 

potomstvu je nám geneticky dána a je přeci v zájmu nás všech. Spoustu let 

posloucháme, že Evropa vymírá a „objevíme-li“ nový způsob, jak toto vymírání 

minimálně zpomalit, jelikož náš způsob života se zrychluje a nese s sebou nežádoucí 

následky, jako je právě například rostoucí neplodnost, je nelogické tento nový způsob 

zakázat. 

Extrémní komercializaci a tedy převážně finanční záměr surogační matky představuje 

realita některých států USA (srov. kapitola 4.3). 
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Náklady hrazené surogační matce se též liší podle toho, v jakém státě surogace probíhá. 

Například náklady hrazené ve Velké Británii a USA jsou až čtyřikrát vyšší než celkové 

náklady, které jsou nuceni vynaložit zamýšlení rodiče v Indii, Thajsku či na Ukrajině.290  

V zemích, kde je surogace povolena pouze ve své altruistické podobě, pak náleží 

náhrada surogační matce za mzdu a ušlý zisk, za náklady spojené se zdravotní péčí, 

stravou, oblečením, porodem a též regenerací po porodu. Zamýšlení rodiče samozřejmě 

hradí veškeré náklady týkající se administrativních úkonů ohledně osvojení dítěte.291 

Surogační zákon by měl zaujmout jasný postoj a vybrat tak jednu z možných forem 

surogace, tedy altruistickou nebo komerční. Domnívám se, že za současného stavu 

právních předpisů, a to též mezinárodních právních předpisů, nemůže Česká republika 

akceptovat komerční formu surogace. Proto by surogační zákon ve svém ustanovení § 

4 stanovil následující: „Na procesu surogace nesmí mít žádná zúčastněná strana ani 

třetí osoba finanční prospěch.“ § 1 odst. 5: „Náhradami nákladů surogační matce se 

rozumí náklady surogační matky spojené se ztrátou příjmu a ušlého zisku v těhotenství, 

náklady spojené s těhotenstvím, porodem a poporodní rekonvalescencí v délce šesti 

týdnů. Tyto náhrady nákladů surogační matky hradí zamýšlení rodiče.“ 

S potencionálním finančním prospěchem je třeba zodpovědět si též otázku surogační 

reklamy. Vzhledem ke zkušenostem zejména z Velké Británie, není rozumné zakazovat 

reklamu týkající se surogace, jelikož zúčastněné strany potřebují získat informace. 

Takový zákaz by tedy informování o surogaci uvrhl do ilegality. Stále by ale platilo, že 

na průběhu surogace nesmí mít nikdo finanční prospěch.  

Problematikou na samostatnou práci by byla otázka správní a trestní odpovědnosti 

v souvislosti s porušováním surogačního zákona a dalších ustanovení týkajících se 

surogace. Stejně tak by bylo třeba vyřešit druh a výši případných sankcí. 

                                                           

290 BUREŠOVÁ, K.: Surogátní mateřství a jeho (nejen) právní aspekty, Právní rozhledy 6/2016, str. 193. 
291 BUREŠOVÁ, K.: Surogátní mateřství a jeho (nejen) právní aspekty, Právní rozhledy 6/2016, str. 193. 
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Závěr 

Téma surogační mateřství otevřelo nespočetně více otázek, než jsem si na začátku psaní 

této práce dovedla představit. Platí tu tedy ono sokratovské „čím víc vím, tím víc vím, 

že nic nevím.“ a to dvojnásobně. Spousty knih a let zkušeností by na jejich vyřešení 

pravděpodobně nestačily, ale pokusila jsem se k tomuto řešení alespoň částečně 

přiblížit.  

Jde stále o téma poměrně kontroverzní. Obsahuje spoustu poloh, které je třeba v jeho 

v rámci zohlednit a vyřešit. Právní úprava surogačního mateřství je v současné době ve 

stejné fázi, v jaké byla právní úprava asistované reprodukce na konci osmdesátých let 

dvacátého století. Dnes už je IVF institutem, který společnost bere jako samozřejmost. 

Vzhledem k nezanedbatelné a rostoucí roli surogačního mateřství je podle mého názoru 

třeba, aby tento institut, s nejistou právní budoucností vyšel z „podsvětí“ a dostalo se 

mu odpovídající pozornosti legislativců, veřejnosti a odpovídající právní úpravy. 

Dovolila jsem si tak navrhnout částečné znění surogačního zákona, jehož paragrafované 

znění tvoří přílohu č. 1 této práce. Definuje surogaci jako ujednání mezi surogační 

matkou a zamýšlenými rodiči, ve kterém surogační matka souhlasí se svým umělým 

oplodněním podle jiným právních předpisů292 na základě surogační smlouvy a vztahy 

vzniklé v průběhu jeho realizace. Surogační smlouva je definována jako smlouva 

v písemné formě, kterou uzavřeli zamýšlení rodiče se surogační matkou. Náležitostmi 

surogační smlouvy jsou úprava náhrad surogační matky a způsob jejich hrazení 

zamýšlenými rodiči, dále závazek surogační matky o zdravém životním stylu a 

stravování v průběhu těhotenství, závazek navštěvovat pravidelné gynekologické a jiné 

lékařské prohlídky, vzájemný styk surogační matky a zamýšlených rodičů v průběhu 

surogace a po ní, a též otázka redukce embryí. Porušení těchto závazků má za následek 

částečnou nebo úplnou ztrátu náhrad hrazených zamýšlenými rodiči surogační matce. 

Surogační matka je surogačním zákonem definována jako žena, která uzavře se 

zamýšlenými rodiči surogační smlouvu se záměrem porodit dítě zamýšlených rodičů 

prostřednictvím technik asistované reprodukce a tohoto dítěte se následně vzdát a udělit 

                                                           

292 zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. 
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souhlas k jeho osvojením zamýšlenými rodiči. Surogační matkou může být žena ode 

dne následujícím po dni, ve kterém dovrší věku 21 let až do dne předcházejícího 

dosažení věku 36 let. V tomto věkovém rozmezí je možné provést umělé oplodnění 

surogační matky. Zamýšlenými rodiči se rozumí neplodný pár, který uzavře se 

surogační matkou surogační smlouvu. Zamýšlenými rodiči mohou být manželé nebo 

registrovaní partneři, kteří uzavřeli manželství nebo registrované partnerství dle 

příslušných právních předpisů.293 

Dále surogační zákon definuje náhrady surogační matky, a to jako náklady spojené se 

ztrátou příjmu a ušlého zisku v těhotenství, náklady spojené s těhotenstvím, porodem a 

poporodní rekonvalescencí v délce šesti týdnů. Tyto náhrady nákladů surogační matky 

hradí zamýšlení rodiče. Též surogační zákon specifikuje podmínky umělého přerušení 

těhotenství, které by surogační matka byla povinna podstoupit a to bude-li pro ni nadále 

těhotenství životu nebezpečné, dle zdravotní zprávy ošetřujícího lékaře, v takovém 

případě není třeba ujednání v surogační smlouvě ani souhlasu zamýšlených rodičů, nebo 

bude-li lékaři diagnostikována vrozená nemoc či porucha plodu. Ve druhém zmíněném 

případě by surogační matka umělé přerušení těhotenství podstoupit nemusela, pokud by 

se sama chtěla stát matkou dítěte a zamýšlení rodiče by s tím projevily souhlas.  

Podstatné též je zakotvení nekomerční formy surogace, tedy surogace, na které nesmí 

mít nikdo finanční prospěch. OSPOD by v procesu surogace posuzoval schopnosti 

surogační matky procesem projít a schopnosti zamýšlených rodičů dostát svým 

závazkům a stát se rodiči, a to podobně jako při procesu osvojení. OSPOD by též musel 

posoudit, zda by vlastní děti náhradní matky nebyly surogací neúměrně zkráceny na 

svých právech. 

Pokud by surogační matka měla druha/manžela/partnera musel by k surogaci dát 

souhlas, v opačném případě by surogace nemohla být realizována. S tím v souvislosti 

jsem dospěla k závěru, že osobní stav surogační matky není pro surogaci rozhodující. 

Došlo by tím pouze k omezení počtu žen ochotných stát se surogační matkou. 

Současně jsem navrhla novelizaci několika právních předpisů, a to zejména občanského 

zákoníku a jeho znění o určení mateřství, které by se od standardních situací odlišovalo. 

                                                           

293 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství. 



 

114 
 

Surogační matka by tak nebyla právní matkou dítěte, které by porodila. Právní matkou 

tohoto dítěte by byla zamýšlená matka s účinností od právní moci rozhodnutí soudu o 

určení mateřství v surogaci. Též je třeba novelizovat ustanovení občanského zákoníku 

ohledně osvojení, kdy jsem navrhla umožnit osvojení párům, které uzavřely 

registrované partnerství, čímž by se jim usnadnila možnost využití surogace.  

Dále by bylo třeba novelizovat ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních v jeho 

ustanoveních týkajích se určování a popírání mateřství, v surogaci. Novelizace zákona o 

specifických zdravotních službách by proběhla zejména v oblasti anonymity dárců, 

která není v případě surogace vítaná a často je nerealizovatelná, a žádostí o umělé 

oplodnění. Též by bylo třeba v návaznosti na úpravu umělého přerušení těhotenství 

v surogačním zákoně, novelizovat ustanovení zákona o umělém přerušení těhotenství 

ad. 
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