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1. K práci a jejím cílům obecně 

Habilitantka si jako své téma vybrala problematiku tzv. kulhajícího rodičovství 
z pohledu slovenského práva a práva mezinárodního soukromého s přesahem do práva 
unijního. Klíčovým tématem je požadavek na funkci rodičovství, kteroužto je určení 
osoby, která je nositelem rodičovských práv a povinností ve vztahu k dětem a zejména 
pak je povinna péčí o dítě. Jak vymezuje habilitantka v úvodu práce, požadavek na 
stabilitu tohoto vztahu rodič-dítě je významný jak z hlediska plynutí času, tak i 
s ohledem na prostor, tj. státní hranice.  

Zejména druhá dimenze vystupuje do popředí v kontextu evropské integrace a 
zvýšené mobility v rámci EU a v kontextu nestability partnerských a manželských 
vztahů. To naráží na požadavek zajištění nejlepšího zájmu dítěte, který je chráněn jak 
v mezinárodních dokumentech, v právu EU, tak i v právních řádech jednotlivých 
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evropských zemí. Proto je klíčovou otázkou, formulovanou v úvodu práce, aby osoba, 
která je určená jako rodič dítěte v jednom státu, byla považována za rodiče i v jiných 
státech. V opačném případě, který lze nazvat jako kulhající rodičovství, dochází 
k nežádoucím zásahům do soukromého a rodinného života. Habilitantka správně 
vymezuje důvody, které vedou ke vzniku kulhajícího rodičovství. Klíčová úprava se 
týká norem mezinárodního práva soukromého, které se mohou lišit co do kolizních 
norem a či uznávání cizích soudních rozhodnutí určujících rodičovství v kontextu 
uplatnění výhrad ordre public. 

V tomto ohledu habilitantka vznáší formálně jednoduchou, nicméně obsahově 
obtížnou otázku, zda mezinárodní právo soukromé může přispívat k předcházení 
vzniku kulhajícího rodičovství. Podle mého názoru si habilitantka vybrala zajímavé a 
hlavně velmi aktuální téma, které reaguje na společenský vývoj v oblasti rodičovství 
a které zasluhuje hloubkovou analýzu, ale následně pak i legislativní, popř. soudní 
řešení. K volbě tématu a k cílům práce tedy nemám výhrady a odpovídají požadavkům 
na habilitační práce. 

 
2. Ke struktuře a obsahu práce 

Struktura práce je podřízena výzkumné otázce, jež je zaměřena na 
vyhodnocení aplikace slovenského mezinárodního práva soukromého na kulhající 
rodičovství a ověření hypotéz práce, tj. že tyto normy nezabezpečují prostorovou 
kontinuitu statusového vztahu rodiče a dítěte kreovaného v cizině. Svoje tvrzení 
habilitantka podkládá odkazem na judikaturu slovenských soudů, jež ukazuje, že 
problematika kulhajícího rodičovství může na Slovensku reálně vznikat. Habilitantka 
neopomíná v práci reflektovat alespoň rámcově i dvoustranné smlouvy o právní 
pomoci, byť nejsou hlavním předmětem jejího výzkumného rámce. 

Strukturálně se práce člení do pěti kapitol. První kapitola pojednává o vývoji 
hmotněprávní a kolizní úpravy určování rodičovství v komparativní pohledu. Druhá 
kapitola je zaměřena na právní úpravu rodičovství normami slovenského 
mezinárodního práva soukromého. Třetí kapitola se věnuje procesnímu uznání cizích 
rozhodnutí ve věcech určení rodičovství. Čtvrtá kapitola analyzuje existenci 
statusového poměru jako předběžné otázky v civilním řízení. Konečně pátá kapitola 
se věnuje zajištění přeshraniční kontinuity statusového poměru rodiče a dítěte de lege 
ferenda pro mezinárodní právo soukromé. Struktura práce je s ohledem na cíle a 
hypotézy práce volená správně a nemám k ní výhrady.  

V rámci obsahového hodnocení práce bych chtěl vyzdvihnout zejména fakt, 
že  habilitantka příhodně analyzuje roli mezinárodních organizací a nadnárodních 
soudů. V tomto ohledu lze odkázat na roli práva Evropské unie. Habilitantka správně 
konstatuje, že EU má obsahově i procesně omezenou harmonizační pravomoc 
v oblasti rodinného práva členských států. Pro přijetí harmonizačních opatření ve 
smyslu čl. 81 odst. 3 SFEU je třeba jednomyslnost a platí právo tzv. červené karty. 
V tomto ohledu při obhajobě habilitační práce se nabízí diskuze nad tím, proč EU ještě 
tuto svou pravomoc nevyužila, a to nejen s ohledem na procesní komplikovanost a 



Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 

Tř. 17. listopadu 8 | 771 11 Olomouc | T: 585 637 509 

www.pf.upol.cz 

požadavek jednomyslnosti, ale i s ohledem na to, zda členské státy mají zájem o tuto 
regulaci a zda si lze představit alespoň v dílčích otázkách dosáhnout plné shody. 
Kromě toho se nabízí otázka, zda by společná unijní úprava byla žádoucí a pomohla 
vyřešit otázky související s kulhajícím rodičovstvím ve větším rozsahu. 

Nad rámec této úvahy se nabízí, zda by členské státy EU nemohly společnou 
úpravu řešit např. formou posílené spolupráce dle čl. 20 SEU, resp. dle zvláštních 
ustanovení v čl. 326 – 334 SFEU, popř. jaký počet států by se mohl do takovéto aktivity 
zapojit. Mohlo by to paradoxně retardovat proces řešení všemi státy EU, je-li vůbec 
aktuální a reálný? 

Zajímavý je odkaz na judikaturu SDEU, zejména pak případ C-490/20 
Pančarevo, ve kterém SDEU formuluje povinnost uznávat vzájemné dokumenty 
vydané úřady členských států, mimo jiné i o určení rodičovství. S ohledem na to, že se 
jedná o závazný výklad jak sekundárního práva (směrnice 2004/38), tak i primárního 
práva (Listina/Charta základních práv EU), lze s ohledem na zásadu přednosti práva 
EU dovodit i povinnost neaplikovat rozporné vnitrostátní přepisy členských států? 
Nabízí se v tomto otázka, zda rozhodnutí SDEU nemůže posloužit k urychlení 
harmonizace této otázky na úrovni EU, jelikož harmonizovaný právní předpis je 
z hlediska právní jistoty a preciznosti řešení vhodnější než ryzí aplikace přednosti 
práva EU formulovaná v judikatuře SDEU. Jak habilitantka hodnotí dosah právě 
rozhodnutí Pančarevo s ohledem na možnou harmonizaci, resp. implementaci ve 
slovenském právním řádu?  

Navíc lze zvážit význam dalšího statusového rozsudku ve věci Coman, který 
se týkal uznání statusu manželství osob stejného pohlaví. Do jaké míry má unijní právo 
v tomto ohledu zasahovat nepřímo/“zadními vrátky“ do otázek manželského či 
rodinného práva členských států, obzvláště pak, pokud jsou regulovány v národním 
ústavním právu a jsou tedy vnímány jako základní hodnotové principy společnosti 
konkrétního státu? Habilitantka sama poukazuje na to, že přímou aplikací požadavků 
uvedené judikatury dochází k vynechání aplikace národních předpisů mezinárodního 
práva soukromého členského státu a paradoxně může vést k právní nejistotě s ohledem 
na to, co vlastně platí a jak jsou vzájemné vztahy založeny.  

Velmi zajímavou je v této otázce diskuze ohledně dopadu čl. 24 Listiny 
základních práv EU, který upravuje práva dítěte, resp. princip nejlepších zájmů dítěte. 
Tento článek však postrádá přímý účinek a nejlepší zájem dítěte nedefinuje. 
V oficiálních Vysvětleních k Listině EU se odkazuje na mezinárodněprávní 
dokumenty, zejména pak na Úmluvu OSN o právech dítěte a dokumenty Výboru pro 
práva dítěte, který k otázkám týkajícím se práv dítěte vydává komentáře. Lze doplnit, 
že Listina sama pak obsahuje další ustanovení, jež se mohou dotýkat práva dětí 
(především např. čl. 33 a čl. 34), jež se však ne nutně týkají statusu dětí jakožto 
hlavního prizmatu habilitační práce, nýbrž dalších otázek spojených s nejlepšími 
zájmy dítěte (rodinný život, sociální zabezpečení). S ohledem na případ Pančarevo lze 
podle názoru habilitantky konstatovat, že Listina EU, zejména čl. 24 slouží spíše 
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podpůrně argumentačně nebo může být potenciálně přímým právním základem pro 
rozhodování o statusových otázkách dětí? 

Krátce doplním, že v tomto ohledu je velmi zajímavou judikatura Evropského 
soudu pro lidská práva v kontextu aplikace čl. 8 Úmluvy. Habilitantka cituje několik 
zajímavých rozhodnutí, která státům přímo ukládají povinnost, aby vnitrostátní právo 
umožnovalo  i právní uznání rodičovského vztahu dítěte a zamýšlené matky v případě 
náhradního mateřství. Avšak ESLP, zdá se, zohledňuje i dobrou víru při založení 
statusového poměru (rozhodnutí Paradisso a Campanelli). Jak habilitantka v tomto 
ohledu hodnotí judikaturu ESLP? Zachovává ESLP autonomii států a margin of 
apreciation či ji lze hodnotit jako aktivistickou?  

Ke kapitolám věnujícím se slovenské úpravě mezinárodního práva 
soukromého nemám připomínky. Jsou zpracovány jasně a přehledně. Celkové závěry 
práce jsou taktéž dobře formulovány s ohledem jak na vliv práva EU, tak i judikatury 
ESLP. K závěrům práce nemám připomínky ani další otázky. 
 
3. K formální stránce práce 

Habilitační práce je ve své formě zpracována kvalitně. Práce s prameny je plně 
dostačující, citační formát je bez připomínek. Práce tak splňuje podmínky pro formální 
podobu habilitační práce. V rámci hodnocení práce ještě doplním, že práce je psaná 
srozumitelně a jasně. Je čtivá, argumentačně přehledná a přesvědčivá.  

 
4. Celkové hodnocení práce a závěr 

Celkově hodnotím práci jako kvalitně zpracovanou, co do obsahu, struktury a 
formy. Habilitantce se podařilo obtížné téma na pomezí několika právních disciplín 
plně uspokojivě uchopit a dokázala nejen analyzovat legislativu a judikaturu, ale i 
zaujmout vlastní stanovisko s ohledem na úpravu de lege ferenda. 

 
Práci tak mohu doporučit k obhajobě v rámci habilitačního řízení uchazečky 

a po úspěšné obhajobě práce doporučuji udělit titul „docentka“ v příslušné 
specializaci. 
 
 
 
 
V Olomouci dne 13. června 2022 

 
 

 
 
Doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D. 


