
Komerční testování otcovství:
hrozící apokalypsa 

nebo
bouře ve sklenici vody? 

Radovan Haluza, 

GENERI BIOTECH s.r.o. 



určení otcovství: 

- soudněznalecké 
- komerční anonymní testování

Soudněznalecké:  
- (pro soukromé osoby), z usnesení soudu
-právní hodnota listinného důkazu

Komerční anonymní testování
-nemá „právní hodnotu“
-soukromá informace pro zadavatele



Komerční anonymní testování
 
uvedení komerčních testů na trh v r. 1988 jako zcela anonymní službu , byli jsme 

první v ČR, vysoký stupeň anonymity 
 
vyšetření probíhá korespondenčním způsobem: 

- informace žadateli 
- odběrové pomůcky (technika provedení odběru a vyšetření )

 
Reakce veřejnosti: 0
právnická veřejnost:
reakce od zcela negativních (nemožnost zbavit se matričního otcovství, rozvrat 

rodin)
po zcela pozitivní (lze se vyhnout soudnímu sporu) 

2005: souprava P-TEST v lékárnách





Etický rozměr anonymní určování otcovství
 

tříčlenné určení otcovství: po stránce etické, zdá se, není podstatných námitek

(tj. jsou k dispozici vzorky od domnělého otce, dítěte i matky dítěte):

 

dvoučlenné určení otcovství: eticky diskutabilní ale není za hranou etiky 

(zde jsou k dispozici vzorky jen od domnělého otce a dítěte, vzorky od jeho 
matky nejsou k dispozici. Zde je naopak zjevné, že matka o vyšetření neví 
nebo s ním nesouhlasí, protože jinak by poskytla svůj vzorek a tím by 
výsledek vyšetření zpřesnila). 



Jako eticky pochybené lze považovat vyšetření několika typů:

              

                  

Z nestandardních biologických vzorků (vlasy, nedopalky, sperma, toaletní 
potřeby). 

Tento typ vzorků nabízejí většinou ženy. O pokoutnosti jejich získání netřeba 
pochybovat, proto vyšetření odmítáme provést. Důvodem nejsou jen etické 
pochyby, ale také nejednoznačnost původu nabízených vzorků a metodické 
problémy při izolaci DNA z těchto materiálů.



Provedení odběru vzorku za nestandardních podmínek  (pod záminkou jiné 
činnosti). 

Typickým návrhem je „pane doktore, počkáme si na dítě před školou a tam ho 
odeberete“. 

              
Odběr v těhotenství, kdy si matka není jista otcovstvím plodu. 

Velmi diskutabilní záležitost, nicméně neslučitelná s tuzemskými předpisy 

Do 24. týdne je možné sice provést potrat z genetických důvodů nebo pro 
závažnou VVV. „Nesprávné“ otcovství plodu tím však pravděpodobně není. 



Výhrady části medicínské veřejnosti:

- reklamní vlna v médiích je neetická a je důkazem manipulace provozovatle s 
médii  

-je neetické vyšetřovat otcovství „jen tak“ 

-směřuje proti dítěti, proti Chartě práv dítěte

- vyšetření postrádá informovaný souhlas

- vyšetření je anonymní, nezná se původ vzorků

- co když někdo pošle „vzorky souseda“?

- jediným účelem vyšetření je zisk provozovatele vyšetření

- souprava se prodává veřejně a ještě navíc v lékárnách

- výsledek vyštření lze zfalšovat (odesláním nesprávných vzorků) a lze jím vydírat 
jinou osobu            




