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Naše společnost Generi Biotech uvedla komerční určování otcovství
pomocí DNA testů na trh v r. 1988 jako zcela anonymní službu, kde není
nijak zkoumána identita žadatele o vyšetření ani původ vzorků, které
žadatel předává k vyšetření. Vyšetření probíhá korespondenčním
způsobem: žadateli jsou vedle podrobných informací o určení otcovství
odeslány také odběrové pomůcky s přesným návodem, jak sobě  a dalším
osobám vzorky odebrat a odeslat k vyšetření. Tento způsob je umožněn
tím, že odběr vzorku probíhá neinvazivní cestou pomocí stěru jemným
kartáčkem v dutině ústní. 

Žadatel se, pokud sám nechce, nemusí s nikým z personálu, který
provádí vyšetření, setkat. Někteří tuto anonymitu vítají  a dokonce si
nechávají zásilku odeslat na poste restante adresu, aby jejich totožnost
nebyla nijak zjistitelná. Jiní naopak zcela nepokrytě uvedou na složenku,
kterou toto vyšetření platí, jako účel platby určení otcovství.

Když jsme tuto službu uváděli do života, byli jsme první v ČR, kdo
něco podobného nabízel, a nedovedli jsme si představit, jak tato velmi
speciální věc bude vnímána veřejností. Po několika letech zkušeností to už
víme – veřejnost reagovala podobně jako v případě jiných do té doby
nevídaných leč speciálních služeb – většinou tedy nijak. Koho se problém
nijak netýká a nemá ve své blízkosti nikoho, koho by se týkal, nejeví
žádný zájem, natož nevykazuje žádné zděšení z možných rozvratů rodin,
či dokonce naopak nadšení z toho, co je už možné dnes zjistit. Jedinou
skupinou, která občas vyjadřuje postoj k anonymnímu určování otcovství,
je právnická veřejnost. Její názory se pohybují ve velmi širokém spektru.
Na jedné straně vize rozvrácených rodin, představ bezvýchodného
postavení otců-neotců, vedoucích k suicidálním stavům, které vyplývají
z nemožnosti zbavit se matričního otcovství díky krátké době, kdy je
možné podle zákona o rodině otcovství popřít. Na straně druhé pochvala,
že se jedná o vynikající službu, díky které se lze vyhnout trapným
soudním tahanicím o otcovství, tedy ušetřit peníze, čas a často i ostudu.
To bylo i důvodem, proč jsme službu zaváděli. Domnívali jsme se, že vždy
budou existovat muži, kteří chtějí znát svoje biologické otcovství, ale
nenabízela se jim žádná mimosoudní cesta, jak k této znalosti přijít. 

Než jsme zahájili anonymní určování, domnívali jsme se zcela
teoreticky, že nejčastějším motivem, proč muži vyšetření budou chtít



podstupovat, bude nejčastěji jejich snaha popřít otcovství a vyhnout se
finančnímu břemeni vůči dítěti, které na ně neprávem dopadlo. Dále pak
jsme předpokládali, že někteří muži si prostě budou chtít svoje biologické
otcovství ověřit z jiných než ekonomických důvodů (neboli řečeno
lapidárně, muži, kteří hledají klid v duši a chtějí jen zapudit pochybnosti…)

Praxe ukázala, že některé domněnky se ukázaly jako poněkud
mylné. Nutno předeslat, že naše služba je anonymní a tedy po motivech,
proč ji kdo podstupuje, nepátráme, naši klienti nám sami ale často sdělují,
jaké důvody je k nám zavedly. 

Především padla první domněnka – službu jsme koncipovali pro
muže, neboť přece o jejich biologické otcovství jde - ale chyba ! Muži tvoří
sice většinu žadatelů, ale zhruba více než třetinu tvoří ženy. A skutečnými
motivy jsou mimo už těch dvou, se kterými jsme teoreticky počítali, i
další. Velmi často je popudem k vyšetření oznámení partnerky v době
krize nebo přímo rozpadu manželství: „Tvoje dítě/děti to nejsou“. Toto je
téměř univerzální věta, které spolehlivě zavede muže k nám, pokud ví o
naší existenci. V těchto případech lze však téměř jistě očekávat, že
otcovství bude potvrzeno, ženy prostě v takových situacích blufují (i když
samozřejmě i zde budou pravděpodobně výjimky).

Dalším poměrně častým motivem je řešení situace opět v rozpadající
se rodině, od předchozí se však liší tím, že se žena stýká/stýkala s více
muži a opravdu nezná otce. Někdy se stává, že je ochotná dál setrvat
s tím mužem, který se ukáže být otcem jejího dítěte.

V neposlední řadě stojí za zmínku jako důvod vyšetření otcovství
problematika dědictví a transferů majetku, kdy donátoři majetku chtějí mít
jasno v tom, že přejde takříkajíc do biologických rukou, a ne nějakému
levobočkovi. Některé případy bývají velmi komplikované a ve hře majetek
opravdu zcela mimořádné hodnoty.

Celkově vzato, námi původně předpokládaná snaha o popření
otcovství není zřejmě ani zdaleka tím nejčastějším motivem, proč se
vyšetření postupuje.

Anonymní určování otcovství má i svůj etický rozměr. V každém
případě má informace, kterou se zadavatel testů po vyšetření dozví, silný
emocionální náboj. Zřejmě nikdo nerozlepuje obálku s výsledkem klidně.
Výsledek opačný než ten, který si žadatel přeje, může vyvolat silnou
reakci vůči svému nejbližšímu okolí (nejvíce ohrožená bude asi nevěrná
manželka, že). Proto v informacích, které vyšetření předcházejí,
nabádáme k opatrnému přístupu a ke zvážení, zda vyšetřeni vůbec
podstoupit (jak nekomerční…). Nabádáme, že může dojít i k opačnému
výsledku, než si žadatel přeje, a že je nutné s tím počítat. Nicméně, pokud
se jedná o tříčlenné určení otcovství (tj. jsou k dispozici vzorky od
domnělého otce, dítěte i matky dítěte), je zjevné, že matka o vyšetření ví
a souhlasí s ním, neboť poskytla svůj vzorek. Po stránce etické, zdá se,
není námitek.



Eticky diskutabilní ale zřejmě snesitelné je dvoučlenné určení
otcovství. 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 i vyšetření zlevnila). 

Jako eticky pochybené lze považovat vyšetření několika typů:

- Z nestandardních biologických vzorků (vlasy, vajgly, sperma).
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“. Takové
návrhy opět odmítáme.

- Odběr v těhotenství, kdy si matka není jista otcovstvím
plodu. Velmi diskutabilní záležitost, nicméně neslučitelná
s tuzemskými předpisy a lhůtami pro možnou interrupci
z rozhodnutí matky. Aby bylo možné provést odběr tkáně
plodu (vody nebo choria), je nutné vyčkat do 12. týdne
gravidity, což je právě hranice, kdy se žena může rozhodnout
pro potrat z vlastní vůle. Vlastní vyšetření trvá cca 3 týdny,
tedy možný potrat dítěte nechtěného otce je daleko po této
lhůtě. Do 24. týdne je možné sice provést potrat
z genetických důvodů nebo pro závažnou VVV. „Nesprávné“
otcovství plodu tím však pravděpodobně není. Navíc jak
k tomu to dítě přijde…

Na závěr snad jedno doporučení (opět nekomerční): nemusíte-li,
nezkoumejte otcovství svých dětí. Žijete-li v harmonické rodině a máte-li
své děti rádi, nešťourejte se v těchto věcech, jinak si koledujete o průšvih.


