
Při souhlasném prohlášení rodičů o určení otcovství je nutnéo aby se
osobně dostavili oba rodiče s těmito doklady:

-platné občanské průkazy nebo platné cestovní doklady
-rodné listy obou rodičů
-rozvodový list matky v případě, že je matkarczvedená
-úmrtní list matky v případě, že je matka vdova
-těhotenský průkaz



Přiloha č' 2

lnÍormace pro rodÍčspři souhlasném prohlášení rodiČů o určení otcqvsfuÍ k dítěti

Na základě souhlasného prohláŠení rodjčů získáv á muŽ,kteý byl takto urČen jako otec dítěte, rodičovskou

zcdpovědnost k dítěti' PodmÍnkou pro naby'tí rodičovské zodpovědnosti je' Že muŽ určený jako otec dítěte

má plnou způsobiiost k právním úkonům' V přÍpadě souhlasnóho prohláŠení o urČení otcovství k dosud

nenarozenému dítětijsou účinky souhlasného prohláŠení vázány na podmínku, Že se dítě narodÍ Živé'

Rodičovská zodpovědnost je souhrnem práv a povinností rodiČe při péči o nezletiló dítě, zejména při péči

o jeho zdravÍ a jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, při zastupování nezletilého dítěte a při správě
jmění dÍtěte. Součástí rodiČovské zodpovědnostije iaké vyŽivovací povinnost rodiče k dítěli, která irvá aŽ do

coby dokud dítě není schopno se Samo Živit. Rod]č je pov1nen plnit vyŽivovací povinnost podle svých

moŽností, schopností a majetkových poměrů. Při určení rozsahu vyživovací povinnosti rodičŮ se přihlíŽí iaké
ktomu, kteý z rodičŮ a v jaké míře o dÍtě osobně pečuje. DÍtě má právo podílet se na ŽivotnÍ úrovnl svých
rodičů.

NeŽtjí-Íi rodiče nezletilého dítěte spolu a nedohodnou_lr se o Úpravě výchovy a výŽivy dítěte, můŽe soud
j bez návrhu rozhodnout' komu bude dítě svěřeno do výchovy a jak má kaŽdý z rodičů přispívat na jeho

inýŽiw' Při rozhodování o svěření dítěte do výchovy rodičů soud sleduje předevŠím zájem dítěte s ohiedem
na jeho osobnost, zejména vlohy, schopnosti a vývojové moŽnosti' a se zřetelem na Životní poměry rodjČů.

Dbá na to, aby bylo respektováno právo dítěte na péči obou rodičů a udžování pravidelného osobního styku
s nimi a právo druhého lodiČe, jemuŽ nebude dítě svěřeno' na pravidelnou informac! o dítěti Soud přihÍédne

rovněŽ k citové orientaci a zázemí dítěte, výchovné schopnosti a odpovědnosii rodiče, stabilítě budoucího

výchovného prostředí, ke schopnosti rodiČe dohodnout se na výchově dítěte s druhým rodjčem, k ciiovým

vazbám dítěte na sourozence, prarodiče a další přibuzné atéŽk hmotnému zabezpečení ze strany rodiče

včetně bytot4ých poměrů' Při určení výŽivného na dítě přihlédne soud k odůvodněným potřebám ditěte, jakoŽ

i k schopnostem, moŽnostem a majetkornim poměrŮm povinného rodiče.

Otec dítěte, za kterého není matka dítěte provdána, je povinen matce po dobu dvou let přispívat přiměřeně

na úhradu jqívýžr'ty, jakoŽi na Úhradu nákÍadů spojených s těhotenstvím a slehnutím.

MuŽ, jehoŽ otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, můŽe své otcovsfuí před soudem popřít

avšak jen po'tuo.ievylouÓeno' Že bymohlbýtotcem dítětea dokud neuplyneŠest /6! oaedne, kdy bylo

takto.otcovství" určeno. V případě, Že bylo takto určeno otcovstvÍ k dítěti dosud nenarozenému, neskončí

lhůia pro popření otcovsfuí před uplynuttm sesti /ď{ od narození dítěte. Také matka dítěte můŽe ve

stejné ihůtě popřít, Že je otcem dítěte muŽ, jehoŽ otcovsfui bylo určeno souhlasným prohlášením rod jčů

JestliŽe uplynula lhůta stanovená pro popření otcovsfuí jedním z rodjČů, můŽe podat návrh na popření

otcovství proti otci, matce a díiěti nejvyšší státní zástupce, vyzaduje-li to zájern ditěte. Před uplynutím lhůty



stanovené pro popření otcovsfuí můŽe nejvyŠší státní zástupce podat návrh na popření otcovství muŽe,
jehož otcovsfuí bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, ale kteý nemŮŽe byt otcem dítěte, jeJi to
ve zřejmém zájmu dítěte a v souladu s ustanovenímizaručujícímizákladní lídská práva'



sianovene pro popření otccVS|Ví mŮŽe ne.1vyŠŠí státní záslupce podat ná,'rrh na pcnření ctco'lst'rí muŽe'

jehcŽ otcovstvi b;,lo urČeno souhiasným plohiáŠenim rodjÓŮ ale kie17 nemŮŽe bý4 otcem o'Íiéte 1e_li to

ve zřeirrém záirnu díiěte a v souladil s usianoveníni zaručujicii'ni základní lidská pr_á,ra'


