Není určeno otcovství u Vašeho nezletilého dítěte?
Základní informace
U provdané ženy je vždy považován za otce dítěte její manžel. Stejně je tomu u rozvedené ženy, pokud se dítě
narodí ve lhůtě do 300 dnů od zániku manželství. V obou případech je tedy do rodného listu narozeného dítěte
zapsán jako otec dítěte manžel, resp. bývalý manžel matky dítěte.
Pokud se žena po rozvodu manželství před uplynutím 300. dne od zániku předchozího manželství znovu
provdala, je považován za otce dítěte nový manžel matky dítěte.
Žena neprovdaná, příp. rozvedená po uplynutí lhůty 300 dnů od zániku manželství, může zajistit určení otcovství
k dítěti osobním souhlasným prohlášením společně s mužem na jakékoliv matrice nebo před soudem.
Nedojde-li k určení otcovství k dítěti tímto způsobem, nebo domáhá-li se matka dítěte určení, že otcem dítěte je
jiný muž než v rodném listě dítěte zapsaný, je třeba podat k soudu návrh na určení otcovství. Tento návrh může
podat i dítě i muž, který tvrdí, že je otcem dítěte.
/Soud také může za přesně zákonem vymezených podmínek vést řízení o popření otcovství, kdy se tohoto u
soudu může domáhat muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením, /bývalý/ manžel matky dítěte,
matka dítěte, nebo toto řízení může za určitých podmínek soud zahájit v zájmu dítěte i bez návrhu./
Kdo je oprávněn jednat?
 Matka nezletilého dítěte, jehož otec není určen, příp. matka nezletilého dítěte, u něhož je za otce dítěte
považován /bývalý/ manžel matky dítěte, ač tomu tak dle matky není.
 Muž, který se považuje za otce nezletilého dítěte, a není jako takový určen.
 Muž, který popírá, že je otcem nezletilého dítěte, a za takového je považován.
 Samo dítě, jehož otec není určen.
Kde tuto situaci řešit?
Neprovdaná žena a muž, který se hlásí k otcovství k dítěti /i ještě nenarozenému/, mohou osobně souhlasně
prohlásit otcovství k dítěti na kterékoliv matrice nebo u soudu.
V případech, kdy se narodilo dítě neprovdané matce a muž, o němž tvrdí, že je otcem dítěte, odmítá otcovství
k dítěti uznat, v případech, že jako otec dítěte je určen /bývalý/ manžel matky dítěte, ač otcem dítěte ve
skutečnosti není, v případech, kdy muž, který je určen otcem dítěte, chce své otcovství k dítěti popřít aj.
rozhoduje o určení otcovství ve zvláštním řízení výhradně soud.
Sociální pracovnice úseku sociálně-právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské
části Praha 22 poskytnou poradenství v dané situaci.
Jak zahájit řešení této situace?
Poradenství poskytují sociální pracovnice úseku sociálně-právní ochrany dětí.
V případech, kdy je to možné /viz výše/, lze určit otcovství k dítěti na matrice.
V ostatních případech řeší záležitosti určení a popření otcovství soud ve zvláštním řízení zahájeném na podkladě
návrhu, příp. i bez něj.
Jaký bude postup v řešení situace?
Souhlasné prohlášení rodičů k určení otcovství k dítěti /za podmínek zákonem daných/ lze vyřídit osobní
návštěvou obou rodičů na matričním úřadu. Následně je vyhotoven nový rodný list dítěte, v němž je zapsán takto
určený otec dítěte.
V dalších případech je k určení /popření/ otcovství vedeno soudem zvláštní řízení. V rámci tohoto řízení může být
zadáno zpracování soudně-znaleckých posudků z odvětví genetiky /tzv. testy paternity/ k potvrzení/vyloučení
otcovství k dítěti.
V případě, že před soudem dojde k trojstrannému prohlášení otcovství, tj. manžel, příp. bývalý manžel, proti
němuž svědčí domněnka otcovství, své otcovství popře, jiný muž se prohlásí otcem dítěte a k jejich prohlášení se
připojí matka dítěte, má se za to, že otcem dítěte je muž, který se jím tímto způsobem prohlásil.
Pokud určený otec dítěte nežije s matkou dítěte, soud dále rozhoduje o úpravě poměrů k dítěti.
Po právní moci rozhodnutí soudu o určení otcovství bude dítěti vystaven nový rodný list, v němž bude zapsán
určený otec dítěte.

Poznámka
Pro podrobnější informace doporučujeme texty na webu MČ Praha 22 věnované činnosti úseku sociálně-právní
ochrany dětí, které pro Vás zpracovaly pracovnice úseku. Tyto texty naleznete na:
http://www.praha22.cz/urad/organizacni-struktura/odbory-uradu/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi/useksocialne-pravni-ochrany-deti.
Související texty:
 Určování a popírání otcovství,
 Určování mateřství,
 Některé pojmy rodinného práva.

