
 

 

Kdo vykonává rodičovskou péči, když nejsou rodiče sezdaní? 

 Pokud rodiče nepředloží žádné prohlášení o péči, je jedinou vykonavatelkou rodičovské péče plnoletá matka. 

 Budou-li chtít nesezdaní rodiče vykonávat rodičovskou péči společně, musí předložit prohlášení o péči, tzn. uvedou, že 

by chtěli vykonávat rodičovskou péči společně. Společné soužití rodičů k tomu není nutné. 

 Prohlášení o péči musí předložit oba rodiče. Tato prohlášení mohou být notářsky ověřena za přítomnosti obou 

rodičům, nebo samostatně. V případě jednotlivých podání nevstoupí společná péče v platnost před okamžikem 

úředního ověření druhého prohlášení o péči. Až do té chvíle může být podané prohlášení jednoho z rodičů odvoláno. 

To musí být nicméně provedeno u notáře a tam ověřeno. 

 Odmítne-li matka po prohlášení o péči otce podat také prohlášení o péči, může otec požádat o rozhodnutí soud pro 

rodinné záležitosti. Tento soud může mimo jiné nařídit vznik společné péče v plném či omezeném rozsahu, bude-li 

možné předpokládat, že to odpovídá blahu dítěte. 

 Výkon práva na styk s dítětem zůstává nedotčen jakýmkoliv existujícím právním vztahem péče (vlastní péče matky 

nebo společná péče). 

 

 

 

Na co je třeba při podání prohlášení o péči třeba dávat pozor?  

 Platnost prohlášení o péči předpokládá právně účinné stanovené otcovství. 

 Prohlášení o péči musí podávat rodiče osobně. 

 Podání prohlášení o péči je možné už před narozením dítěte. 

 Prohlášení o péči musí být veřejně úředně ověřeno. Ověření může zpravidla zdarma provést úřad pro mládež, nebo 

notář. 

 Do prohlášení o péči není možné zahrnout podmínku nebo časové omezení. Společnou péči si rodiče nemohou 

rozdělit, například ustanoveními o pobytu nebo jiné dílčí oblasti vyhrazené pouze jednomu rodiči. Prohlášení o péči je – 

jakmile společná rodičovská péče vstoupí v platnost – neodvolatelné a může být podáno pouze jednou. 

 Prohlášení o péči je neúčinné, byla-li již rodičovská péče stanovena soudním rozhodnutím. 

 

Důležité upozornění: 

Společnou rodičovskou péči smí změnit pouze soud pro rodičovské záležitosti. 
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Co se stane s rodičovskou péčí, pokud jeden z rodičů zemře?  

 U společné rodičovské péče připadne v případě úmrtí jednoho z rodičů rodičovská péče druhému rodiči. 

 Nebude-li společná rodičovská péče úředně potvrzena, převede soud při smrti matky rodičovskou péči na základě 

žádosti na otce, nebude-li to odporovat blahu dítěte. 

 

 

 

Jak vypadá praktický výkon společné rodičovské péče? 

 Oba rodiče odpovídají za blaho dítěte stejným dílem. 

 V záležitostech s podstatným významem pro dítě je nutný vzájemný souhlas rodičů. 

 Podstatná rozhodnutí, například o návštěvách mateřské školy, záležitostech školy, změně pobytu, záležitostech zdraví, 

je třeba činit společně. 

 Všechna běžná, každodenní rozhodnutí má právo činit samostatně ten rodič, u kterého dítě žije. 

 Na výchovu dbá každý rodič, když dítě pobývá u něj. Samozřejmě se doporučuje, aby se spolu rodiče dohodli. 

Nespokojenost s výchovou druhého rodiče je pro dítě zátěží. 

 V případě různých názorů, nedorozumění nebo rozdílných přístupech k výchově je možné nechat si poradit u úřadu pro 

mládež a ve výchovných poradnách. 

 

Důležité upozornění: 

Jestliže se rodiče ve věcech s podstatným významem pro dítě neshodnou, může se zapojit soud pro rodinné záležitosti. Ten 

případně po vyslechnutí rodičů přenese pravomoc rozhodnout ve sporné záležitosti na jednoho z rodičů. O věci samotné 

nerozhoduje. 

 

 Je dobré, když bude výživné na dítě upraveno ještě před prohlášením o společné rodičovské péči. To je zpravidla 

možné provést úředním potvrzením vynutitelné povinnosti k placení výživného otcem u úřadu pro mládež. 

 Dojde-li po vzniku společné péče ke sporu ohledně výše dlužného výživného, je k zastupování dítěte ve věci výživného 

oprávněn rodič, který má dítě v péči. To zpravidla znamená ten rodič, v jehož domácnosti dítě žije. Tento rodič je 

rovněž oprávněn při věcném zastupování dítěte ohledně platnosti výživného požádat o pomoc úřad pro mládež. 

 

 

 

Jaké příjmení nese dítě a je možné je změnit?  

 Právní otázky týkající se jmen mohou být obtížné, pokud si každý z rodičů přeje jinou úpravu, nebo pokud jde o 

zahraniční právo týkající se jmen. Přesné informace k tomuto tématu poskytuje matrika. 

 Nebude-li platit žádná další úprava a nevznikne-li ani společné právo na péči nesezdaných rodičů, ponese dítě příjmení 

rodiče oprávněného k samostatné péči, tedy matky. 

 Ovšem i u samostatné rodičovské péče může dítě na žádost matky a se souhlasem otce obdržet jeho příjmení. 

 Bude-li společná rodičovská péče prohlášena před narozením dítěte, dostanou rodiče čas jeden měsíc po narození 

dítěte na to, aby rozhodli o jeho příjmení. Na matrice oznámí, že dítě obdrží příjmení, které právě nese otec nebo 

matka. Toto rozhodnutí rodičů o příjmení je závazné a platí pak pro všechny další společné děti, pokud i pro ně bude 

existovat společná rodičovská péče. 

 Vznikne-li společná rodičovská péče teprve po narození dítěte a bude-li již v jejím rámci stanoveno příjmení, může být 

příjmení dítěte změněno pouze ve lhůtě tří měsíců po podání prohlášení o rodičovské péči a se souhlasem obou rodičů. 

Toto prohlášení je závazné a platí pak pro všechny další společné děti, pokud i pro ně bude existovat společná 

rodičovská péče. 

 

Důležité upozornění: 

Obě tyto lhůty nesmí být zaměňovány! U prohlášení o péči před narozením mají rodiče na rozhodnutí o jménu čas pouze 

jeden měsíc od narození dítěte. Realizují-li své rozhodnutí prohlášením na matrice, neexistuje žádná další možnost změny se 



společným souhlasem. Dítě nedostává žádné příjmení „na zkoušku“. 

 

Převzetí protokolu bude potvrzeno na originálu dokumentu. 

 

Otázky adresujte úřadu pro mládež, odbor Pomoc a ověřování. 

Pracovní doba pro veřejnost  Út, čt  9.00 až 18.00 

   Po, Pá  9:00 až 12:00 

Telefon   (03 51) 4 88 56 16 

E-mail   beistandschaften-beurkundung@dresden.de 
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