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Postup při určení otcovství
První domněnka otcovství:
§ 776
(1) Narodí-li se dítě v době od uzavření manželství do uplynutí třístého dne poté, co
manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné, anebo poté, co byl manžel matky
prohlášen za nezvěstného, má se za to, že otcem je manžel matky.
(2) Narodí-li se dítě ženě znovu provdané, má se za to, že otcem je manžel pozdější, i když
se dítě narodilo před uplynutím třístého dne poté, co předchozí manželství zaniklo nebo bylo
prohlášeno za neplatné.
§ 777
(1) Narodí-li se dítě v době mezi zahájením řízení o rozvodu manželství a třístým dnem po
rozvodu manželství, a manžel, popřípadě bývalý manžel matky prohlásí, že není otcem
dítěte, zatímco jiný muž prohlásí, že je otcem dítěte, má se za to, že otcem je tento muž,
připojí-li se matka k oběma prohlášením.
(2) Prohlášení manžela matky dítěte, popřípadě jejího bývalého manžela, muže, který tvrdí,
že je otcem dítěte, a matky dítěte se činí v řízení před soudem, zahájeném na návrh
některého z nich; návrh lze podat nejpozději do uplynutí jednoho roku od narození dítěte.
(3) K určení otcovství k dítěti podle odstavců 1 a 2 nemůže dojít dříve, dokud nenabude
právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství.
(4) Jde-li o řízení o neplatnost manželství, použijí se odstavce 1 až 3 obdobně.
Druhá domněnka otcovství:
Nedojde-li k určení otcovství podle předchozích ustanovení (§ 776, § 777), má se za to, že
otcem je muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením matky a tohoto muže.
Takto lze určit otcovství i k dítěti ještě nenarozenému, je-li již počato. Prohlášení se činí
osobně před soudem nebo před matričním úřadem. Nezletilý, který není plně svéprávný, činí
prohlášení vždy před soudem. Činí-li prohlášení ten, kdo není plně svéprávný, může je učinit
pouze před soudem. Soud podle okolností případu posoudí, zda ten, kdo není plně
svéprávný, je schopen jednat sám, nebo zda za něho bude jednat jeho opatrovník.
Třetí domněnka otcovství:
Nedojde-li k určení otcovství podle první a druhé domněnky, může matka, dítě i muž, který
tvrdí, že je otcem, navrhnout, aby otcovství určil soud. Má se za to, že otcem je muž, který s
matkou dítěte souložil v době, od které neprošlo do narození dítěte méně než sto šedesát a
více než tři sta dní, ledaže jeho otcovství vylučují závažné okolnosti. Není-li domnělý otec
naživu, podává se návrh proti opatrovníkovi, kterého k tomu jmenuje soud.
V případě, že jsou rodiče manželé: otcovství svědčí vždy manželovi matky. Manželovi matky
svědčí otcovství rovněž i v případě, že se dítě narodí do 300 dní po zániku manželství,
prohlášení manželství za neplatné, manžel matky byl prohlášen za nezvěstného.
Přiznáním otcovství k dítěti nabývá rodič plnou rodičovskou odpovědnost.
V případě, že se matka nebo těhotná žena přijde poradit na OSPOD jak postupovat při
určení otcovství:


OSPOD matku poučí, jak podat k soudu návrh na určení otcovství,

Postup č. 3



řízení je bezplatné,
v případě vypracování znaleckých posudků – otcem je žalovaný – posudky platí on.

Návrh na určení otcovství může podat i OSPOD:




vyplní s matkou formulář, který má k tomuto účelu k dispozici,
požádá příslušný soud podle bydliště žalovaného o zplnomocnění k podání žaloby na
určení otcovství,
po nabytí právní moci usnesení o zplnomocnění k podání žaloby zašle soudu žalobu
na určení otcovství spolu s tímto pravomocným usnesením o zplnomocnění.

Popřít otcovství může:





manžel do šesti měsíců, ode dne, kdy se dozvěděl o skutečnostech zakládající
důvodnou pochybnost, že je otcem dítěte, které se narodilo jeho manželce. Popřít
otcovství může nejpozději do šesti let od narození dítěte. Matka může do šesti
měsíců od narození dítěte popřít, že otcem dítěte je její manžel (§ 785),
matka do šesti měsíců od narození dítěte, že otcem dítěte je její manžel (§ 789),
muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, může otcovství k
dítěti popřít, je-li vyloučeno, že by mohl být otcem dítěte. Může tak učinit do šesti
měsíců ode dne, kdy bylo takto otcovství určeno; dojde-li k určení otcovství před
narozením dítěte, neskončí lhůta dříve než šest měsíců po jeho narození (§ 790).

Je-li návrh na popření otcovství podán po uplynutí popěrné lhůty, může soud rozhodnout, že
zmeškání lhůty promíjí, pokud to vyžadují zájem dítěte a veřejný pořádek. (§ 792)
V případě, souhlasného prohlášení rodičů o otcovství (druhá domněnka), mohou rodiče na
rodné matrice společně přiznat otcovství k dítěti – je třeba mít platné občanské průkazy,
rodné listy. Otcovství lze přiznat i k nenarozenému dítěti.

