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MANUÁL, JAK SE ZACHOVAT V URČITÝCH ŽIVOTNÍCH 
SITUACÍCH 

Rodičovská odpovědnost 

Základní popis 
Rodičovská odpovědnost je souhrn práv a povinností při péči o nezletilé dítě, zahrnující 
zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, ochranu dítěte, 
udržování osobního styku s dítětem, zajištění výchovy a vzdělání, určení místa jeho bydliště, 
spravování jeho jmění. Důsledně hájit zájmy dítěte jsou povinni rodiče, ti také děti zastupují při 
právních úkonech. Pokud dojde ke střetu zájmů rodičů, je pak dítěti ustanoven opatrovník. 
Brání-li rodiči ve výkonu jeho rodičovské odpovědnosti závažná překážka, nebo nevykonává-
li rodič řádně povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti, nebo zneužívá-li rodič svou 
rodičovskou odpovědnost  a vyžaduje-li to zájem dítěte, může soud výkon rodičovské 
odpovědnosti pozastavit, omezit či zbavit. 
 
Oprávněn jednat 
Rodič, opatrovník, dítě starší 16 let, právní zástupce rodičů. 
 
Podmínky a postup řešení 
Konzultace na oddělení sociálně právní ochrany dětí při obecním úřadu obce s rozšířenou 
působností (např. ÚMČ Praha 4), podáním návrhu k příslušnému soudu. Oprávněn k podání 
návrhu je obecní úřad obce s rozšířenou působností. 
 
Zahájení řešení 
Konzultace na oddělení sociálně právní ochrany dětí při obecním úřadu obce s rozšířenou 
působností (např. ÚMČ Praha 4), podáním návrhu k příslušnému soudu. Oprávněn k podání 
návrhu je obecní úřad obce s rozšířenou působností. 
 
Na které instituci řešit 
Okresní/obvodní soud v místě bydliště dítěte, ÚMČ Praha 4, odbor sociální, oddělení sociálně-
právní ochrany. 
 
Kde, s kým a kdy 
Konzultace na oddělení sociálně právní ochrany dětí při obecním úřadu obce s rozšířenou 
působností (např. ÚMČ Praha 4), podáním návrhu k příslušnému soudu. Oprávněn k podání 
návrhu je obecní úřad obce s rozšířenou působností. 

Situaci je možné řešit ve chvíli, kdy je nezletilé dítě kráceno či poškozováno na svých právech 
jedním z rodičů.  

Potřebné doklady 
Občanský průkaz, jiný doklad totožnosti. 
 
Potřebné formuláře 
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Vzory návrhů jsou na ÚMČ Praha 4, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-
právní ochrany dětí. 
 
 
Poplatky a úhrada 
Tato soudní řízení jsou bez soudních poplatků. 
 
Postup dle předpisu 
Zákon  č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění, zákon č. 359/199 Sb. o sociálně 
právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Opravné prostředky 
Do rozsudku okresního/obvodního soudu je možné podat odvolání do 15ti dnů ode dne doručení 
jeho písemného vyhotovení  prostřednictvím toho okresního/obvodního soudu, který 
rozhodoval o věci v první instanci ke krajskému/městskému soudu, písemně, ve trojím 
vyhotovení. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


