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Dobrý den, ráda bych se zeptala na jednu vÄ›c. Je holka, která v 17 otÄ›hotnÄ›la a dítÄ› si nechala. Ona má rozvedené
rodiÄ•e a otec na ni platil výÅ¾ivné. TeÄ•, kdyÅ¾ je jiÅ¾ dítÄ› na svÄ›tÄ›, tak ta holka pobírá rodiÄ•ovský pÅ™íspÄ›vek a dost
VÄ›Å™ím, Å¾e si i vybÄ›hala pÅ™íspÄ›vky na sociálce. Je tedy moÅ¾né, Å¾e otec té holky musí na ni stále platit alimenty?

VysoulouÅ¾ila si svou nezodpovÄ›dností dítÄ› a podle mÄ› by ho tedy mÄ›la uÅ¾ivit sama... Kór kdyÅ¾ bere pÅ™íspÄ›vk
nepracovala. Tak bych vás chtÄ›la poÅ¾ádat, mÅ¯Å¾ete mi prosím poradit? Má se otec té holky nÄ›kde informovat, nebo
musi platit dál dokud ho bude jeho dcera chtít takhle dojit?

Díky, VÄšRÄŒA O D P O V Äš ÄŽ :
Milá VÄ›rÄ•o,
tak pokud se jedná o to novorozenÄ›: nositelem rodiÄ•ovské zodpovÄ›dnosti jsou oba rodiÄ•e. JestliÅ¾e jede
z rodiÄ•Å¯ nedisponuje rodiÄ•ovskou zodpovÄ›dností (napÅ™. nezletilá matka), náleÅ¾í tato v plném rozsahu druhému rodiÄ•i a
bude zákonným zástupcem dítÄ›te aÅ¾ do nabytí zletilosti druhého rodiÄ•e. JestliÅ¾e rodiÄ•ovskou zodpovÄ›dnost k dítÄ›ti nem
ani jeden z rodiÄ•Å¯, ustanoví soud dítÄ›ti poruÄ•níka (ne opatrovníka, v tom je rozdíl).
Zákon nezletilému rodiÄ•i star&scaron;ímu &scaron;estnácti let umoÅ¾Åˆuje uzavÅ™ít manÅ¾elství s povolením soudu. Po
manÅ¾elství skuteÄ•nÄ› uzavÅ™el, nabyl by tím zletilosti a plné zpÅ¯sobilosti k právním úkonÅ¯m a souÄ•asnÄ› tedy i rodiÄ•ovs
zodpovÄ›dnosti. V pÅ™ípadÄ›, Å¾e nezletilý rodiÄ• nenabude rodiÄ•ovskou zodpovÄ›dnost tímto zpÅ¯sobem, umoÅ¾Åˆuje zák
pÅ™iznat nezletilému rodiÄ•i alespoÅˆ dílÄ•í oprávnÄ›ní tvoÅ™ící obsah rodiÄ•ovské zodpovÄ›dnosti, spoÄ•ívající v péÄ•i o dítÄ
PÅ™edpokladem pro pÅ™iznání rodiÄ•ovské zodpovÄ›dnosti soudem je skuteÄ•nost, Å¾e jde o nezletilého rodiÄ•e star&scaron
&scaron;estnácti let, který skýtá záruku, Å¾e je schopen tato oprávnÄ›ní vykonávat.
RodiÄ•ovská zodpovÄ›dnost se totiÅ¾ nezletilému rodiÄ•i pÅ™iznává pouze ve výkonu péÄ•e o osobu dítÄ›te. PÅ™estoÅ¾
v zákonném znÄ›ní je uvedeno &bdquo;péÄ•e o dítÄ›", nelze tento pojem vysvÄ›tlovat jinak neÅ¾ jako péÄ•e o osobu dítÄ›te. N
rodiÄ• se tedy smí o dítÄ› osobnÄ› starat, zaji&scaron;Å¥ovat jeho výÅ¾ivu, zdravotní péÄ•i, smí pÅ™ijímat za dítÄ› výÅ¾ivné, p
ale nemÅ¯Å¾e je zastupovat v jeho právních vztazích, neboÅ¥ sám nemá plnou zpÅ¯sobilost k právním úkonÅ¯m...
A
pokud se jedná o dceru-matku: myslím, Å¾e pokud bude dcera dále studovat a pÅ™ipravovat se na budoucí povolání
studiem, tak vyÅ¾ivovací povinnost trvá zcela urÄ•itÄ›. Jinak se ale dcera zachovala jako dospÄ›lá, rozhodla se poÅ™ídit si dít
musí si tedy nést i sama dÅ¯sledky. Na výÅ¾ivu by jí mÄ›l pÅ™ispívat pÅ™edev&scaron;ím otec jejího dítÄ›te. Domnívám se te
vyÅ¾ivovací povinnost jejího otce v pÅ™ípadÄ›, Å¾e nestudovala a studovat nebude, zanikne. Ale o tom nejspí&scaron;e rozho
soud... d@niela
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