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ZÁKON č. 94/1963 Sb. 

 
ze dne 4. prosince 1963 

 
o rodin ě 

 
Změna: 132/1982 Sb. 
Změna: 234/1992 Sb. 
Změna: 72/1995 Sb. 
Změna: 91/1998 Sb. 
Změna: 360/1999 Sb. 
Změna: 301/2000 Sb. 
Změna: 109/2002 Sb. 
Změna: 320/2002 Sb. , 321/2002 Sb. 
Změna: 315/2004 Sb. 
Změna: 383/2005 Sb. 
Změna: 134/2006 Sb. , 227/2006 Sb. 
Změna: 115/2006 Sb. 
Změna: 112/2006 Sb. 
  
 Národní shromážd ění Československé socialistické republiky se 
usneslo na tomto zákon ě o rodin ě 
 

nadpis vypušt ěn 
 

Čl.I 
zrušen 

  
Čl.II 

zrušen 
  

Čl.III 
zrušen 

  
Čl.IV 

zrušen 
  

Čl.V 
zrušen 

  
Čl.VI 

zrušen 
  

Čl.VII 
zrušen 

  
ČÁST PRVNÍ 

 
Manželství 

  
HLAVA PRVNÍ 

 
Vznik manželství 
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§ 1 

 
 (1) Manželství je trvalé spole čenství muže a ženy založené 
zákonem stanoveným zp ůsobem. 
  
 (2) Hlavním ú čelem manželství je založení rodiny a řádná výchova 
dětí. 
  

§ 2 
 

 Muž a žena, kte ří cht ějí spolu uzav řít manželství (dále jen 
"snoubenci"), mají p ředem poznat navzájem své charakterové vlastnosti a 
sv ůj zdravotní stav, aby mohli založit manželství, kte ré splní sv ůj 
účel. 
  

§ 3 
 

 (1) Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhl asným 
prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do  manželství u čin ěným 
před obecním ú řadem pov ěřeným vést matriky, pop řípad ě ú řadem, který 
plní jeho funkci, (dále jen "matri ční ú řad") nebo p řed orgánem církve 
nebo náboženské spole čnosti, oprávn ěné k tomu zvláštním p ředpisem. 
  
 (2) Prohlášení se činí ve řejn ě a slavnostním zp ůsobem v 
přítomnosti dvou sv ědků. 
  

§ 4 
 

Občanský s ňatek 
 

 (1) Prohlášení o uzav ření manželství u činí snoubenci p řed 
starostou, místostarostou nebo pov ěřeným členem zastupitelstva obce, 
městské části hlavního m ěsta Prahy, m ěstských obvod ů nebo m ěstských 
částí územn ě člen ěných statutárních m ěst, které jsou matri čním ú řadem. 
  
 (2) Prohlášení o uzav ření manželství lze u činit i p řed starostou, 
nebo místostarostou obce, m ěstské části hlavního m ěsta Prahy, m ěstských 
obvod ů nebo m ěstských částí územn ě člen ěných statutárních m ěst, které 
nejsou matri čním ú řadem, je-li jeden ze snoubenc ů p řihlášen k trvalému 
pobytu v jeho správním obvodu. Prohlášení o uzav ření manželství lze 
činit i p řed primátorem hlavního m ěsta Prahy, nám ěstkem primátora 
hlavního m ěsta Prahy nebo pov ěřeným členem zastupitelstva hlavního 
města Prahy, jakož i p řed primátorem statutárního m ěsta, nám ěstkem 
primátora statutárního m ěsta nebo pov ěřeným členem zastupitelstva 
statutárního m ěsta. 
  
 (3) Prohlášení o uzav ření manželství podle odstavc ů 1 a 2 musí 
být u čin ěno v p řítomnosti zam ěstnance místn ě p říslušného matri čního 
úřadu. 
  
 (4) Manželství se uzavírá v míst ě ur čeném ú řadem uvedeným v 
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odstavci 1 nebo 2 pro konání slavnostních ob řadů. Uzav řít manželství na 
kterémkoli vhodném míst ě může povolit matri ční ú řad, do jehož správního 
obvodu toto místo spadá. 
  
 (5) Je-li život snoubence p římo ohrožen, m ůže se manželství 
uzav řít p řed kterýmkoli obecním ú řadem. 
  

Církevní s ňatek 
 

§ 4a 
 

 (1) Prohlášení o uzav ření manželství u činí snoubenci p řed 
příslušným orgánem církve, a to p řed osobou pov ěřenou oprávn ěnou církví 
nebo náboženskou spole čností. 1) 
  
 (2) Manželství se uzavírá v míst ě ur čeném p ředpisy církve nebo 
náboženské spole čnosti pro náboženské ob řady nebo náboženské úkony. 
  
 (3) Je-li život snoubence p římo ohrožen, m ůže se manželství 
uzav řít na kterémkoli míst ě. 
  

§ 4b 
 

 (1) Podmínky uzav ření manželství stanovené tímto zákonem platí i 
pro církevní s ňatek. 
  
 (2) Církevní s ňatek m ůže být uzav řen až poté, kdy snoubenci 
předloží oddávajícímu osv ědčení vydané p říslušným matri čním ú řadem, od 
jehož vydání neuplynuly více než t ři m ěsíce, o tom, že splnili všechny 
požadavky zákona pro uzav ření platného manželství. 
  
 (3) Orgán státem registrované církve, nebo nábožen ské 
spole čnosti, p řed kterým došlo k uzav ření manželství, je povinen do 3 
pracovních dn ů od uzav ření manželství doru čit protokol o uzav ření 
manželství s uvedením skute čností podle zvláštního právního p ředpisu 2) 
příslušnému matri čnímu ú řadu, v jehož správním obvodu bylo manželství 
uzav řeno. 3) 
  

§ 4c 
 

 Manželství uzav řená ob čany České a Slovenské Federativní 
Republiky v období od 1. ledna 1950 do nabytí ú činnosti tohoto zákona 
církevní formou v zahrani čí podle práva platného v míst ě uzav ření 
manželství, jsou platná podle československého práva. 
  

§ 5 
 

 Ob čan České republiky m ůže v cizin ě uzav řít manželství též p řed 
zastupitelským ú řadem České republiky oprávn ěným k tomu zvláštním 
předpisem. 3a) 
  

§ 6 
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 (1) Snoubenci jsou povinni p ředložit stanovené doklady, 3b) jakož 
i prohlásit, že jim nejsou známy okolnosti vylu čující uzav ření 
manželství, že navzájem znají sv ůj zdravotní stav a že zvážili úpravu 
budoucích majetkových vztah ů, uspo řádání budoucího bydlení a hmotné 
zajišt ění rodiny po uzav ření manželství. 
  
 (2) Kdo chce uzav řít nové manželství, je povinen prokázat, že 
jeho d řív ější manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za nepl atné. 
Osoba, která d říve uzav řela registrované partnerství 3c) nebo obdobný 
svazek osob stejného pohlaví v zahrani čí (dále jen "partnerství"), je 
povinna prokázat, že toto partnerství zaniklo nebo bylo prohlášeno za 
neplatné. 
  
 (3) Matri ční ú řad může p ředložení stanovených doklad ů prominout, 
je-li jejich opat ření spojeno s t ěžko p řekonatelnou p řekážkou. 
  

§ 7 
 

 (1) Je-li život toho, kdo chce uzav řít manželství, p římo ohrožen, 
není t řeba p ředložit doklady jinak k uzav ření manželství pot řebné. I v 
takovém p řípad ě však snoubenci musí prohlásit, že jim nejsou známy  
okolnosti, které by uzav ření manželství vylu čovaly. 
  
 (2) V cizin ě může p řijmout prohlášení snoubenc ů, je-li alespo ň 
jeden z nich státním ob čanem České republiky, v p řípad ě uvedeném v 
odstavci 1 i kapitán lodi plující pod vlajkou České republiky, kapitán 
letadla registrovaného v České republice a velitel vojenské jednotky 
České republiky v zahrani čí. 
  

§ 8 
 

 (1) Snoubenci jsou povinni p ři uzavírání manželství p řed 
matri čním ú řadem nebo oprávn ěným orgánem církve souhlasn ě prohlásit, 
zda p říjmení jednoho z nich bude jejich p říjmením spole čným, či zda si 
ponechají svá dosavadní p říjmení nebo zda spolu s p říjmením spole čným 
bude jeden z nich užívat a na druhém míst ě uvád ět p říjmení p ředchozí; 
bylo-li p ředchozí p říjmení složeno ze dvou p říjmení, m ůže být na druhém 
míst ě užíváno a uvád ěno jen jedno z nich. 
  
 (2) Ponechají-li si svá dosavadní p říjmení, prohlásí, které z 
jejich p říjmení bude p říjmením spole čných d ětí. 
  

§ 9 
 

 (1) Z d ůležitých d ůvodů mohou krajský ú řad nebo obecní ú řad obce 
s rozší řenou p ůsobností, v hlavním m ěst ě Praze a ve m ěstech Brno, 
Ostrava a Plze ň magistráty t ěchto m ěst povolit, aby prohlášení jednoho 
ze snoubenc ů, že vstupuje do manželství, u činil jeho zástupce. Plná moc 
musí být písemná a podpis na ní musí být ú ředně ov ěřen. Druhý 
snoubenec, se kterým má být manželství uzav řeno, musí být v ní p řesně 
ozna čen, jinak manželství nevznikne. 
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 (2) Odvolání plné moci je ú činné, jen pokud se o n ěm druhý 
snoubenec dozví p ředtím, než u činí prohlášení, že vstupuje do 
manželství. 
  
 (3) Písemná plná moc obsahuje  
a) jméno, pop řípad ě jména, p říjmení, pop řípad ě rodné p říjmení, datum a 
místo narození, rodná čísla a místo trvalého pobytu snoubenc ů a 
zástupce, 
  
b) prohlášení o p říjmení snoubenc ů a jejich spole čných d ětí, v mužském 
a ženském tvaru, 
  
c) prohlášení, že zmocniteli nejsou známy okolnosti , které by uzav ření 
manželství vylu čovaly a že je mu znám zdravotní stav druhého snoube nce 
a že zvážil úpravu budoucích majetkových vztah ů, uspo řádání budoucího 
bydlení a hmotné zajišt ění rodiny po uzav ření manželství. 
  
 (4) Zástupcem snoubence m ůže být pouze zletilá fyzická osoba, 
která není zbavena zp ůsobilosti k právním úkon ům, jejíž zp ůsobilost k 
právním úkon ům není omezena, a která je stejného pohlaví jako 
snoubenec, kterého zastupuje. 
  

§ 10 
 

 (1) Byl-li uzav řen ob čanský s ňatek, nemají následné náboženské 
obřady právní následky. 
  
 (2) Byl-li uzav řen církevní s ňatek, nelze následn ě uzav řít 
občanský s ňatek. 
  

HLAVA DRUHÁ 
 

Neplatnost a neexistence manželství 
 

§ 11 
 

 (1) Manželství nem ůže být uzav řeno se ženatým mužem nebo vdanou 
ženou anebo s osobou, která uzav řela partnerství, pokud toto 
partnerství trvá; neplatnost manželství vysloví sou d i bez návrhu. 
  
 (2) K výroku o neplatnosti nedojde a takové manžel ství se stane 
platným, jakmile d řív ější manželství zaniklo, nebo bylo prohlášeno za 
neplatné anebo jakmile d řív ější partnerství zaniklo nebo bylo 
prohlášeno za neplatné. 
  

§ 12 
 

 Manželství nem ůže být uzav řeno mezi p ředky a potomky a mezi 
sourozenci; totéž platí o p říbuzenství založeném osvojením, pokud 
osvojení trvá. Neplatnost manželství vysloví soud i  bez návrhu. 
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§ 13 
 

 (1) Manželství nem ůže uzav řít nezletilý. Výjime čně, jestliže to 
je v souladu se spole čenským ú čelem manželství, m ůže soud z d ůležitých 
důvod ů povolit uzav ření manželství nezletilému staršímu než šestnáct 
let. Bez tohoto povolení je manželství neplatné a s oud vysloví 
neplatnost i bez návrhu. 
  
 (2) K výroku o neplatnosti manželství však nedojde  a takové 
manželství se stane platným, jestliže manžel, který  byl v dob ě uzav ření 
manželství nezletilý, již dovršil osmnáctý rok, neb o jestliže manželka 
ot ěhotn ěla. 
  

§ 14 
 

 (1) Manželství nem ůže uzav řít osoba zbavená zp ůsobilosti k 
právním úkon ům. 
  
 (2) Osoba, jejíž zp ůsobilost k právním úkon ům je omezena, m ůže 
uzav řít manželství jen s povolením soudu. 
  
 (3) Manželství nem ůže uzav řít osoba stižená duševní poruchou, 
která by m ěla za následek omezení nebo zbavení zp ůsobilosti k právním 
úkon ům. Soud však m ůže osob ě, která je stižena duševní poruchou, která 
by m ěla za následek omezení zp ůsobilosti k právním úkon ům, uzav ření 
manželství povolit, je-li zdravotní stav osoby slu čitelný s ú čelem 
manželství. 
  
 (4) Uzav ře-li manželství osoba zbavená zp ůsobilosti k právním 
úkon ům nebo osoba, která trpí duševní poruchou, která by  měla za 
následek zbavení zp ůsobilosti k právním úkon ům, vysloví soud neplatnost 
manželství i bez návrhu. 
  
 (5) Uzav ře-li manželství osoba, jejíž zp ůsobilost k právním 
úkon ům je omezena, nebo osoba stižená duševní poruchou, která by m ěla 
za následek omezení zp ůsobilosti k právním úkon ům, bez povolení soudu, 
vysloví soud neplatnost tohoto manželství na návrh kteréhokoli z 
manžel ů. Neplatnost manželství soud nevysloví, jestliže zd ravotní stav 
manžela se stal slu čitelný s ú čelem manželství. 
  

§ 15 
 

 (1) Jestliže manželství zaniklo, nelze je prohlási t za neplatné. 
  
 (2) Bylo-li manželství uzav řeno se ženatým mužem nebo vdanou 
ženou nebo mezi p ředky a potomky a mezi sourozenci, vysloví se 
neplatnost i po jeho zániku. Totéž platí o manželst ví uzav řeném mezi 
osobami, které jsou v p říbuzenském pom ěru na základ ě osvojení. 
  

§ 15a 
 

 (1) Manželství je neplatné, jestliže prohlášení o uzav ření 
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manželství bylo u čin ěno v d ůsledku bezprávné výhr ůžky anebo omylu 
týkajícího se totožnosti jednoho ze snoubenc ů nebo povahy právního 
úkonu uzav ření manželství. Soud vysloví neplatnost takového ma nželství 
na návrh kteréhokoli z manžel ů. 
  
 (2) Právo manžela uplatnit neplatnost manželství p odle odstavce 1 
zanikne uplynutím jednoho roku ode dne, kdy se o ro zhodné skute čnosti 
dozv ěděl. 
  

§ 16 
 

 (1) Bylo-li řízení o prohlášení manželství za neplatné na návrh 
některého z manžel ů již zahájeno, lze neplatnost manželství vyslovit i  
po smrti druhého manžela. 
  
 (2) Po smrti manžela, který podal návrh na prohláš ení manželství 
za neplatné, lze vyslovit neplatnost manželství tak é tehdy, požádají-li 
o to do jednoho roku po jeho smrti jeho potomci. 
  

§ 17 
 

 (1) Manželství prohlášené za neplatné se považuje za neuzav řené. 
  
 (2) O právech a povinnostech manžel ů ke spole čnému dít ěti a o 
jejich majetkových pom ěrech po prohlášení manželství za neplatné, platí 
obdobn ě ustanovení o právech a povinnostech rozvedených ma nžel ů ke 
spole čnému dít ěti a o jejich majetkových pom ěrech. 
  

§ 17a 
 

 (1) Manželství nevznikne, jestliže muž nebo žena b yli k 
prohlášení o uzav ření manželství donuceni fyzickým násilím. 
  
 (2) Manželství nevznikne, jestliže bylo uzav řeno nezletilým 
mladším šestnácti let. 
  
 (3) Manželství nevznikne, jestliže nebyly dodrženy  podmínky 
uvedené v § 4a odst. 1, § 4b odst. 2 a § 9. 
  

HLAVA TŘETÍ 
 

Vztahy mezi manžely 
 

§ 18 
 

 Muž a žena mají v manželství stejná práva a stejné  povinnosti. 
Jsou povinni žít spolu, být si v ěrni, vzájemn ě respektovat svoji 
důstojnost, pomáhat si, spole čně pe čovat o d ěti a vytvá řet zdravé 
rodinné prost ředí. 
  

§ 19 
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 (1) O uspokojování pot řeb rodiny jsou povinni oba manželé pe čovat 
podle svých schopností, možností a majetkových pom ěr ů. 
  
 (2) Poskytování pen ěžních a jiných prost ředk ů na náklady spole čné 
domácnosti m ůže být zcela nebo z části vyváženo osobní pé čí o spole čnou 
domácnost a d ěti. 
  
 (3) Neplní-li jeden z manžel ů svoji povinnost hradit náklady 
spole čné domácnosti, rozhodne na návrh druhého manžela ve  v ěci soud. 
  

§ 20 
 

 O záležitostech rodiny rozhodují manželé spole čně. Nedohodnou-li 
se o podstatných v ěcech, rozhodne na návrh jednoho z nich soud. 
  

§ 21 
 

 (1) Manžel je oprávn ěn zastupovat druhého manžela v jeho b ěžných 
záležitostech, zejména p řijímat za n ěho b ěžná pln ění, pokud zvláštní 
předpis nestanoví jinak. 
  
 (2) Jednání jednoho manžela p ři obstarávání b ěžných záležitostí 
rodiny zavazuje oba manžely spole čně a nerozdíln ě. 
  
 (3) Ustanovení odstavc ů 1 a 2 neplatí, jestliže jiné osob ě bylo 
známo, že druhý manžel tyto ú činky proti ní výslovn ě vylou čil. 
  

HLAVA ČTVRTÁ 
 

Zánik manželství smrtí, prohlášením manžela za mrtv ého 
 

§ 22 
 

 (1) Manželství zaniká smrtí nebo prohlášením jedno ho manžela za 
mrtvého. Byl-li manžel prohlášen za mrtvého, manžel ství zaniká dnem, 
kdy rozhodnutí o tom nabude právní moci. 
  
 (2) Bude-li prohlášení za mrtvého zrušeno, neobnov í se zaniklé 
manželství, jestliže mezitím manžel toho, kdo byl p rohlášen za mrtvého, 
uzav řel manželství nové. 
  

HLAVA PÁTÁ 
 

Rozvod 
  

§ 23 
 

zrušen 
  

§ 24 
 

 (1) Soud m ůže manželství na návrh n ěkterého z manžel ů rozvést, 
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jestliže je manželství tak hluboce a trvale rozvrác eno, že nelze 
očekávat obnovení manželského soužití; bere p řitom v úvahu p ří činy 
rozvratu manželství. 
  
 (2) Mají-li manželé nezletilé d ěti, nem ůže být manželství 
rozvedeno, bylo-li by to v rozporu se zájmem t ěchto d ětí, daným 
zvláštními d ůvody. 
  

§ 24a 
 

 (1) Jestliže manželství trvalo alespo ň jeden rok, manželé spolu 
nejmén ě šest m ěsíc ů nežijí a k návrhu na rozvod se druhý manžel 
připojí, má se za to, že podmínky uvedené v ustanoven í § 24 odst. 1 
jsou spln ěny. Soud nezjiš ťuje p ří činy rozvratu a manželství rozvede, 
jsou-li p ředloženy  
a) písemné smlouvy s ú ředně ov ěřenými podpisy ú častník ů upravující pro 
dobu po tomto rozvodu vypo řádání vzájemných majetkových vztah ů, práva a 
povinnosti spole čného bydlení a p řípadnou vyživovací povinnost, a 
  
b) pravomocné rozhodnutí soudu o schválení dohody o  úprav ě poměr ů 
nezletilých d ětí pro dobu po rozvodu. 
  
 (2) Ustanovení § 24 odst. 2 platí obdobn ě. 
  

§ 24b 
 

 (1) Návrhu na rozvod, s nímž nesouhlasí manžel, kt erý se na 
rozvratu manželství porušením manželských povinnost í p řevážn ě nepodílel 
a jemuž by byla rozvodem zp ůsobena zvláš ť závažná újma, soud nevyhoví, 
pokud mimo řádné okolnosti sv ědčí ve prosp ěch zachování manželství. 
  
 (2) Jestliže však manželé spolu nežijí po dobu del ší než t ři 
roky, soud manželství rozvede, jsou-li spln ěny podmínky § 24. 
  

§ 25 
 

 Manželství nelze rozvést, dokud nenabude právní mo ci rozhodnutí o 
úprav ě poměr ů nezletilých d ětí pro dobu po rozvodu, které vydá soud v 
řízení podle § 176 ob čanského soudního řádu. 
  

§ 26 
 

 (1) P řed rozhodnutím, kterým se rozvádí manželství rodi čů 
nezletilého dít ěte, upraví soud jejich práva a povinnosti k dít ěti pro 
dobu po rozvodu, zejména ur čí, komu bude dít ě sv ěřeno do výchovy a jak 
má každý z rodi čů p řispívat na jeho výživu. 
  
 (2) Jsou-li oba rodi če zp ůsobilí dít ě vychovávat a mají-li o 
výchovu zájem, m ůže soud sv ěřit dít ě do spole čné, pop řípad ě st řídavé 
výchovy obou rodi čů, je-li to v zájmu dít ěte a budou-li tak lépe 
zajišt ěny jeho pot řeby. 
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 (3) Rozhodnutí o úprav ě výkonu rodi čovské zodpov ědnosti m ůže být 
nahrazeno dohodou rodi čů, která ke své platnosti pot řebuje schválení 
soudu. 
  
 (4) P ři rozhodování o sv ěření dít ěte do výchovy rodi čů soud 
sleduje p ředevším zájem dít ěte s ohledem na jeho osobnost, zejména 
vlohy, schopnosti a vývojové možnosti, a se z řetelem na životní pom ěry 
rodi čů. Dbá, aby bylo respektováno právo dít ěte na pé či obou rodi čů a 
udržování pravidelného osobního styku s nimi a práv o druhého rodi če, 
jemuž nebude dít ě sv ěřeno, na pravidelnou informaci o dít ěti. Soud 
přihlédne rovn ěž k citové orientaci a zázemí dít ěte, výchovné 
schopnosti a odpov ědnosti rodi če, stabilit ě budoucího výchovného 
prost ředí, ke schopnosti rodi če dohodnout se na výchov ě dít ěte s druhým 
rodi čem, k citovým vazbám dít ěte na sourozence, prarodi če a další 
příbuzné a též k hmotnému zabezpe čení ze strany rodi če v četn ě bytových 
poměr ů. 
  
 (5) Soud vždy vezme v úvahu, kdo dosud krom ě řádné pé če o dít ě 
dbal o jeho výchovu po stránce citové, rozumové a m ravní. 
  

§ 27 
 

 (1) Dohoda o styku rodi čů s dít ětem nepot řebuje schválení soudu. 
  
 (2) Soud však styk rodi čů s dít ětem upraví, vyžaduje-li to zájem 
na jeho výchov ě a pom ěry v rodin ě. Brán ění oprávn ěnému rodi či ve styku 
s dít ětem, pokud je opakovan ě bezd ůvodné, je považováno za zm ěnu 
poměr ů, vyžadující nové rozhodnutí o výchovném prost ředí. 
  
 (3) Jestliže je to nutné v zájmu dít ěte, soud styk dít ěte s 
rodi čem omezí nebo jej i zakáže. 
  
 (4) Vyžaduje-li to zájem dít ěte a pom ěry v rodin ě, m ůže soud 
upravit styk dít ěte s prarodi či a sourozenci. 
  

§ 28 
 

 Změní-li se pom ěry, m ůže soud zm ěnit i bez návrhu rozhodnutí nebo 
dohodu rodi čů o výkonu jejich rodi čovských práv a povinností. 
  

§ 29 
 

 Manžel, který p řijal p říjmení druhého manžela, m ůže do jednoho 
měsíce po právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit ma tri čnímu ú řadu, že 
přijímá op ět své d řív ější p říjmení, pop řípad ě že upouští od užívání 
spole čného p říjmení vedle p říjmení d řív ějšího. 
  

ČÁST DRUHÁ 
 

Vztahy mezi rodi či a d ětmi 
 

HLAVA PRVNÍ 
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Rodi čovská zodpov ědnost 

 
§ 30 

 
zrušen 

  
§ 31 

 
 (1) Rodi čovská zodpov ědnost je souhrn práv a povinností  
a) p ři pé či o nezletilé dít ě, zahrnující zejména pé či o jeho zdraví, 
jeho t ělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, 
  
b) p ři zastupování nezletilého dít ěte, 
  
c) p ři správ ě jeho jm ění. 
  
 (2) P ři výkonu práv a povinností uvedených v odstavci 1 j sou 
rodi če povinni d ůsledn ě chránit zájmy dít ěte, řídit jeho jednání a 
vykonávat nad ním dohled odpovídající stupni jeho v ývoje. Mají právo 
užít p řiměřených výchovných prost ředků tak, aby nebyla dot čena 
důstojnost dít ěte a jakkoli ohroženo jeho zdraví, jeho t ělesný, citový, 
rozumový a mravní vývoj. 
  
 (3) Dít ě, které je schopno s ohledem na stupe ň svého vývoje 
vytvo řit si vlastní názor a posoudit dosah opat ření jeho se týkajících, 
má právo obdržet pot řebné informace a svobodn ě se vyjad řovat ke všem 
rozhodnutím rodi čů týkajících se podstatných záležitostí jeho osoby a  
být slyšeno v každém řízení, v n ěmž se o takových záležitostech 
rozhoduje. 
  
 (4) Dít ě, které žije ve spole čné domácnosti s rodi či, je povinno 
podle svých schopností jim pomáhat. Je dále povinno  p řispívat i na 
úhradu spole čných pot řeb rodiny, pokud má vlastní p říjem, pop řípad ě 
majetek, kterého lze použít pro spole čné pot řeby rodiny. 
  

nadpis vypušt ěn 
 

§ 32 
 

 (1) Rozhodující úlohu ve výchov ě d ětí mají rodi če. 
  
 (2) Rodi če mají být osobním životem a chováním p říkladem svým 
dětem. 
  

§ 33 
 

 Na výchov ě dít ěte se podílí i manžel, který není rodi čem dít ěte, 
za p ředpokladu, že s ním žije ve spole čné domácnosti. 
  

§ 34 
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 (1) Rodi čovská zodpov ědnost náleží ob ěma rodi čům. 
  
 (2) Jestliže jeden z rodi čů nežije, není znám nebo nemá 
způsobilost k právním úkon ům v plném rozsahu, náleží rodi čovská 
zodpov ědnost druhému rodi či. Totéž platí, je-li jeden z rodi čů 
rodi čovské zodpov ědnosti zbaven a nebo je-li výkon jeho rodi čovské 
zodpov ědnosti pozastaven. 
  
 (3) Soud m ůže p řiznat rodi čovskou zodpov ědnost ve vztahu k pé či o 
dít ě i nezletilému rodi či dít ěte, který dosáhl v ěku šestnácti let, má-
li pot řebné p ředpoklady pro výkon práv a povinností z rodi čovské 
zodpov ědnosti vyplývajících. 
  

§ 35 
 

 Dít ě je povinno své rodi če ctít a respektovat. 
  

§ 36 
 

 Rodi če zastupují dít ě p ři právních úkonech, ke kterým není pln ě 
způsobilé. 5) 
  

§ 37 
 

 (1) Žádný z rodi čů nemůže zastoupit své dít ě, jde-li o právní 
úkony ve v ěcech, p ři nichž by mohlo dojít ke st řetu zájm ů mezi rodi či a 
dít ětem nebo ke st řetu zájm ů d ětí týchž rodi čů. 
  
 (2) Nem ůže-li dít ě zastoupit žádný z rodi čů, ustanoví soud dít ěti 
opatrovníka, který bude dít ě v řízení nebo p ři ur čitém právním úkonu 
zastupovat. Tímto opatrovníkem zpravidla ustanoví o rgán vykonávající 
sociáln ě-právní ochranu d ětí (dále jen "orgán sociáln ě-právní ochrany 
dětí"). 
  

§ 37a 
 

 (1) Jm ění dít ěte jsou rodi če povinni spravovat s pé čí řádného 
hospodá ře. 
  
 (2) Výnosu majetku dít ěte lze použít nejprve pro jeho vlastní 
výživu a teprve potom p řiměřeně i pro pot řebu rodiny. Majetková 
podstata m ůže být dot čena jen v p řípad ě, že by vznikl nezavin ěně ze 
strany osob výživou povinných hrubý nepom ěr mezi pom ěry nezletilého 
dít ěte a osob výživou povinných. 
  
 (3) Jakmile dít ě dosáhne zletilosti, odevzdají mu rodi če jm ění, 
které spravovali. Jsou povinni podat vyú čtování ze správy jm ění tehdy, 
když o to dít ě požádá do jednoho roku po skon čení správy. Práva dít ěte 
z odpov ědnosti za škodu a z bezd ůvodného obohacení z ůstávají nedot čena. 
  

§ 37b 
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 (1) V od ůvodn ěných p řípadech, kdy by majetkové zájmy dít ěte mohly 
být ohroženy, ustanoví soud pro zvýšenou ochranu je ho jm ění 
opatrovníka. Opatrovníkem m ůže být ustanovena fyzická osoba, která má 
způsobilost k právním úkon ům v plném rozsahu, svým zp ůsobem života 
zaru čuje řádný výkon této funkce v zájmu dít ěte a s ustanovením 
opatrovníkem souhlasí. 
  
 (2) Nem ůže-li být opatrovníkem ustanovena fyzická osoba, us tanoví 
soud opatrovníkem zpravidla orgán sociáln ě-právní ochrany d ětí. 
  
 (3) Soud vymezí rozsah jm ění, které bude opatrovník s pé čí 
řádného hospodá ře spravovat. Zárove ň ur čí, jakým zp ůsobem má být, 
popřípad ě nesmí být s jednotlivými částmi nakládáno. Zejména stanoví 
způsob výkonu vlastnických a jiných v ěcných práv a práv z duševního 
vlastnictví, zp ůsob výkonu práv k cenným papír ům a práv závazkových. 
  
 (4) Opatrovník nesmí p ři správ ě jm ění činit úkony, které jsou 
spojeny s nep řiměřeným rizikem. 
  
 (5) Opatrovník podléhá dohledu soudu. Soud podle o kolností 
konkrétního p řípadu podmíní platnost právního úkonu opatrovníka s vým 
souhlasem a ur čí povinnost pravidelného podávání zpráv o správ ě jm ění 
dít ěte. 
  
 (6) Opatrovník je povinen nejpozd ěji do dvou m ěsíc ů po skon čení 
své funkce p ředložit soudu záv ěre čný ú čet ze správy jm ění dít ěte. 
  
 (7) Opatrovník má právo na úhradu nutných výdaj ů spojených se 
správou jm ění a na p řiměřenou odm ěnu z výnosu majetku dít ěte. Výši 
odměny stanoví soud. 
  
 (8) Opatrovník odpovídá za porušení povinností uve dených v 
odstavcích 3 a 4 podle obecných p ředpis ů o náhrad ě škody. 
  

§ 38 
 

 (1) D ěti mají spole čné p říjmení rodi čů nebo p říjmení jednoho z 
nich, ur čené dohodou p ři uzav ření manželství. 
  
 (2) Jde-li o dít ě, jehož p říjmení nebylo takto ur čeno a jehož 
rodi če mají p říjmení r ůzná, dohodnou se rodi če o p říjmení dít ěte a 
oznámí to matri čnímu ú řadu. 
  
 (3) Nedohodnou-li se rodi če o jménu nebo p říjmení dít ěte, anebo 
není-li žádný z rodi čů znám, ur čí jméno nebo p říjmení soud. 
  

§ 39 
 

 (1) Uzav řou-li rodi če manželství po narození svého dít ěte, bude 
mít dít ě p říjmení ur čené pro jejich ostatní d ěti. 
  
 (2) Uzav ře-li manželství matka dít ěte, jehož otec není znám, 
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mohou manželé p řed matri čním ú řadem souhlasn ě prohlásit, že p říjmení 
ur čené pro jejich ostatní d ěti bude mít i toto dít ě. 
  

§ 40 
 

 P říjmení dít ěte se nem ůže podle p ředchozích ustanovení zm ěnit, 
jakmile dít ě nabude zletilosti. 
  

HLAVA DRUHÁ 
 

Výchovná opat ření 
 

§ 41 
 

zrušen 
  

§ 42 
 

 Opat ření, kterými se omezuje rodi čovská zodpov ědnost, m ůže u činit 
jen soud. 
  

§ 43 
 

 (1) Vyžaduje-li to zájem na řádné výchov ě dít ěte, m ůže soud, 
neučinil-li tak orgán sociáln ě-právní ochrany d ětí, u činit tato 
opat ření:  
a) napomene vhodným zp ůsobem nezletilého, jeho rodi če a osoby, kte ří 
narušují jeho řádnou výchovu; 
  
b) stanoví nad nezletilým dohled a provádí jej za s oučinnosti školy, 
občanských sdružení v míst ě bydlišt ě nebo na pracovišti; 
  
c) uloží nezletilému omezení, která zabrání škodliv ým vliv ům na jeho 
výchovu, zejména návšt ěvu podnik ů a zábav pro nezletilého vzhledem k 
jeho osob ě nevhodných. 
  
 (2) U činil-li orgán sociáln ě-právní ochrany d ětí opat ření uvedené 
v odstavci 1, nepot řebuje schválení soudu. M ěnit nebo rušit taková 
opat ření m ůže orgán, který je u činil. 
  

§ 44 
 

 (1) Brání-li rodi či ve výkonu jeho rodi čovské zodpov ědnosti 
závažná p řekážka a vyžaduje-li to zájem dít ěte, m ůže soud pozastavit 
výkon rodi čovské zodpov ědnosti. 
  
 (2) Nevykonává-li rodi č řádně povinnosti vyplývající z rodi čovské 
zodpov ědnosti a vyžaduje-li to zájem dít ěte, soud jeho rodi čovskou 
zodpov ědnost omezí; p řitom vždy konkrétn ě vymezí rozsah práv a 
povinností, na které se omezení vztahuje. 
  
 (3) Zneužívá-li rodi č svou rodi čovskou zodpov ědnost nebo její 
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výkon nebo ji závažným zp ůsobem zanedbává, soud jej rodi čovské 
zodpov ědnosti zbaví. 
  
 (4) Dopustil-li se rodi č úmyslného trestného činu proti svému 
dít ěti či ke spáchání trestného činu své dít ě mladší patnácti let 
použil, pop řípad ě se dopustil trestného činu jako spolupachatel, 
návodce či pomocník k trestnému činu spáchanému jeho dít ětem, soud vždy 
posoudí, zda tu nejsou d ůvody pro zahájení řízení o zbavení rodi čovské 
zodpov ědnosti. 
  
 (5) Vyživovací povinnost rodi če v ůči dít ěti rozhodnutím soudu 
podle p ředchozích odstavc ů nezaniká. 
  

§ 45 
 

 (1) Vyžaduje-li to zájem dít ěte, m ůže soud sv ěřit dít ě do výchovy 
jiné fyzické osoby než rodi če, jestliže tato osoba poskytuje záruku 
jeho řádné výchovy a se sv ěřením dít ěte souhlasí. P ři výb ěru vhodné 
osoby dá soud p řednost zpravidla p říbuznému dít ěte. 
  
 (2) Dít ě je možno sv ěřit i do spole čné výchovy manžel ů. Zem ře-li 
jeden z manžel ů, z ůstává dít ě ve výchov ě druhého manžela. Po rozvodu 
manžel ů rozhodne soud o výchov ě dít ěte; do rozhodnutí soudu spole čná 
výchova trvá. 
  
 (3) Do výchovy jen jednoho manžela je možno dít ě sv ěřit pouze se 
souhlasem druhého manžela. Tohoto souhlasu není t řeba, jestliže druhý z 
manžel ů pozbyl zp ůsobilosti k právním úkon ům nebo je-li opat ření tohoto 
souhlasu spojeno s p řekážkou t ěžko p řekonatelnou. 
  
 (4) P ři rozhodnutí o sv ěření dít ěte do výchovy jiné fyzické osoby 
než rodi če vymezí soud rozsah jejich práv a povinností k dít ěti. 
  

Pěstounská pé če 
 

§ 45a 
 

 (1) Soud m ůže sv ěřit dít ě do p ěstounské pé če fyzické osob ě (dále 
jen "p ěstoun"), jestliže zájem dít ěte vyžaduje sv ěření do takové pé če a 
osoba p ěstouna poskytuje záruku řádné výchovy dít ěte. 
  
 (2) Soud m ůže podle odstavce 1 na návrh orgánu sociáln ě-právní 
ochrany d ětí sv ěřit dít ě do p ěstounské pé če na p řechodnou dobu osobám, 
které jsou podle zvláštního právního p ředpisu za řazeny do evidence osob 
vhodných k výkonu p ěstounské pé če po p řechodnou dobu 5a) , a to na 
  
a) dobu, po kterou nem ůže rodi č ze závažných d ůvod ů dít ě vychovávat, 
  
b) dobu, po jejímž uplynutí lze podle § 68a dát sou hlas rodi če s 
osvojením, nebo 
  
c) dobu do pravomocného rozhodnutí soudu o tom, že tu není t řeba 
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souhlasu rodi čů k osvojení (§ 68). 
  
 (3) Dít ě může být sv ěřeno též do spole čné p ěstounské pé če 
manžel ů; ustanovení § 45 odst. 2 a 3 platí obdobn ě. 
  
 (4) P ěstounská pé če může být zrušena rozhodnutím soudu. Soud m ůže 
zrušit p ěstounskou pé či jen z d ůležitých d ůvod ů; u činí tak vždy, 
jestliže o to požádá p ěstoun. 
  
 (5) Bylo-li dít ě sv ěřeno do p ěstounské pé če podle odstavce 2, je 
soud povinen nejmén ě jednou za 3 m ěsíce p řezkoumat, zda trvají d ůvody 
pro sv ěření dít ěte do p ěstounské pé če. Za tím ú čelem si vyžaduje 
zejména zprávy p říslušného orgánu sociáln ě-právní ochrany d ětí. Soud 
rozhodne o výchov ě dít ěte vždy, odpadnou-li d ůvody, pro které bylo dít ě 
sv ěřeno do p ěstounské pé če podle odstavce 2. 
  

§ 45b 
 

 (1) P řed rozhodnutím o sv ěření dít ěte do p ěstounské pé če je soud 
povinen vyžádat si vyjád ření orgánu sociáln ě-právní ochrany d ětí o tom, 
zda ten, kdo se má stát p ěstounem, je osobou vhodnou pro výkon této 
péče. 
  
 (2) Je-li dít ě v ústavní výchov ě nebo v za řízení pro d ěti 
vyžadující okamžitou pomoc z rozhodnutí soudu, m ůže být p řed 
rozhodnutím soudu o sv ěření dít ěte do p ěstounské pé če do časně sv ěřeno 
rozhodnutím orgánu sociáln ě-právní ochrany d ětí do pé če osoby, která má 
zájem stát se p ěstounem a spl ňuje stanovené podmínky; obdobn ě může být 
do pé če budoucích p ěstoun ů sv ěřeno i dít ě, které není v ústavní 
výchov ě, se souhlasem rodi čů. Nebude-li do t ří m ěsíc ů od právní moci 
tohoto rozhodnutí u soudu zahájeno řízení o sv ěření dít ěte do 
pěstounské pé če, rozhodnutí o do časném sv ěření dít ěte pozbude právní 
účinky. 
  
 (3) Odstavec 2 se nepoužije, jde-li o p řípady uvedené v § 45a 
odst. 2. 
  

§ 45c 
 

 (1) P ěstoun je povinen o dít ě osobn ě pe čovat. Bylo-li dít ě 
sv ěřeno do p ěstounské pé če jen jednomu z manžel ů, platí ustanovení § 33 
obdobn ě. 
  
 (2) P ěstoun p ři pé či o osobu dít ěte vykonává p řiměřeně práva a 
povinnosti rodi čů. Nemá vyživovací povinnost k dít ěti a právo 
zastupovat dít ě a spravovat jeho záležitosti má jen v b ěžných v ěcech. 
Má-li p ěstoun za to, že rozhodnutí zákonného zástupce dít ěte není v 
souladu se zájmem dít ěte, m ůže se domáhat rozhodnutí soudu. 
  
 (3) Dít ě je povinno pomáhat podle svých schopností v domácn osti 
pěstouna; pokud má vlastní p říjem a žije ve spole čné domácnosti s 
pěstounem, je povinno p řispívat i na úhradu spole čných pot řeb rodiny. 
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§ 45d 

 
 (1) Nárok na výživné ur čené rozhodnutím soudu na dít ě, jemuž 
náleží p řísp ěvek na úhradu pot řeb podle zvláštního právního p ředpisu, 
7a) p řechází na stát. Je-li výživné vyšší než p řísp ěvek uvedený ve v ět ě 
první, náleží dít ěti rozdíl mezi výživným a p řísp ěvkem; tento rozdíl se 
vyplácí p ěstounovi. 
  
 (2) Soud uloží rodi čům, pop řípad ě jiným fyzickým osobám povinným 
poskytovat výživné dít ěti, aby toto výživné poukazovaly p říslušnému 
orgánu, který vyplácí p ěstounovi, pop řípad ě zletilému dít ěti p řísp ěvek 
na úhradu pot řeb dít ěte podle zvláštního právního p ředpisu. 7a) 
  

§ 46 
 

 (1) Jestliže je výchova dít ěte vážn ě ohrožena nebo vážn ě narušena 
a jiná výchovná opat ření nevedla k náprav ě nebo jestliže z jiných 
závažných d ůvod ů nemohou rodi če výchovu dít ěte zabezpe čit, m ůže soud 
nařídit ústavní výchovu nebo dít ě sv ěřit do pé če za řízení pro d ěti 
vyžadující okamžitou pomoc ( § 42 zákona č. 359/1999 Sb. , o sociáln ě-
právní ochran ě d ětí). Jestliže je to v zájmu nezletilého nutné, m ůže 
soud na řídit ústavní výchovu nebo dít ě sv ěřit do pé če za řízení pro d ěti 
vyžadující okamžitou pomoc i v p řípad ě, že jiná výchovná opat ření 
nepředcházela. Z d ůležitých d ůvod ů může soud prodloužit ústavní výchovu 
až na jeden rok po dosažení zletilosti. 
  
 (2) P řed na řízením ústavní výchovy je soud povinen zkoumat, zda  
výchovu dít ěte nelze zajistit náhradní rodinnou pé čí nebo rodinnou pé čí 
v za řízení pro d ěti vyžadující okamžitou pomoc, které mají p řednost 
před výchovou ústavní. Pominou-li po na řízení ústavní výchovy její 
důvody nebo lze-li dít ěti zajistit náhradní rodinnou pé či, soud ústavní 
výchovu zruší. 
  
 (3) Bylo-li na řízeno opat ření podle odstavce 1, je soud povinen 
nejmén ě jednou za 6 m ěsíc ů p řezkoumat, zda trvají d ůvody pro na řízení 
tohoto opat ření nebo zda není možné zajistit dít ěti náhradní rodinnou 
péči. Za tím ú čelem zejména 
  
a) si vyžádá zprávy p říslušného orgánu sociáln ě-právní ochrany d ětí, 
  
b) si opat ří vyjád ření dít ěte, je-li ho dít ě s ohledem na sv ůj v ěk a 
rozumovou vysp ělost schopné, a 
  
c) vyzve rodi če dít ěte k vyjád ření jejich stanoviska. 
  

§ 47 
 

 (1) Soud soustavn ě sleduje provád ění výchovných opat ření jím 
učin ěných a hodnotí jejich ú činnost. Soud m ůže požádat obec nebo 
okresní ú řad, aby namísto soudu sledovaly, zda jsou dodržován a výchovná 
opat ření u čin ěná soudem. 
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 (2) Je-li dít ě s ohledem na sv ůj v ěk a rozumovou vysp ělost samo 
schopno vyjád řit svobodn ě sv ůj názor a poznatky, je t řeba p ři 
výchovných opat řeních na jeho názor a poznatky vzít z řetel. P ři řízení 
podle § 46 soud zjiš ťuje názor a poznatky dít ěte jeho výpov ědí, p ři čemž 
s ohledem na jeho v ěk a rozumovou vysp ělost dá p řednost výslechu dít ěte 
při jednání. 
  

§ 48 
 

zrušen 
  

§ 49 
 

 Nedohodnou-li se rodi če o podstatných v ěcech p ři výkonu 
rodi čovské zodpov ědnosti, rozhodne soud. 
  

§ 50 
 

 (1) Nežijí-li rodi če nezletilého dít ěte spolu a nedohodnou-li se 
o úprav ě výchovy a výživy dít ěte, m ůže soud i bez návrhu rozhodnout, 
komu bude dít ě sv ěřeno do výchovy a jak má každý z rodi čů p řispívat na 
jeho výživu. 
  
 (2) Ustanovení § 26 až 28 platí tu obdobn ě. 
  

HLAVA TŘETÍ 
 

Určení rodi čovství 
 

§ 50a 
 

 Matkou dít ěte je žena, která dít ě porodila. 
  

§ 51 
 

 (1) Narodí-li se dít ě v dob ě od uzav ření manželství do uplynutí 
t řístého dne po zániku manželství nebo po jeho prohlá šení za neplatné, 
považuje se za otce manžel matky. 
  
 (2) Narodí-li se dít ě žen ě znovu provdané, považuje se za otce 
manžel pozd ější, i když se dít ě narodilo p řed uplynutím t řístého dne 
potom, kdy její d řív ější manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za 
neplatné. 
  
 (3) P ři po čítání času, který je rozhodující pro ur čení otcovství, 
má se za to, že manželství toho, jenž byl prohlášen  za mrtvého, zaniklo 
dnem, který byl v rozhodnutí o prohlášení za mrtvéh o ur čen jako den 
smrti. 
  

§ 52 
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 (1) Za otce se jinak považuje muž, jehož otcovství  bylo ur čeno 
souhlasným prohlášením rodi čů u čin ěným p řed matri čním ú řadem nebo 
soudem. 
  
 (2) Prohlášení nezletilého rodi če o otcovství musí být u čin ěno 
vždy p řed soudem. 
  
 (3) Prohlášení matky není t řeba, nem ůže-li pro duševní poruchu 
posoudit význam svého jednání, nebo je-li opat ření jejího prohlášení 
spojeno s t ěžko p řekonatelnou p řekážkou. 
  

§ 53 
 

 Souhlasným prohlášením rodi čů lze ur čit otcovství k dít ěti ješt ě 
nenarozenému, je-li již po čato. 
  

§ 54 
 

 (1) Nedošlo-li k ur čení otcovství podle p ředchozích ustanovení, 
může dít ě, matka i muž, který o sob ě tvrdí, že je otcem, navrhnout, aby 
otcovství ur čil soud. 
  
 (2) Za otce se považuje muž, který s matkou dít ěte souložil v 
době, od které neprošlo do narození dít ěte mén ě než sto osmdesát a více 
než t ři sta dn ů, pokud jeho otcovství závažné okolnosti nevylu čují. 
  
 (3) Je-li dít ě po čato um ělým oplodn ěním ženy z asistované 
reprodukce podle zvláštního právního p ředpisu 7b) , považuje se za otce 
muž, který dal k um ělému oplodn ění ženy podle tohoto zvláštního 
právního p ředpisu souhlas, pokud by se neprokázalo, že žena ot ěhotn ěla 
jinak. 
  

§ 55 
 

 Není-li domn ělý otec naživu, podává se návrh na ur čení otcovství 
proti opatrovníkovi, kterého soud ustanovil. 
  

§ 56 
 

 (1) Jestliže navrhovatel v pr ůběhu řízení zem ře, m ůže v řízení 
pokra čovat druhý, k návrhu oprávn ěný. Do šesti m ěsíc ů po smrti dít ěte 
mohou podat návrh na ur čení otcovství též potomci navrhovatele, 
prokáží-li právní zájem na tomto ur čení. 
  
 (2) Zem ře-li v pr ůběhu řízení muž, proti kterému návrh na ur čení 
otcovství sm ěřuje, pokra čuje soud v řízení proti opatrovníkovi, kterého 
ustanoví soud. 
  
 (3) Zem ře-li v pr ůběhu řízení muž, který o sob ě tvrdil, že je 
otcem, a nepokra čuje-li v řízení dít ě nebo matka, soud řízení zastaví. 
  

§ 57 
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 (1) Manžel m ůže do šesti m ěsíc ů ode dne, kdy se dozví, že se jeho 
manželce narodilo dít ě, pop řít u soudu, že je jeho otcem. 
  
 (2) Jestliže manžel pozbyl zp ůsobilost k právním úkon ům a tato 
nezp ůsobilost vznikla p řed uplynutím pop ěrné lh ůty, m ůže otcovství 
popřít jeho opatrovník, a to do šesti m ěsíc ů ode dne, kdy se dozví o 
narození dít ěte, nebo v ěděl-li o jeho narození již d říve, do šesti 
měsíc ů po svém ustanovení. 
  

§ 58 
 

 (1) Narodí-li se dít ě v dob ě mezi stoosmdesátým dnem od uzav ření 
manželství a t řístým dnem po tom, kdy manželství zaniklo nebo bylo  
prohlášeno za neplatné, lze otcovství pop řít jen tehdy, je-li 
vylou čeno, že by manžel matky mohl být otcem dít ěte. Narodí-li se dít ě 
do 300 dn ů po rozvodu manželství a jiný muž o sob ě tvrdí, že je otcem 
dít ěte, lze otcovství manžela považovat za vylou čené též na základ ě 
souhlasného prohlášení matky, manžela a tohoto muže . Toto prohlášení 
musí být u čin ěno v řízení o pop ření otcovství. 
  
 (2) Otcovství k dít ěti narozenému v dob ě mezi stoosmdesátým dnem 
a t řístým dnem od um ělého oplod ňování vykonaného se souhlasem manžela 
matky nelze pop řít. Otcovství však lze pop řít, jestliže by se 
prokázalo, že matka dít ěte ot ěhotn ěla jinak. 
  
 (3) Narodí-li se dít ě p řed stoosmdesátým dnem od uzav ření 
manželství, posta čí k tomu, aby se manžel matky nepovažoval za otce, 
popře-li u soudu své otcovství. To však neplatí, jestli že manžel s 
matkou dít ěte souložil v dob ě, od níž neprošlo do narození dít ěte mén ě 
než sto osmdesát a více než t ři sta dní, nebo jestliže p ři uzav ření 
manželství v ěděl, že je t ěhotná. 
  

§ 59 
 

 (1) Manžel má právo pop řít otcovství v ůči dít ěti a matce, jsou-li 
oba na živu, a nežije-li jeden z nich, v ůči druhému. Není-li na živu 
ani dít ě ani matka, toto právo manžel nemá. 
  
 (2) Také matka m ůže do šesti m ěsíc ů od narození dít ěte pop řít, že 
otcem dít ěte je její manžel. Ustanovení o pop ěrném právu manžela platí 
tu obdobn ě. 
  

§ 60 
 

 Bylo-li pravomocn ě rozhodnuto, že pozd ější manžel není otcem 
dít ěte znovu provdané matky, po číná šestim ěsí ční lh ůta k pop ření 
otcovství pro d řív ějšího manžela dnem, kdy se dov ěděl o tomto 
pravomocném rozhodnutí. 
  

§ 61 
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 (1) Muž, jehož otcovství bylo ur čeno souhlasným prohlášením 
rodi čů, m ůže je p řed soudem pop řít, jen je-li vylou čeno, že by mohl být 
otcem dít ěte a dokud neuplyne šest m ěsíc ů ode dne, kdy bylo takto 
otcovství ur čeno; tato lh ůta neskon čí p řed uplynutím šesti m ěsíc ů od 
narození dít ěte. 
  
 (2) Také matka dít ěte m ůže ve stejné lh ůt ě pop řít, že je otcem 
dít ěte muž, jehož otcovství bylo ur čeno souhlasným prohlášením rodi čů. 
  
 (3) Ustanovení § 57 odst. 2, § 58 odst. 2 a § 59 o dst. 1 platí tu 
obdobn ě. 
  

§ 62 
 

 (1) Uplynula-li lh ůta stanovená pro pop ření otcovství jedním z 
rodi čů, m ůže nejvyšší státní zástupce, vyžaduje-li to zájem d ít ěte, 
podat návrh na pop ření otcovství proti otci, matce a dít ěti. 
  
 (2) Není-li n ěkterý z nich naživu, m ůže nejvyšší státní zástupce 
podat návrh na pop ření otcovství proti ostatním z nich; není-li naživu  
nikdo z nich, m ůže podat návrh proti opatrovníkovi, kterého soud pr o 
tuto v ěc ustanovil. 
  

§ 62a 
 

 Nejvyšší státní zástupce m ůže, a to p řed uplynutím lh ůty 
stanovené pro pop ření otcovství, podat návrh na pop ření otcovství muže, 
jehož otcovství bylo ur čeno souhlasným prohlášením rodi čů, ale který 
nemůže být otcem dít ěte, je-li to ve z řejmém zájmu dít ěte a v souladu s 
ustanoveními zaru čujícími základní lidská práva. 
  

HLAVA ČTVRTÁ 
 

Osvojení 
  

§ 63 
 

 (1) Osvojením vzniká mezi osvojitelem a osvojencem  takový pom ěr, 
jaký je mezi rodi či a d ětmi, a mezi osvojencem a p říbuznými osvojitele 
poměr p říbuzenský. Osvojitelé mají rodi čovskou zodpov ědnost p ři výchov ě 
dětí (§ 31 až 37b). 
  
 (2) O osvojení rozhoduje soud na návrh osvojitele.  K návrhu na 
osvojení dít ěte do ciziny je osvojitel povinen p řipojit pravomocné 
rozhodnutí o souhlasu s osvojením vydaném Ú řadem pro mezinárodn ěprávní 
ochranu d ětí (§ 67 odst. 3). 7c) 
  

§ 64 
 

 (1) Osvojiteli se mohou stát pouze fyzické osoby, které zaru čují 
způsobem svého života, že osvojení bude ku prosp ěchu dít ěte i 
spole čnosti. 
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 (2) Osvojitelem nem ůže být ten, kdo nemá zp ůsobilost k právním 
úkon ům. 
  

§ 65 
 

 (1) Mezi osvojitelem a osvojencem musí být p řiměřený v ěkový 
rozdíl. 
  
 (2) Osvojit lze nezletilého, a to jen je-li mu osv ojení ku 
prosp ěchu. 
  

§ 66 
 

 (1) Jako spole čné dít ě mohou n ěkoho osvojit jen manželé. 
  
 (2) Je-li osvojitel manželem, m ůže osvojit jen se souhlasem 
druhého manžela; tohoto souhlasu není t řeba, jestliže druhý manžel 
pozbyl zp ůsobilost k právním úkon ům nebo je-li opat ření tohoto souhlasu 
spojeno s p řekážkou t ěžko p řekonatelnou. 
  

§ 67 
 

 (1) K osvojení je t řeba souhlasu zákonného zástupce osvojovaného 
dít ěte. Je-li toto dít ě schopno posoudit dosah osvojení, je t řeba také 
jeho souhlasu, ledaže by tím byl zma řen ú čel osvojení. 
  
 (2) K osvojení je t řeba souhlasu rodi če, i když je nezletilý. 
  
 (3) K osvojení dít ěte do ciziny je t řeba souhlas Ú řadu pro 
mezinárodn ěprávní ochranu d ětí. 
  

§ 68 
 

 (1) Pokud jsou zákonnými zástupci osvojovaného dít ěte jeho 
rodi če, není t řeba jejich souhlasu, jestliže  
a) po dobu nejmén ě šesti m ěsíc ů soustavn ě neprojevovali opravdový zájem 
o dít ě, zejména tím, že dít ě pravideln ě nenavšt ěvovali, neplnili 
pravideln ě a dobrovoln ě vyživovací povinnost k dít ěti a neprojevují 
snahu upravit si v mezích svých možností své rodinn é a sociální pom ěry 
tak, aby se mohli osobn ě ujmout pé če o dít ě, nebo 
  
b) po dobu nejmén ě dvou m ěsíc ů po narození dít ěte neprojevili o dít ě 
žádný zájem, a čkoliv jim v projevení zájmu nebránila závažná p řekážka. 
  
 (2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobn ě i v p řípad ě, že rodi č je 
nezletilý. 
  
 (3) O spln ění podmínek uvedených v odstavci 1 rozhoduje ke dni  
podání návrhu orgánem sociáln ě-právní ochrany d ětí jako opatrovníkem 
dít ěte, pop řípad ě rodi čem dít ěte soud. 
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§ 68a 
 

 Souhlasu rodi čů, kte ří jsou zákonnými zástupci osvojovaného 
dít ěte, není dále t řeba, jestliže rodi če dají souhlas k osvojení p ředem 
bez vztahu k ur čitým osvojitel ům. Souhlas p ředem musí být dán osobn ě 
přítomným rodi čem písemn ě p řed soudem nebo p řed p říslušným orgánem 
sociáln ě-právní ochrany d ětí. Souhlas m ůže být dán rodi čem nejd říve 
šest týdn ů po narození dít ěte. Odvolat souhlas lze toliko do doby, než 
je dít ě umíst ěno na základ ě rozhodnutí do pé če budoucích osvojitel ů. 
  

§ 68b 
 

 V p řípadech uvedených v § 68 odst. 1 a § 68a je t řeba k osvojení 
souhlasu opatrovníka, který byl osvojovanému dít ěti ustanoven v řízení 
o osvojení. 
  

§ 69 
 

 (1) P řed rozhodnutím soudu o osvojení musí být dít ě nejmén ě po 
dobu t ří m ěsíc ů v pé či budoucího osvojitele, a to na jeho náklad. 
  
 (2) O sv ěření dít ěte, které je v ústavu nebo v za řízení pro d ěti 
vyžadující okamžitou pomoc z rozhodnutí soudu nebo z v ůle rodi čů, do 
péče budoucích osvojitel ů rozhodne orgán sociáln ě-právní ochrany d ětí; 
ustanovení § 67 až 68b platí obdobn ě. 
  
 (3) Rozhodne-li se p ěstoun osvojit dít ě sv ěřené mu do p ěstounské 
péče, nevyžaduje se, aby p řed rozhodnutím soudu o osvojení bylo dít ě 
nejmén ě po dobu t ří m ěsíc ů v pé či p ěstouna na jeho náklad, pokud 
pěstounská pé če trvala alespo ň po tuto dobu. 
  
 (4) Ustanovení odstavce 3 platí obdobn ě v p řípadech, kdy se 
rozhodne osvojit dít ě sv ěřené mu do výchovy jiná fyzická osoba než 
rodi č podle § 45, a v p řípadech, kdy se rozhodne osvojit dít ě poru čník, 
který o n ě osobn ě pe čuje. 
  

§ 69a 
 

 P řed rozhodnutím pou čí soud osvojitele o ú čelu, obsahu i 
důsledcích osvojení. 
  

§ 70 
 

 Soud je povinen zjistit na základ ě léka řského vyšet ření a dalších 
pot řebných vyšet ření zdravotní stav osvojitel ů, jejich osobnostní 
dispozice a motivaci k osvojení a posoudit, zda se nepří čí ú čel ům 
osvojení, a s výsledky svého šet ření seznámit osvojitele i zákonného 
zástupce osvojence. Je povinen zjistit zdravotní st av osvojence a s 
výsledky svého zjišt ění seznámit osvojitele i zákonného zástupce 
osvojence. Soud je povinen vyžádat si vyjád ření orgánu sociáln ě-právní 
ochrany d ětí. 
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§ 70a 
 

 Dít ě nemůže být osvojeno, dokud rozhodnutí soudu v řízení o 
ur čení otcovství zahájeném na návrh muže, který o sob ě tvrdí, že je 
otcem osvojovaného dít ěte, nenabude právní moci. 
  

§ 71 
 

 Osvojenec bude mít p říjmení osvojitele. Spole čný osvojenec 
manžel ů bude mít p říjmení ur čené pro ostatní jejich d ěti; to platí i v 
případ ě, že osvojitelem je manžel matky osvojence. 
  

§ 72 
 

 (1) Osvojením zanikají vzájemná práva a povinnosti  mezi 
osvojencem a p ůvodní rodinou. Zanikají také práva a povinnosti 
opatrovníka, pop řípad ě poru čníka, který byl ustanoven, aby za rodi če 
tato práva a povinnosti vykonával. 
  
 (2) Je-li osvojitel manželem jednoho z rodi čů osvojence, nedotýká 
se osvojení vztah ů mezi osvojencem a tímto rodi čem i jeho p říbuznými. 
  

§ 73 
 

 (1) Osvojení, vyjma osvojení nezrušitelného, m ůže soud zrušit jen 
z d ůležitých d ůvod ů na návrh osvojence nebo osvojitele. 
  
 (2) Zrušením osvojení vznikají znovu vzájemná práv a a povinnosti 
mezi osvojencem a p ůvodní rodinou. Osvojenec bude mít op ět své d řív ější 
příjmení. 
  

Osvojení nezrušitelné 
 

§ 74 
 

 (1) Osvojení m ůže být provedeno také tak, že soud na návrh 
osvojitele rozhodne, aby osvojitel byl zapsán v mat rice místo rodi če 
osvojence. 
  
 (2) Takto mohou osvojit dít ě pouze manželé, nebo jeden z manžel ů, 
který žije s n ěkterým z rodi čů dít ěte v manželství, a nebo poz ůstalý 
manžel po rodi či nebo osvojiteli dít ěte. Výjime čně může takto 
osvojit i osam ělá osoba, jestliže jsou jinak p ředpoklady, že toto 
osvojení bude plnit svoje spole čenské poslání. V takovém p řípad ě soud 
též rozhodne, aby byl z matriky vypušt ěn zápis o druhém rodi či dít ěte. 
  
 (3) Toto osvojení nelze zrušit. 
  

§ 75 
 

 Osvojit lze jen nezletilého staršího jednoho roku.  
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§ 76 
 

 Osvojenec m ůže být op ětovn ě osvojen jen v p řípad ě, že je 
osvojován manželem osvojitele nebo osvojitel zem řel a nebo d řív ější 
osvojení bylo zrušeno. 
  

§ 77 
 

 Rozhodnutí o tom, že osvojitel bude zapsán v matri ce místo rodi če 
osvojence, m ůže soud u činit také dodate čně, dokud osvojenec nedosáhl 
zletilosti, a to i v p řípadech osvojení provedeného podle d řív ějších 
předpis ů. Nebyl-li v řízení o osvojení osvojenec slyšen, není k tomuto 
rozhodnutí zapot řebí jeho souhlasu. 
  

HLAVA PÁTÁ 
 

Poru čenství a opatrovnictví 
 

Poru čenství 
  

§ 78 
 

 Jestliže rodi če dít ěte zem řeli, byli zbaveni rodi čovské 
zodpov ědnosti, výkon jejich rodi čovské zodpov ědnosti byl pozastaven 
nebo nemají zp ůsobilost k právním úkon ům v plném rozsahu, ustanoví soud 
dít ěti poru čníka, který bude nezletilého vychovávat, zastupovat  a 
spravovat jeho majetek místo jeho rodi čů. 
  

§ 79 
 

 (1) Není-li to v rozporu se zájmy dít ěte, ustanoví soud 
poru čníkem p ředevším toho, koho doporu čili rodi če. Nebyl-li nikdo takto 
doporu čen, ustanoví soud poru čníkem n ěkoho z p říbuzných a nebo osob 
blízkých dít ěti nebo jeho rodin ě, pop řípad ě jinou fyzickou osobu. 
  
 (2) Poru čníky nezletilého dít ěte mohou být ustanoveni i manželé. 
  
 (3) Nem ůže-li být poru čníkem ustanovena fyzická osoba, ustanoví 
soud poru čníkem orgán sociáln ě-právní ochrany d ětí. 
  
 (4) Dokud není dít ěti ustanoven poru čník nebo dokud se ustanovený 
poru čník neujme své funkce, činí neodkladné úkony v zájmu dít ěte a v 
jeho zastoupení orgán sociáln ě-právní ochrany d ětí. 
  

§ 80 
 

 (1) Poru čník odpovídá soudu za řádné pln ění této funkce a podléhá 
jeho pravidelnému dozoru. Zejména je povinen podáva t soudu zprávy o 
osob ě poru čence a ú čty ze správy jeho jm ění. Soud však m ůže poru čníka 
zprostit povinnosti podávat podrobné vyú čtování, nep řesahují-li výnosy 
jmění pravd ěpodobné náklady na výchovu a výživu poru čence. 
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 (2) Je-li správa jm ění poru čence spojena se zna čnou námahou, m ůže 
soud poru čníkovi na jeho žádost p řiznat z tohoto jm ění p řiměřenou 
odměnu ro čně a nebo p ři skon čení správy. 
  
 (3) Poru čník je povinen nejdéle do dvou m ěsíc ů po skon čení svého 
poru čenství p ředložit soudu záv ěre čný ú čet ze správy jm ění poru čence. 
Této povinnosti m ůže soud poru čníka zprostit. 
  
 (4) Jakékoli rozhodnutí poru čníka v podstatné v ěci týkající se 
dít ěte vyžaduje schválení soudem. 
  
 (5) Ustanovení § 37b zde platí obdobn ě. 
  

§ 81 
 

 Na vztahy poru čníka (poru čník ů) a dít ěte se p řiměřeně vztahují 
ustanovení o právech a povinnostech rodi čů a d ětí. Funkce poru čníka 
nezakládá vyživovací povinnost k dít ěti. 
  

§ 82 
 

 (1) Soud zprostí poru čníka poru čenství na jeho návrh. 
  
 (2) Soud poru čníka odvolá, jestliže se stane pro výkon funkce 
poru čníka nezp ůsobilý nebo porušuje své povinnosti. 
  
 (3) V p řípad ě rozvodu manžel ů, kte ří byli ustanoveni do funkce 
poru čník ů, soud vždy posoudí, zda je v zájmu dít ěte, aby tuto funkci 
vykonávali nadále oba rozvedení manželé. V opa čném p řípad ě jednoho z 
nich poru čenství zprostí. 
  

Opatrovnictví 
  

§ 83 
 

 (1) Vedle p řípadu st řetu zájm ů zákonných zástupc ů a dít ěte nebo 
mezi d ětmi týchž rodi čů navzájem (§ 37 odst. 1), ohrožení majetkových 
zájm ů dít ěte (§ 37b), omezení rodi čovské zodpov ědnosti (§ 44 odst. 2) a 
řízení o osvojení (§ 68b) ustanoví soud opatrovníka též v p řípadech, 
kdy je to v zájmu dít ěte z jiných d ůvodů t řeba. 
  
 (2) V takových p řípadech lze ustanovit opatrovníkem i orgán 
sociáln ě-právní ochrany d ětí. 
  

§ 84 
 

 Rozsah práv a povinností opatrovníka vymezí soud z  hlediska 
účelu, pro který byl opatrovník ustanoven, aby ochran a zájm ů 
nezletilého byla pln ě zajišt ěna. 
  

ČÁST TŘETÍ 
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Výživné 
  

HLAVA PRVNÍ 
 

Vzájemná vyživovací povinnost rodi čů a d ětí 
 

§ 85 
 

 (1) Vyživovací povinnost rodi čů k d ětem trvá do té doby, pokud 
děti nejsou samy schopny se živit. 
  
 (2) Oba rodi če p řispívají na výživu svých d ětí podle svých 
schopností, možností a majetkových pom ěr ů. Dít ě má právo podílet se na 
životní úrovni svých rodi čů. 
  
 (3) P ři ur čení rozsahu jejich vyživovací povinnosti p řihlíží se k 
tomu, který z rodi čů a v jaké mí ře o dít ě osobn ě pe čuje. Žijí-li rodi če 
spolu, p řihlédne se i k pé či rodi čů o spole čnou domácnost. 
  

§ 85a 
 

 (1) Rodi č, který má p říjmy z jiné než závislé činnosti 
podléhající dani z p říjm ů, 8) je povinen soudu prokázat své p říjmy, 
předložit podklady pro zhodnocení svých majetkových p oměr ů a umožnit 
soudu zjistit i další skute čnosti pot řebné pro rozhodnutí zp řístupn ěním 
údaj ů chrán ěných podle zvláštních p ředpis ů. Nesplní-li rodi č tuto 
povinnost, má se za to, že jeho pr ůměrný m ěsí ční p říjem činí 
12,7násobek životního minima jednotlivce podle zvlá štního právního 
předpisu 9) . 
  
 (2) Tam, kde to majetkové pom ěry povinného rodi če p řipoušt ějí, 
lze za od ůvodn ěné pot řeby dít ěte považovat i tvorbu úspor 
zabezpe čujících zejména p řípravu na budoucí povolání. 
  

§ 86 
 

 (1) Nežijí-li rodi če nezletilého dít ěte spolu, upraví soud rozsah 
jejich vyživovací povinnosti nebo schválí jejich do hodu o výši 
výživného (§ 50). 
  
 (2) Soud postupuje stejným zp ůsobem, žijí-li rodi če spolu, avšak 
jeden z nich neplní dobrovoln ě své povinnosti k nezletilému dít ěti. 
  
 (3) Výživné zletilých d ětí upraví soud jen na návrh. 
  

§ 87 
 

 (1) D ěti, které jsou schopny samy se živit, jsou povinny zajistit 
svým rodi čům slušnou výživu, jestliže toho pot řebují. 
  
 (2) Každé dít ě plní tuto vyživovací povinnost takovým dílem, jaký  
odpovídá pom ěru jeho schopností, možností a majetkových pom ěr ů k 
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schopnostem, možnostem a majetkovým pom ěr ům ostatních d ětí. 
  

HLAVA DRUHÁ 
 

Vyživovací povinnost mezi ostatními p říbuznými 
 

§ 88 
 

 (1) P ředci a potomci mají vzájemnou vyživovací povinnost.  
  
 (2) Pokud potomci nemohou své vyživovací povinnost i dostát, 
přechází tato povinnost na p ředky. P říbuzní vzdálen ější mají vyživovací 
povinnost, jen nemohou-li tuto povinnost plnit p říbuzní bližší. 
  
 (3) Stanoví-li soud výživné pro nezletilé dít ě, platí ustanovení 
§ 85a obdobn ě. 
  

§ 89 
 

 Je-li n ěkolik povinných, kte ří jsou p říbuzní v témže stupni, plní 
každý z nich vyživovací povinnost takovým dílem, ja ký odpovídá pom ěru 
jeho schopností, možností a majetkových pom ěr ů k schopnostem, možnostem 
a majetkovým pom ěr ům ostatních. 
  

§ 90 
 

 Právo na výživné p řísluší oprávn ěným, jen pokud toho nutn ě 
pot řebují. 
  

HLAVA TŘETÍ 
 

Vyživovací povinnost mezi manžely 
 

§ 91 
 

 (1) Manželé mají vzájemnou vyživovací povinnost. 
  
 (2) Neplní-li jeden z manžel ů tuto povinnost, ur čí soud na návrh 
některého z nich její rozsah, p ři čemž p řihlédne k pé či o spole čnou 
domácnost. Rozsah vyživovací povinnosti stanoví tak , aby hmotná a 
kulturní úrove ň obou manžel ů byla zásadn ě stejná. 
  
 (3) Tato vyživovací povinnost p ředchází vyživovací povinnosti 
dětí. 
  

HLAVA ČTVRTÁ 
 

Výživné rozvedeného manžela 
 

§ 92 
 

 (1) Rozvedený manžel, který není schopen sám se ži vit, m ůže žádat 
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od bývalého manžela, aby mu p řispíval na p řiměřenou výživu podle svých 
schopností, možností a majetkových pom ěr ů. Nedohodnou-li se, rozhodne 
soud o výživném na návrh n ěkterého z nich. 
  
 (2) Tato povinnost p ředchází vyživovací povinnosti d ětí v ůči 
rodi čům. 
  

§ 93 
 

 (1) Soud m ůže rozvedenému manželovi, který se porušením 
manželských povinností na rozvratu manželství p řevážn ě nepodílel a 
kterému byla rozvodem zp ůsobena závažná újma, p řiznat proti jeho 
bývalému manželovi výživné ve stejném rozsahu, jako  je vyživovací 
povinnost mezi manžely podle § 91 odst. 2. 
  
 (2) Výživné podle odstavce 1 lze p řiznat nejdéle na dobu t ří let 
od rozvodu. 
  

§ 94 
 

 (1) Právo na výživné zanikne, jestliže oprávn ěný manžel uzav ře 
nové manželství nebo povinný manžel zem ře. 
  
 (2) Právo na výživné zanikne též poskytnutím jedno rázové částky 
na základ ě písemné smlouvy. 
  

HLAVA PÁTÁ 
 

Přísp ěvek na výživu a úhradu n ěkterých náklad ů neprovdané matce 
 

§ 95 
 

 (1) Otec dít ěte, za kterého není matka dít ěte provdána, je 
povinen matce p řispívat p řiměřeně na úhradu výživy po dobu dvou let, 
jakož i na úhradu náklad ů spojených s t ěhotenstvím a slehnutím. 
  
 (2) K zajišt ění úhrady t ěchto náklad ů, jakož i k zajišt ění výživy 
dít ěte po dobu, po níž by zam ěstnankyni podle zvláštního p ředpisu 
náležela mate řská dovolená, 10) m ůže soud na návrh t ěhotné ženy uložit 
tomu, jehož otcovství je pravd ěpodobné, aby pot řebnou částku poskytl 
předem. 
  
 (3) Právo žádat úhradu náklad ů podle odstavce 1 se proml čí ve 
t řech letech ode dne slehnutí. 
  

HLAVA ŠESTÁ 
 

Spole čná ustanovení 
 

§ 96 
 

 (1) P ři ur čení výživného p řihlédne soud k od ůvodn ěným pot řebám 
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oprávn ěného, jakož i k schopnostem, možnostem a majetkovým  pom ěr ům 
povinného. P ři hodnocení schopností, možností a majetkových pom ěr ů 
povinného zkoumá soud, zda se povinný nevzdal bez d ůležitého d ůvodu 
výhodn ějšího zam ěstnání či výd ěle čné činnosti nebo majetkového 
prosp ěchu, pop řípad ě zda nepodstupuje nep řiměřená majetková rizika. 
  
 (2) Výživné nelze p řiznat, jestliže by to bylo v rozporu s 
dobrými mravy. 
  

§ 97 
 

 (1) Výživné je t řeba platit v pravidelných op ětujících se 
částkách, s výjimkou p řípad ů podle § 94 odst. 2 a § 97 odst. 2, které 
jsou splatné vždy na m ěsíc dop ředu. 
  
 (2) U výživného pro dít ě může soud v p řípadech hodných zvláštního 
zřetele rozhodnout o povinnosti složit pen ěžní částku pro výživné 
splatné v budoucnosti. U činí p řitom p říslušná opat ření zaru čující 
pravidelnou výplatu m ěsí čních splátek odpovídajících stanovenému 
výživnému. 
  
 (3) Proti pohledávkám na výživné je zapo čtení vzájemných 
pohledávek p řípustné jen dohodou. Proti pohledávkám na výživné, které 
je poskytováno nezletilým d ětem, není však takové zapo čtení p řípustné. 
  

§ 98 
 

 (1) Právo na výživné se neproml čuje. Lze je však p řiznat jen ode 
dne zahájení soudního řízení; u výživného pro nezletilé d ěti i za dobu 
nejdéle t ří let zp ět od tohoto dne. 
  
 (2) Práva na jednotlivá op ětující se pln ění výživného, jakož i 
ostatní práva na pen ěžitá pln ění vyplývající z tohoto zákona se však 
proml čují. 
  

§ 99 
 

 (1) Zm ění-li se pom ěry, m ůže soud i bez návrhu zm ěnit dohody a 
soudní rozhodnutí o výživném pro nezletilé d ěti. Dojde-li k zrušení 
nebo snížení tohoto výživného za minulou dobu, spot řebované výživné se 
nevrací. 
  
 (2) Nejde-li o výživné pro nezletilé d ěti, m ůže dojít ke zm ěně 
nebo k zrušení pouze na návrh. 
  

§ 100 
 

zrušen 
  

§ 101 
 

 (1) Kdo zcela nebo z části splnil za jiného vyživovací povinnost, 
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je oprávn ěn na n ěm požadovat úhradu tohoto pln ění. 
  
 (2) Proml čení tohoto nároku se řídí ustanovením § 101 ob čanského 
zákoníku . 
  

§ 102 
 

zrušen 
  

§ 103 
 

 Rozhodne-li soud o umíst ění dít ěte do ústavní nebo ochranné 
výchovy, upraví vždy také rozsah vyživovací povinno sti rodi čů k dít ěti. 
Přitom zohlední i p ředpokládanou výši platby podle zvláštních p ředpis ů 
12) . 
  

ČÁST ČTVRTÁ 
 

Závěre čná ustanovení 
 

§ 104 
 

 Ustanovení ob čanského zákoníku se použijí tehdy, nestanoví-li 
tento zákon n ěco jiného. 
  

§ 104a 
 

 P ůsobnosti stanovené krajskému ú řadu, obecnímu ú řadu obce s 
rozší řenou p ůsobností, matri čnímu ú řadu, obecnímu ú řadu nebo 
starostovi, zástupci starosty nebo pov ěřenému členu zastupitelstva obce 
podle tohoto zákona jsou výkonem p řenesené p ůsobnosti. 
  

§ 104b 
 

 Pokud snoubenci v dob ě od 1. srpna 1998 do 31. prosince 2002 
učinili prohlášení o uzav ření manželství p řed funkcioná řem obce, který 
k tomu nebyl podle § 4 odst. 1 oprávn ěn, manželství na základ ě takového 
prohlášení vzniklo, jestliže byly spln ěny ostatní zákonné podmínky pro 
vznik manželství a jestliže soud nerozhodl jinak. T o však platí pouze v 
případ ě, že snoubenci byli se z řetelem ke všem okolnostem v dobré ví ře, 
že spolu uzav řeli manželství. 
  

§ 105 
 

 (1) Úprava spole čného jm ění manžel ů a spole čného nájmu je 
stanovena v § 143 až 151 a § 703 až 709 ob čanského zákoníku. 
  
 (2) Pro ú čely ustanovení § 706 odst. 1 ob čanského zákoníku se 
děti sv ěřené do výchovy jiné fyzické osoby (§ 45) a d ěti, o které 
osobn ě pe čuje jejich poru čník (§ 78), považují za d ěti vlastní. 
  

§ 106 
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 Dohody a soudní rozhodnutí, kterými byla stanovena  p řed ú činností 
tohoto zákona vyživovací povinnost rozvedených manž el ů v ůči sob ě 
navzájem, mohou být na návrh jednoho z manžel ů soudem zm ěněny nebo 
zrušeny, jsou-li v rozporu s tímto zákonem. 
  

§ 107 
 

 Osvojení provedená podle dosavadních p ředpis ů, s výjimkou 
osvojení se zápisem osvojitele místo rodi če do matriky, se považují za 
osvojení podle ustanovení § 63 až 73 tohoto zákona.  
  

§ 108 
 

 Zrušují se: 
  
 1. zákon č. 265/1949 Sb. , o právu rodinném, 
 2. zákon č. 266/1949 Sb. , o zatímních zm ěnách v n ěkterých 
občanských v ěcech právních, 
 3. zákon č. 59/1952 Sb. , o uzavírání manželství s cizinci, 
 4. zákon č. 69/1952 Sb. , o sociáln ě právní ochran ě mládeže, 
 5. zákonné opat ření P ředsednictva Národního shromážd ění č. 
61/1955 Sb. , o zm ěně p ředpis ů o rozvodu, 
 6. zákon č. 15/1958 Sb. , o zm ěně p ředpis ů o osvojení, 
 7. na řízení Ministerstva spravedlnosti č. 70/1952 Sb. , kterým se 
provádí zákon o sociáln ě právní ochran ě mládeže, 
 8. zákonné opat ření P ředsednictva Národního shromážd ění č. 
58/1955 Sb. , o d ětských p řísp ěvcích a ochranné výchov ě, 
 9. vládní na řízení č. 73/1956 Sb. , kterým se p řenáší p ůsobnost 
úřadoven ochrany mládeže na výkonné orgány národních výbor ů. 
 

§ 109 
 

 Tento zákon nabývá ú činnosti dnem 1. dubna 1964. 
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____________________ 
  
1) Zákon č. 308/1991 Sb. , o svobod ě náboženské víry a postavení církví 
a náboženských spole čností. 
  
2) § 20 zákona č. 301/2000 Sb. 
  
3) § 11 zákona č. 301/2000 Sb. 
  
3a) Čl. 5 písm. f) vyhlášky ministra zahrani čních v ěcí č. 32/1969 Sb. , 
o Víde ňské úmluv ě o konzulárních stycích. 
  
3b) Vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 22/1977 Sb. , kterou se 
vydávají bližší p ředpisy k zákonu o matrikách, ve zn ění pozd ějších 
předpis ů. 
  
3c) Zákon č. 115/2006 Sb. , o registrovaném partnerství a o zm ěně 
některých souvisejících zákon ů. 
  
5) § 8 a 9 ob čanského zákoníku . 
  
5a) § 27a zákona č. 359/1999 Sb. , o sociáln ě-právní ochran ě d ětí, ve 
znění pozd ějších p ředpis ů. 
  
7a) § 37 a 38 zákona č. 117/1995 Sb. , o státní sociální podpo ře, ve 
znění pozd ějších p ředpis ů. 
  
7b) Zákon č. 20/1966 Sb. , o pé či o zdraví lidu, ve zn ění zákona č. 
227/2006 Sb. 
  
7c) § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 359/1999 Sb. , o sociáln ě-právní 
ochran ě d ětí. 
  
8) Zákon ČNR č. 586/1992 Sb. , o daních z p říjm ů, ve zn ění pozd ějších 
předpis ů. 
  
9) § 2 zákona č. 110/2006 Sb. , o životním a existen čním minimu. 
  
10) § 157 odst. 1 a § 158 zákoníku práce . 
  
12) Nap říklad zákon č. 109/2002 Sb. , o výkonu ústavní výchovy nebo 
ochranné výchovy ve školských za řízeních a o preventivn ě výchovné pé či 
ve školských za řízeních a o zm ěně dalších zákon ů, ve zn ění pozd ějších 
předpis ů. 
  
Vyhláška č. 82/1993 Sb. , o úhradách za pobyt v za řízeních sociální 
péče, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů.  


