
Městská část Praha 19 
Úřad městské části, 

se sídlem: Semilská 43/1, 197 00 Praha 9 – Kbely 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví  

detašované pracoviště: Železnobrodská 764, Praha 9 – Kbely 

 
Poučení rodičů nezl. dítěte/dětí ve smyslu rodičovské odpovědnosti a odpovědnosti za výchovu 

 Ve smyslu § 855 – 923 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – oddílů Rodiče a dítě, zejména pak § 

865 – 909 zákona č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník – pojem rodičovská odpovědnost 

 Ve smyslu Úmluvy o právech dítěte, čl. 18 odst. 1 

Rodiče a dítě mají vůči sobě navzájem povinnosti a práva. (§ 855, odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.) 

 

Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující 

zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování 

osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho zastupování 

a spravování jeho jmění. (§ 858 zákona č. 89/2012 Sb.) 

 

Rodičovská odpovědnost náleží stejně oběma rodičům. Má ji každý rodič, ledaže ji byl zbaven (§ 865, odst. 1 

zákona č. 89/2012 Sb.) 

Rodičovskou odpovědnost vykonávají rodiče v souladu se zájmy dítěte. (§ 875, odst. 1 zákona č. 89/2012 

Sb.) 

Před rozhodnutím, které se dotýká zájmu dítěte, sdělí rodiče vše potřebné, aby si mohlo vytvořit vlastní názor o 

dané záležitosti a rodičům jej sdělit; to neplatí, není-li dítě schopno sdělení náležitě přijmout nebo není schopno 

vytvořit vlastní názor nebo není schopno tento názor rodičům sdělit. Názoru dítěte rodiče věnují patřičnou 

pozornost a berou názor dítěte při rozhodování v úvahu (§ 875, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.) 

 

Rodičovskou odpovědnost vykonávají rodiče ve vzájemné shodě (§ 876 zákona č. 89/2012) 

 

Rodiče mají rozhodující úlohu ve výchově dítěte. Rodiče mají být všestranně příkladem svým dětem, 

zejména pokud se jedná o způsob života a chování v rodině (§ 884 zákona č. 89/2012 Sb.) 

Výkon práva rodičů udržovat osobní styk s dítětem nemohou rodiče svěřit jiné osobě (§ 887 zákona č. 89/2012 

Sb.) 

Dítě, které je v péči jen jednoho rodiče, má právo stýkat se s druhým rodičem v rozsahu, který je v zájmu dítěte, 

stejně jako tento rodič má právo stýkat se s dítětem, ledaže soud takový styk omezí nebo zakáže … (§ 888 

zákona č. 89/2012 Sb.) 

Rodič, který má dítě v péči, a druhý rodič se musejí zdržet všeho, co narušuje vztah dítěte k oběma 

rodičům nebo co výchovu dítěte ztěžuje … (§ 889 zákona č. 89/2012 Sb.) 

Rodiče jsou povinni si vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů (§ 890 zákona č. 

89/2012 Sb.) 

Oba rodiče mají odpovědnost za výchovu a vývoj dítěte. Rodiče, nebo v odpovídajících případech zákonní 

zástupci, mají prvotní odpovědnost za výchovu a vývoj dítěte. Základním smyslem jejich péče musí přitom 

být zájem dítěte (Úmluva o právech dítěte, č. 18, odst. 1) 

 

Podpis rodiče: matka………………                               otec………………………. 

Datum podpisu:                                                            Poučení provedla:  

 


