
Dohoda o určení otcovství a úpravě poměrů dítěte 

Mladá maminka, paní Věra, se na mne obrátila v době, kdy bylo jejímu děťátku 5 měsíců. Její bývalý 

přítel, pan Lukáš - otec dítěte, odmítal uznat otcovství, i když je v zásadě nepopíral. Během první 

konzultace jsem paní Lucii pomohla právně se zorientovat v její situaci – probraly jsme spolu možnosti 

dohody a určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů a také možnosti určení otcovství soudem 

pro případ, že by otec nebyl ochoten otcovství nadále uznat. Paní Věře byla nabídnuta mimo jiné 

možnost mediace, tedy společné schůzky paní Věry a pana Lukáše v Poradně, za účelem vzájemné 

dohody. Domluvily jsme se, že se paní Věra spojí s panem Lukášem s nabídkou mediace a v případě, že 

nebude dohodě přístupný, domluvíme si další konzultaci ohledně postupu určení otcovství soudem. 

Po dvou týdnech se paní Věra ozvala znovu s tím, že by si ráda zarezervovala termín mediace. Mezitím 

komunikovala s panem Lukášem s nabídkou mediace. Pan Lukáš si nejprve vzal čas na rozmyšlenou a 

po týdnu souhlasil s mediací.  

Během první společné schůzky vyšlo najevo, jak paní Věra tušila již dříve, že pan Lukáš otcovství 

nezpochybňuje ani nepopírá a v zásadě ví, že k jeho určení dříve či později dojde. Nemá však rád úřední 

jednání a proto se určení otcovství dosud vyhýbal. Během schůzky si rodiče dohodli termín, kdy navštíví 

matriku v místě narození dítěte, a kde dojde k určení otcovství jejich souhlasným prohlášením. Paní 

Věra i pan Lukáš si rovnou dohodli ještě jednu schůzku, protože se chtěli zabývat tvorbou dohody 

ohledně úpravy poměrů jejich dítěte. 

Během druhé schůzky se rodiče domluvili na tom, že jejich dcera bude v péči matky, dále na výši 

výživného, které se otec zavázal platit a dále si určili termíny, kdy se otec bude s dcerou stýkat. Pan 

Lukáš neměl zájem na stanovení příliš širokého styku, proto dcerku navštěvoval pouze jednou měsíčně 

na několik hodin. 

Na poslední schůzce jsme společně sepsali dokumenty k opatrovnickému soudu ohledně schválení 

dohody rodičů o úpravě poměrů k nezletilému dítěti. Klienti se dohodli, že pokud budou mít 

v budoucnosti nějaké neshody ohledně péče o dceru, a nepodaří se jim dohodnout, obrátí se znovu na 

Poradnu.  

 


