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Zvolte jedno správné slovo ze závorky a doplňte jej na chybějící místo. 
Tam, kde je více možností, vyberte jednu a zakroužkujte ji.

Domácí násilí je obecně chování jednoho člena rodiny, které vyvolává  ..…................ (strach, obavy,

nenávist, zlost) u jiného člena rodiny. Prostřednictvím  ..…................ (moci, zastrašování, vyhrožování,

ponižování), kterou strach jiného poskytuje, si násilník  ..…................ (vynucuje, podmaňuje, ovlivňuje,

zneužívá) jednání jiných osob.

Domácí násilí může mít podobu násilí: fyzického, psychického, ekonomického

Domácí násilí se odehrává ..…................ (krátkodobě, demonstrativně, veřejně, skrytě), oběť se často

stydí o tom, co se jí děje mluvit, trpí pocitem méněcennosti, zažívá pocity viny. Agresor oběti dlouhodobě 

i řadu let) vštěpuje, že má řadu chyb, že je špatná, neschopná, snižuje její chování, jednání, sebevědomí, 

sebepřijetí).

Agresor oběť často izoluje od přátel, rodinných příslušníků. Agresor má nad obětí převahu.

Jednou z možností ochrany obětí před agresorem je vykázání. Soud může vykázat manžela z domácnosti 

a to až na dobu ............. (3, 4, 6, 8) měsíců. Tato doba může být  ..…................ (zkrácena, prodloužena, 

zrušena, prominuta).

S obětmi domácího násilí pracují   ..…................ (intervenční, krizová, anonymní, bezplatná) centra.

služby poskytují bezplatně.

Pomoc pro oběti domácího násilí poskytuje řada neziskových organizací. Seznam najdeme
např. na www.domacinasili.cz

1. Sugotární matka je matka, která

a) dítě nepočala, ale z cizího oplodněného vajíčka dítě v děloze donosila a porodila
b) dítě počala ze svého vajíčka oplodněného spermii dárce, dítě donosila a porodila
c) dítě počala ze svého  vajíčka oplodněného spermií biologického otce, dítě donosila a porodila
d) dítě počala ze svého oplodněného vajíčka a po porodu jej předala k adopci
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2. Náhradní mateřství je v České republice

a) nelegální a nezákonné
b) nezákonné
c) legální
d) nelegální

Domněnka otcovství vychází ze zásady římského práva „mater sempter certa pater incertus“ – matka je 
vždy jistá otec nejistý

3. Pokud se narodí dítě matce v manželství, pak platí, že

a) otcem je vždy manžel
b) otcem je muž, který se za otce prohlásí
c) otcem je muž, kterého za otce označí manželka
d) otcem je ten, koho do rodného listu zapíše matrikář

4. Za otce dítěte je zapsán do rodného listu manžel matky i po rozvodu manželství, pokud se dítě 
narodí ve lhůtě:

a) 100 dnů od rozvodu manželství
b) 200 dnů od rozvodu manželství
c) 300 dnů od rozvodu manželství
d) 400 dnů od rozvodu manželství

5. Manžel matky, který se dozvěděl o skutečnostech, které potvrzují skutečnost, že není otcem 
dítě, má právo popřít otcovství u soudu ve lhůtě

a) 3 měsíců, ode dne kdy se o těchto skutečnostech dozvěděl
b) 6 měsíců, ode dne kdy se o těchto skutečnostech dozvěděl
c) 12 měsíců, ode dne kdy se o těchto skutečnostech dozvěděl
d) 18 měsíců, ode dne kdy se o těchto skutečnostech dozvěděl

6. Maximální lhůta, kdy otec může u soudu popřít své otcovství, činí

a) 1 rok od narození dítěte
b) 3 roky od narození dítěte
c) 6 let od narození dítěte
d) 10 let od narození dítěte
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7. Matka může popřít otcovství svého manžela ve lhůtě

a) 3 měsíce od narození dítě
b) 6 měsíců od narození dítěte
c) 9 měsíců od narození dítěte
d) 12 měsíců od narození dítěte

8. Pokud se narodí dítě mimo manželství, je otcovství určeno:

a) souhlasným prohlášením matky a otce před matrikou
b) souhlasným prohlášením matky a otce před soudem
c) na základě krevní zkoušky – testu DNA
d) na základě prohlášení matky dítěte

9. Rodičovská odpovědnost zahrnuje ..…................ (starost, práva a povinnosti, odpovědnost, péči ) rodičů 

spočívající v ..…................ (péči, starosti, odpovědnosti, zájmu) o děti

10. Rodičovská odpovědnost vzniká ..…................ (narozením, početím, dospělostí, sňatkem) dítěte a za-

niká nabytím jeho plné svéprávnosti. Rodičovské odpovědnosti se nelze vzdát. Trvání a rozsah rodičovské 

odpovědnosti může změnit jen..…................ (obecní úřad, soud,matrika, krajský úřad) Oba rodiče mají 

rodičovskou odpovědnost ..…................ (různou, stejnou, omezenou, plnou)

11. Rodič může být ve výkonu rodičovské odpovědnosti omezen nebo zbaven, pokud by vážně 
ohrožoval dítě a to pouze na základě rozhodnutí

a) Opatrovníka – OSPOD
b) veřejného ochránce práva
c) soudu
d) matriky

12. Pokud dochází k rozvodu manželství, musí být upraveny poměry k nezl. dítěti, dítě může být:

a) svěřeno do střídavé péče rodičů
b) do výhradní péče jednoho z rodičů
c) do společné péče rodičů 
d) nejlepší forma péče je ta, na které se rodiče dohodnou v zájmu dítěte a dítě má právo se k této péči 
vyjádřit tzv. Cochemská praxe
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13. Pěstounství je forma:

a) náhradní rodinné péče
b) dočasná péče o dítě příbuznými
c) předstupeň osvojení
d) péče o dítě prarodiči

14. Pokud je dítě v pěstounské péči, tak biologičtí rodiče

a) nemají právo se s dítětem stýkat
b) mají právo se s dítětem stýkat, dostávat o dítěti informace, mají vůči němu
vyživovací povinnost
c) nemusí hradit výživné
d) nemají právo na informace o dítěti

15. O svěření dítěte do pěstounské péče rozhoduje

a) opatrovník – OSPOD
b) krajský úřad
c) soud
d) městský úřad

16. Poručník je stanoven nezl. dítěti, v případě:

a) že jsou rodiče neznámí nebo nežijí
b) se rozhoduje o majetku dítěte
c) se rozhoduje o finančních záležitostech dítěte
d) rodiče jsou omezeni ve svéprávnosti, mají pozastaven výkon rodičovské odpovědnosti, jsou zbaveni
rodičovské odpovědnosti nebo jsou neznámi či nežijí

17. Poručník nezl.dítě

a) zastupuje při správě majetku
b) zastupuje ve stejném rozsahu jako zákonný zástupce – vychovává jej, spravuje jeho majetek
c) zastupuje jen v mimořádných záležitostech
d) dítě nezastupuje
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18. Osvojením osvojitel

a) nabývá vůči dítěti všechna práva a povinnosti rodiče, včetně vyživovací povinnosti
b) nabývá pouze vyživovací povinnosti
c) nabývá práva a povinnosti, jejichž rozsah je vymezen soudním rozhodnutím
d) nabývá práva a povinnosti k dítěti pouze do jeho 18 let

19. Osvojení je možno v závažných případech zrušit ve lhůtě

a) 1 roku od soudního rozhodnutí o osvojení
b) 3 let od soudního rozhodnutí o osvojení
c) 5 let od soudního rozhodnutí o osvojení
d) 10 let od soudního rozhodnutí o osvojení

20. Tzv. prosté osvojení se změní na nezrušitelné

a) po 10 – ti letech od soudního rozhodnutí o osvojení
b) po 8 letech od soudního rozhodnutí o osvojení
c) po 5 – ti letech od soudního rozhodnutí o osvojení
d) po 3 letech od soudního rozhodnutí o osvojení


