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Seznam použitých zkratek  

 

Dítě      Nezletilé nesvéprávné dítě 

ESLP  Evropský soud pro lidská práva 

OSPOD  Orgán sociálně-právní ochrany dětí 

OSŘ  Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 

OZ  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

SJM      Společné jmění manželů 

Úmluva  Úmluva o právech dítěte (Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí 

č. 104/1991 Sb., ve znění oprav sdělením č. 41/2000 Sb. m. s.) 

Ústavní soud Ústavní soud České republiky 

ZoR   Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů 

ZZŘS  Zákon č. 292/2013 Sb., zákon o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších 

předpisů 
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Úvod 

 

Téma své rigorózní práce jsem volila s ohledem na skutečnost, že působím jako advokát 

se specializací na rodinné právo a domácí násilí. Dle mého názoru se rovněž jedná o téma velmi 

aktuální s ohledem na vysokou rozvodovost a na velký počet rozpadů rodin, v nichž se nacházejí 

nezletilé děti. Rozpad rodiny je naléhavý problém pro dítě a stejně tak pro společnost jeho 

negativní dopady na zdraví a prosperitu dětí. 

Rodinné právo nikdy obecně nepatřilo k oblíbeným odvětvím práva mezi advokáty ani mezi 

soudci. Mezi právníky je totiž považováno za nutnou, špatně placenou agendu a sociální práci. Na 

druhou stranu se nejedná o složitou oblast práva, o to více však o činnost velmi psychicky 

náročnou, kterou provází konfliktní a vyhrocené situace a mnoho emocí. Já jsem však od chvíle, 

kdy jsem začala fungovat v advokacii, přesvědčená, že se jedná o nejdůležitější agendu, která 

existuje, neboť se běžní lidé nemohou ve svém životě soudit o nic horšího než o vlastní děti. Proto 

jsem se také rozhodla zaměřit právě na rodinné právo, jež specializaci vyžaduje stejně jako každé 

jiné odvětví práva.  

Troufám si také bez nadsázky říci, že nastavit poměry dětí pro dobu po rozvodu manželství je 

nejtěžším úkolem rozvádějících se rodičů. 

V této práci se zabývám proto i psychologickými aspekty této problematiky. Rodinné právo 

je v tomto směru specifické právě proto, že s psychologií úzce souvisí. Samotné právo rodiny 

navíc zahrnuje i další aspekty jako mediaci, empatii, podporu, nadhled, respekt a trpělivost. 

V loňském roce jsem rovněž navštívila Norské království v rámci studijní stáže, která se 

týkala právě rodinného práva a domácího násilí. Měla jsem možnost zavítat na Norské ministerstvo 

spravedlnosti, Norské ředitelství pro děti, mládež a rodinu a další organizace zaměřené na ochranu 

dětí a obětí domácího násilí a hovořit s pracovníky těchto institucí. Byla to pro mě velmi 

inspirující, motivační a obohacující zkušenost. Norské rodinné právo je v České republice a také 

v dalších zemích vnímáno do jisté míry kontroverzně, a to z důvodu medializovaných kauz, v 

nichž došlo prostřednictvím norské sociální služby Barnevernet k odnímání dětí z biologických 

rodin a jejich umístění do pěstounských a osvojitelských rodin. Zjistila jsem také, že se v České 

republice norskému rodinnému právu příliš mnoho odborníků dosud nevěnovalo. Všechny tyto 

důvody mne proto vedly k tomu, že jsem se rozhodla zvolit norskou právní úpravu rozvodu 

manželství a ochranu dětí rovněž jako téma své rigorózní práce. 

Tato práce popisuje, analyzuje a komparuje platné právní úpravy rozvodu manželství 

s nezletilým dítětem, rodičovskou odpovědnost po rozvodu manželství a jednotlivá porozvodová 



 

8 

 

uspořádání v České republice a v Norském království. Vymezuje, co se rozumí nejlepším zájmem 

dítěte a hodnotí, jak je tento zájem dítěte v obou právních úpravách při rozvodu manželství 

vnímán, naplňován a chráněn. Zabývá se také činností sociálně právní ochrany dětí v obou zemích. 

Zároveň práce vymezuje rozdíly obou právních úprav.  

Cílem práce je tedy popis, analýza a porovnání platné právní úpravy rozvodu manželství 

s nezletilým dítětem v České republice a v Norském království. Práce popisuje a analyzuje výkon 

rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství v obou zemích s ohledem na zajištění nejlepšího 

zájmu dítěte a zkoumá i uplatnitelnost institutu střídavé péče při jeho ochraně. Práce má rovněž za 

cíl vymezit a podrobit analýze rozhodná kritéria pro porozvodové uspořádání rodiny, které by 

soudy měly při své rozhodovací činnosti zohledňovat. Zaměřuje se také na efektivitu jednotlivých 

právních nástrojů a mechanismů z pohledu ochrany nejlepšího zájmu dítěte. Nakonec má práce 

rovněž za cíl komparovat úlohu a jednotlivé kompetence orgánu sociálně právní ochrany dětí 

v obou zemích, které jim příslušné právní předpisy k ochraně nejlepšího zájmu dítěte svěřují.  

Cílem práce však není zhodnocení, která z právních úprav je lepší nebo vhodnější, neboť toto není 

dle mého názoru možné s ohledem na odlišnosti obou právních úprav a odlišnost kultur obou zemí 

objektivně posoudit.  

Moje práce je složena ze sedmi částí. V první kapitole se zabývám samotnou koncepcí 

právní úpravy rozvodu manželství s nezletilým dítětem a jeho ochranou. V druhé kapitole pak 

vymezuji, co se rozumí nejlepším zájmem a blahem dítěte, neboť je to s ohledem na význam této 

práce klíčové. V třetí části pak popisuji a analyzuji jednotlivá kritéria, jež jsou rozhodná 

pro úpravu poměrů k dítěti pro dobu po rozvodu manželství, a používám jejich dělbu tak, jak ji 

vymezil Ústavní soud. Zároveň se zde zabývám i judikaturou ESPL, která je i v této oblasti 

pro českou právní úpravu velmi významná. Proto se zde věnuji i jednotlivým případům, které byly 

u ESLP řešeny. Čtvrtá část práce se pak zabývá rodičovskou odpovědností v době po rozvodu 

manželství, dále analýzou jednotlivých porozvodových modelů uspořádání rodin, zabývá se jejich 

výhodami, ale i problematickými aspekty. Pátou, zbytkovou kapitolu práce, jsem věnovala 

oblastem, které považuji za významné pro ochranu nejlepšího zájmu dítěte v rozvodu manželství. 

Zde se zabývám samotnými psychologickými dopady rozvodu manželství na dítě, syndromem 

zavrženého rodiče, významem znaleckých posudků při hledání nejlepšího zájmu dítěte, velmi 

aktuální Cochemskou praxí a úlohou orgánu sociálně-právní ochrany dětí při ochraně zájmu dítěte. 

V šesté části práce se zabývám norskou právní úpravou rozvodu manželství, kterou komparuji 

s českou právní úpravou a s ohledem na výrazné odlišnosti od české právní úpravy se věnuji i 

procesním otázkám průběhu rozvodu manželství v Norsku. Stejně jako v české právní úpravě 

analyzuji i rodičovskou odpovědnost dle norského práva a úlohu Barnevernet jako norské sociální 
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služby při ochraně zájmu dítěte. V poslední, sedmé části práce, se pak s ohledem na aktuální 

debaty o zavedení administrativní formy rozvodu manželství v České republice věnuji právě 

administrativním rozvodům v Evropě a jejich podobám v dalších zemích. V jednotlivých 

kapitolách pak uvádím své návrhy de lege ferenda pro českou právní úpravu. 

Závěrem uvádím, že pro tuto práci byla užita česká, anglická a částečně norská odborná 

právní literatura. Pracuji s komentáři, knižní teorií, právními předpisy, odbornými články i 

judikaturou. 
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1 Právní úprava rozvodu manželství s  dítětem v ČR 

 

1.1 Koncepce rozvodu manželství  

 

Úvodem bych nejprve definovala, jak je v českém právním řádu vymezen institut 

manželství. Následně se budu zabývat již samotnou koncepcí rozvodu manželství. 

Manželství představuje jeden z nejvýznamnějších statusových právních vztahů, který může 

vzniknout pouze mezi mužem a ženou. Představuje právní pouto a životní společenství muže a 

ženy.1 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také jen 

„OZ“) definuje v § 655 manželství jako trvalý svazek muže a ženy vzniklý způsobem, který stanoví 

tento zákon. Hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná 

podpora a pomoc. Skrz definici hlavního účelu manželství je zřejmé, že do manželství vstupují i 

lidé, kteří již nejsou v tzv. produktivním věku. Vzájemná podpora a pomoc manželů pak reflektuje 

zásadu solidarity.2 Jmenováním výchovy dětí jako jednoho z hlavních účelů manželství je pak 

mířeno na základní funkce rodiny, kterými jsou například funkce biologická, emocionální, 

sociální, společenská, ekonomická, když v definici manželství je primárně vyzdvihována právě 

její funkce biologická.3  

Manželství, ač primárně svazek trvalý, může zaniknout, avšak jen ze zákonem stanovených 

důvodů.4 Vedle rozvodu manželství, kterému se věnuji v této práci, je to smrt jednoho z manželů, 

resp. jeho prohlášení za mrtvého (viz § 26 OZ), a rovněž změna pohlaví jednoho z manželů. 

V druhém případě manželství zaniká dnem změny pohlaví, který je uveden v potvrzení vydaném 

poskytovatelem zdravotních služeb (viz § 29 OZ).5  

Rozvod manželství představuje zánik manželství s účinky ex nunc s následným právem 

uzavřít nové manželství. Právě těmito účinky se rozvod manželství liší od prohlášení manželství 

                                                 
1 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L., a kol. Rodinné právo. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2017, s. 46. 
2 KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Rodinné právo v novém občanském zákoníku. Právní rozhledy, 2013, č. 23-24, s. 803. 
3 KOVÁŘOVÁ, Daniela. Co je manželství. Rodinné listy, 2013, č. 9, s. 11 – 12. 
4 Viz § 754 OZ.  
5 KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Rodinné právo v novém občanském zákoníku. Právní rozhledy, 2013, č. 23-24, s. 806. 
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za neplatné, které naopak působí s účinky ex tunc.6 7 HRUŠÁKOVÁ označuje rozvod manželství 

za legitimní řešení sporu.8 

 

1.1.1  Kvalifikovaný rozvrat manželství  

 

Rozvod manželství je v platné právní úpravě koncipován na jednom jediném rozvodovém 

důvodu, a to na tzv. kvalifikovaném rozvratu.9 Dle § 755 odst. 1 OZ platí, že manželství může být 

rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho 

obnovení.10  

Hlubokým, trvalým a nenapravitelným se dle důvodové zprávy k OZ rozumí takový 

rozvrat, o kterém nelze předpokládat, že odezní.11 Hlubokým je rozuměno, že zasahuje do samotné 

podstaty manželství a vztahu manželů, kteří spolu nadále nechtějí již žít jako manželé. Trvalým 

rozvratem se rozumí delší doba jeho trvání, jež je zpravidla delší než šest měsíců, která je 

požadována u rozvodu dle § 757 OZ, když manželé obvykle zkouší manželství napravit. Kritérium 

nenapravitelnosti je pak nejdůležitější znak kvalifikovaného rozvratu, kdy již není možné očekávat 

nápravu.12 

Soudy by se při zjišťování rozvratu manželství neměly omezovat jen na jeho samotnou 

existenci, ale také na to, co k rozvratu manželství vedlo, zda se jedná o objektivní příčiny či příčiny 

v chování na straně obou manželů či jednoho z nich.13 Při posuzování jeho existence je tedy třeba 

vycházet ze subjektivního i objektivního hlediska. Rozvrat manželství musí být objektivně 

zjistitelný, resp. o něm musí být přesvědčen soudce, který bude o rozvodu daného manželství 

                                                 
6 Viz § 681 OZ ve spojení s § 686 OZ. 
7 MELZER, Filip; TÉGL, Petr a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek IV. § 655-975. 1. vydání. Praha: 

Leges, 2016, s. 711. 
8 HRUŠÁKOVÁ, Milana. Rozvody a odklony. Právní rádce, 2015, č. 7/8, s. 26. 
9 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J.; ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek II. Praha: 

Wolters Kluwer, a. s., 2014, s. 225. 
10 Jedná se o podobnou formulaci § 24 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině. Soud může manželství na návrh 

některého z manželů rozvést, jestliže je manželství tak hluboce a trvale rozvráceno, že nelze očekávat obnovení 

manželského soužití; bere přitom v úvahu příčiny rozvratu manželství. 
11 Vláda ČR. Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník [online]. obcanskyzakonik.justice.cz, [cit. 

4. srpna 2019]. Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-

verze.pdf. 
12 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J.; ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek II. Praha: 

Wolters Kluwer, a. s., 2014, s. 225. 
13 ZUKLÍNOVÁ, M.; DVOŘÁK, J.; ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 2. Díl druhý: Rodinné 

právo. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2016, s. 46. 
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rozhodovat. Subjektivní hledisko se pak projevuje tak, že k rozvodu manželství lze přistoupit až v 

okamžiku, kdy jeden z manželů dojde k subjektivnímu přesvědčení, že manželství je rozvráceno.14  

GRYGAR poukazuje na nepřesnosti formulace kvalifikovaného rozvratu v tom smyslu, že 

by na místo „soud může manželství rozvést“ mělo být užito „soud manželství rozvede“. V praxi 

to nepůsobí výkladové potíže, protože ve vztahu k soudu tato formulace po splnění zákonných 

předpokladů znamená „musí“. Avšak GRYGAR vnímá jako promarněnou příležitost, že se tato 

vada v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku neodstranila a byla bez dalšího převzata 

z dosud platného § 24 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů (dále 

také jen „ZoR“).15 Rovněž poukazuje na skutečnost, že současná formulace rozvratu manželství a 

vyloučení obnovy manželského soužití je ještě méně povedená nežli ta původní, jelikož dříve 

obsahovala logickou vazbu mezi důvodem a následkem „hluboce a trvale rozvráceno, že nelze 

očekávat obnovení manželského soužití“. Stávající formulace takovou logickou vazbu 

nevyjadřuje, neboť staví rozvrat a možnost obnovení manželského soužití vedle sebe spojkou „a“, 

a tedy dává jej do vztahu slučujícího namísto vztahu důsledkového.16 

Z § 756 OZ pak plyne, že soud, který rozhoduje o rozvodu manželství, zjišťuje existenci 

rozvratu manželství a přitom zjišťuje jeho příčiny, pokud dále není stanoveno jinak. Důvodová 

zpráva k OZ uvádí: „Je pak na soudu, aby se rozvratem a jeho příčinami zabýval v odůvodnění 

vyhovujícího rozhodnutí o návrhu na rozvod, aby mohlo být těchto rozhodných skutečností využito 

pro rozhodování jiná, jak osobní, tak majetková (vypořádání společného jmění, rozhodování o 

bydlení nebo o výživném).“17 Zde je nutno upozornit na jistý nesoulad s procesními normami. 

Pokud jsou totiž v rozvodovém řízení zjišťovány příčiny rozvratu manželství a podíl každého 

z manželů na něm, tyto zjištěné skutečnosti mají odraz jen v odůvodnění rozsudku o rozvodu 

manželství, nikoliv v jeho výrokové části. Z § 135 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 

znění pozdějších předpisů, (dále také jen „OSŘ“) pak plyne, že soud, který následně rozhoduje 

v jiné věci (např. řízení o výživném rozvedeného manžela, řízení o vypořádání společného jmění 

manželů), těmito zjištěnými skutečnostmi nemůže být vázán a tyto otázky si posuzuje jako otázky 

předběžné.18  

                                                 
14 MELZER, Filip; TÉGL, Petr a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek IV. § 655-975. 1. vydání. Praha: 

Leges, 2016, s. 720. 
15 GRYGAR, Jiří. Rozvod od roku 2014. Rekodifikace & Praxe, 2016, č. 1, s. 4.  
16 GRYGAR, Jiří. Rozvod od roku 2014. Rekodifikace & Praxe, 2016, č. 1, s. 4. 
17 Vláda ČR. Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník [online]. obcanskyzakonik.justice.cz, [cit. 

4. srpna 2019]. Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-

verze.pdf. 
18 GRYGAR, Jiří. Rozvod od roku 2014. Rekodifikace & Praxe, 2016, č. 1, s. 7-8. 
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Neuvedení příčin rozvratu manželství samo o sobě nepředstavuje vadu rozhodnutí, pokud 

pro rozhodnutí o rozvodu manželství je zásadní zjištění, že manželství je rozvráceno a z něho 

vyplývající závěr nepravděpodobnosti obnovení manželského soužití. Dle lege ferenda s ohledem 

na hospodárnost řízení o rozvod manželství a účelnost daného ustanovení dává do budoucna ke 

zvážení jeho odstranění.19 

 

1.1.2  Základní typy rozvodu manželství  

 

Pro účely této práce jsem se rozhodla typy rozvodu manželství nedělit na rozvod sporný, 

rozvod nesporný či dohodový a rozvod s tzv. tvrdostní klauzulí, jak se běžně v praxi používá, 

nýbrž na rozvod manželství, při kterém je soud povinen zjišťovat příčiny rozvratu manželství a 

rozvod manželství bez zjišťování příčin jeho rozvratu.20 Prvně uvedené dělení nepovažuji 

za přiléhavé, když, jak vyplyne i z této podkapitoly, v platné právní úpravě OZ dohodový rozvod 

prozatím neexistuje. Jako třetí samostatný typ, který klade zvláštní důraz na ochranu zájmů 

nezletilého dítěte, rozvod s tzv. tvrdostní či antidiskriminační klauzulí vymezuji samostatně 

v kapitole č. 1. 4. 

V předchozí podkapitole uvedená definice rozvodu manželství s povinností zjišťovat 

příčiny jeho rozvratu v § 756 OZ představuje základní skutkovou podstatu rozvodu manželství, a 

tedy první typ rozvodu manželství. Druhým typem rozvodu manželství, resp. zvláštní skutkovou 

podstatou, je rozvod manželství, při kterém soud při splnění předpokladů uvedených v § 757 OZ 

příčiny rozvratu manželství nezkoumá.21  

Druhého typu rozvodu manželství manželé dosáhnou, pokud splní několik následujících 

podmínek. Ke dni zahájení řízení o rozvod manželství musí manželství trvat déle než jeden rok a 

manželé spolu déle než šest měsíců nežijí a druhý z manželů se k návrhu na rozvod manželství 

musí připojit. Manželé současně musí předložit rozvodovému soudu písemnou dohodu o úpravě 

svých majetkových poměrů, svého bydlení a případně výživného rozvedeného manžela pro dobu 

po rozvodu manželství s úředně ověřenými podpisy.22 Nakonec manželé, pokud jsou současně 

rodiči nezletilého nesvéprávného dítěte, musí mít k takovému dítěti upraveny poměry pro dobu po 

                                                 
19 GRYGAR, Jiří. Rozvod od roku 2014. Rekodifikace & Praxe, 2016, č. 1, s. 8. 
20 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L., a kol. Rodinné právo. 2. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2017, s. 109. 
21 MELZER, Filip; TÉGL, Petr a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek IV. § 655-975. 1. vydání. Praha: 

Leges, 2016, s. 719. 
22 Viz § 757 OZ. 
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rozvodu manželství formou dohody, která je schválena rozsudkem opatrovnického soudu.23 Blíže 

o tom, co je myšleno poměry nezletilého dítěte, je pojednáno v kapitole č. 1. 3. 1.  

Pokud rozvádějící se manželé výše uvedené podmínky splní, soud v souladu s § 757 OZ 

manželství rozvede, aniž zjišťuje příčiny jeho rozvratu, pokud současně dojde k závěru, že shodná 

tvrzení manželů v otázce rozvratu manželství a záměru dosáhnout rozvodu jsou pravdivá.  Tato 

forma rozvodu manželství je nejčastěji na místě u těch manželů, mezi nimiž již došlo k tzv. 

psychologickému rozvodu, kdy jsou oba manželé vyrovnáni s rozvodem manželství a pocity 

křivdy a nespravedlnosti jsou už alespoň částečně překonány.24 

KRÁLÍČKOVÁ upozorňuje, že se v rámci přijetí nového občanského zákoníku nezdařilo 

přijmout pravidla pro tzv. konsenzuální rozvod, jež vychází z koncepce Principů evropského 

rodinného práva ve věci rozvodu a výživného mezi manžely a která byla vytvořena Komisí 

pro evropské rodinné právo.25  

Dle Principu 1:4 paragrafu 1 Principů evropského rodinného práva ve věci rozvodu a 

výživného mezi manžely by státy měly umožnit rozvod manželství na základě společného 

souhlasu manželů bez ohledu na délku faktické rozluky manželů. Argumenty pro přijetí tohoto 

legitimního způsobu rozvodu manželství jsou rostoucí uznání svobody manželů ukončit 

manželství a přání podpořit manžele, aby to byli oni sami, kdo vyřeší následky rozvodu 

manželství. Relevantním hlediskem pro důsledky rozvodu manželství pak může být pouze veřejný 

zájem nebo zájem dětí.26 Druhým typem rozvodu manželství dle Principu 1:8 je rozvod bez 

souhlasu jednoho z manželů, který je založen na tzv. kvalifikovaném rozvratu, avšak v jiném 

smyslu, než je znám naší právní úpravě rozvodu manželství, neboť z něj pro soudy neplyne 

povinnost zkoumat příčiny rozvratu manželství, když tento je vyvozován z faktické odluky 

manželů po dobu jednoho roku.27  

Jak uvádí PULKRÁBEK v souvislosti s kvalifikovaným rozvratem manželství, tedy 

prvním typem rozvodu manželství, zjišťování příčin rozvratu manželství má mimo jiné negativní 

dopady na psychiku manželů, na jejich vzájemné vztahy a problematizuje jejich porozvodovou 

komunikaci, obzvláště mají-li společné děti. Intenzitou a délkou rozvodové pře je pak 

                                                 
23 Viz § 755 odst. 3 OZ. 
24 HRUŠÁKOVÁ, Milana; NOVÁK, Tomáš. Tzv. nesporný (smluvený) rozvod a mediace. Bulletin advokacie, 1999, 

č. 5, s. 30. 
25 KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Rodinné právo v novém občanském zákoníku. Právní rozhledy, 2013, č. 23-24, s. 806-

807. 
26 BOELE-WOELKI, K., FERRAND, F., GONZÁLEZ-BEILFUSS, C., JÄNTERÄ-JAREBORG, M. a kol. Common 

Core and Better Law in European Family Law. Antwerpen-Oxford: Intersentia, 2005, s. 45. 
27 KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. České rodinné právo ve světle evropských harmonizačních tendencí. Právník, 2012, 

č. 11, s. 1171. 
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prodlužována stresová situace, která přímo ohrožuje jak duševní zdraví rozvádějících se manželů, 

tak jejich nezletilých dětí.28 S ohledem na výše uvedené se proto nemohu ztotožnit s názorem 

PLÁTĚNKOVÉ, že zachování dualismu rozvodu manželství v občanském zákoníku, a to rozvodu 

se zjišťováním příčin jeho rozvratu nebo bez takového zjišťování, reflektuje osvědčenou praxi a 

moderní poměry ve společnosti.29 

Přikláním se naopak k názoru KRÁLÍČKOVÉ, že stávající právní úprava, resp. koncepce 

rozvodu manželství, která neodpovídá výše uvedeným Principům, je překonaná a poměrně 

rigidní.30  

S ohledem na vše výše uvedené by dle mého názoru byla de lege ferenda vhodnější právní 

úprava rozvodu manželství na základě konsenzu obou manželů, kterážto by plně respektovala 

svobodu a vůli jedinců z manželství na základě společného souhlasu odejít, aniž by ve věci musel 

být konstatován kvalifikovaný rozvrat manželství. I já bych de lege ferenda zvažovala odstranit 

dokazování příčin rozvratu, a to zejména s ohledem na ochranu zájmu nezletilých dětí za 

současného zohlednění skutečnosti, že příčinami rozvratu manželství nejsou soudy v jiných 

řízeních vázány. Nevnímám jako účelné v řízení o rozvod manželství zkoumat příčiny rozvratu 

manželství a řešit podíl manželů na rozvratu manželství, neboť tím dochází k eskalaci již tak často 

velmi vyhrocených vztahů rozvádějících se rodičů či se jejich vztahy trvale naruší, což může do 

budoucna zásadním způsobem ovlivnit fungování péče o nezletilé děti.  

Bohužel ve své advokátní praxi zaznamenávám poměrně často případy, kdy rozvádějící se 

rodiče vnímají jako principiální nutnost soudu sdělovat a prokazovat, co je příčinou rozvratu 

manželství, neboť tím chtějí docílit jistého zadostiučinění či pokoření druhého manžela. Z mé 

zkušenosti jsou k tomu bohužel v některých případech popouzeni samotnými právními zástupci. 

Jinými slovy mám za to, že zjišťování příčin rozvratu manželství, pokud se nejedná o případy, kdy 

je to důležité pro aplikaci rozvodu s tzv. tvrdostní klauzulí, který bude přiblížen v kapitole č. 1. 4, 

nic přínosného pro rozvádějící se manželé nepřináší, naopak to jejich vztahy může do budoucna 

ještě více zhoršit.  

 

 

 

                                                 
28 PULKRÁBEK, Zdeněk. Přikazuje § 24 odst. 1 ZOR soudu, aby zjistil příčiny rozvratu manželství? Právní rozhledy, 

2011, č. 2, s. 45 - 46. 
29 PLÁTĚNKOVÁ, Hana. K některým otázkám souvisejícím s rozvodem manželství a opatrovnickým řízením ve 

světle návrhu nového civilního kodexu. Bulletin advokacie, 2009, č. 4, s. 27. 
30 KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. České rodinné právo ve světle evropských harmonizačních tendencí. Právník, 2012, č. 

11, s. 1170-1171. 
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1.2 Dítě a jeho definice  

 

Nezletilým a nesvéprávným dítětem je dle OZ obecně takové dítě, jež nedovršilo osmnácti 

let. Zletilostí se pak takové dítě stává plně svéprávným s tím, že před dosažením osmnáctého roku 

se může stát plně svéprávným uzavřením manželství nebo přiznáním svéprávnosti.31 OZ přímo 

definici dítěte neobsahuje, ač pojem dítěte užívá. Dítětem je dle OZ rozuměno jak dítě narozené, 

tak dítě již počaté, a to s ohledem na znění § 779 odst. 1 OZ, kdy lze souhlasným prohlášením 

určit otcovství již k počatému a nenarozenému dítěti.32 Počaté, avšak nenarozené dítě, není přímým 

a nepodmíněným nositelem práv podle českého práva. Až narozením totiž dítě jako fyzická osoba 

a člověk nabývá právní osobnost (subjektivitu), a tedy způsobilost mít v mezích právního řádu 

práva a povinnosti.33 34 

Ze sociologického hlediska můžeme dítě vymezit ve dvojím pojetí. V prvém z nich je 

dítětem rozuměn nehotový, sociálně neplnohodnotný, neúplný dospělý. Ve druhém odlišném 

pojetí je pak dítětem osoba, jež se vyvíjí a v průběhu takového vývoje je nutno ji s různou 

intenzitou kontrolovat a dohlížet na ni.35  

Pro účely této práce pak budu nadále také užívat pojem „dítě“ jako zkratku pro osobu 

mladší osmnácti let, ač se má na mysli dítě nesprávné a nezletilé. 

 

1.3 Rozvod manželství s dítětem 

 

Z hlediska zaměření této práce je podstatné, že bez ohledu na typy rozvodu manželství, 

které jsem vymezila v předchozí kapitole č. 1.1.2, soud manželství nerozvede, dokud nebude 

rozhodnuto o poměrech nesvéprávných nezletilých dětí manželů pro dobu po rozvodu 

manželství.36 Tím klade OZ patřičný důraz na ochranu zájmů nezletilých dětí.37 Důležitosti 

ochrany zájmu dětí si jsou rozvádějící se rodiče zpravidla jistě sami vědomi. Například NOVÁK 

ze své praxe manželské poradny uvádí, že blaho dítěte je závažným motivačním faktorem 

pro setrvání manželů, byť i v nefunkčním manželství.38 

                                                 
31 Viz § 30 ve spojení s § 37 OZ. 
32 SCHÖN, Monika. Koho české právo rozumí pod pojmem dítě? Právo a rodina, 2013, č. 3, s. 19. 
33 Viz § 15 odst. 1 OZ.  
34 VLASTNÍK, Jiří. Dítě a právo. Rodinné listy, 2013, č. 10, s. 18. 
35 MACHÁČKOVÁ, Lenka. Princip rovnosti a ochrana dítěte ve vztazích mezi rodiči a dětmi. Právní fórum, 2005, s. 

117.  
36 Viz § 755 odst. 3 OZ. 
37 ŠMÍD, Ondřej; ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Rozvod manželství. 1. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 52. 
38 NOVÁK, Tomáš. Kdy je rozvod opravdu nutný? Právo a rodina, 2005, č. 12, s. 13. 
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V českém právním řádu výše uvedené pravidlo znamená, že rozvodové řízení v případě, 

kdy rodiče mají nezletilé dítě, které nenabylo svéprávnosti, je dvoufázové. Nejprve je třeba 

soudním rozhodnutím upravit poměry k nezletilému dítěti a následně teprve může dojít 

k samotnému rozvodu manželství. Soudní rozhodnutí o úpravě poměrů k dítěti může být dvojí, 

buď jím opatrovnický soud schválí rozsudkem dohodu rodičů, nebo ve věci autoritativně o právech 

a povinnostech rodičů k nezletilému dítěti rozhodne rozsudkem. Podmínkou konání rozvodu 

manželství je právní moc rozsudku ve věci úpravy poměrů k nezletilému dítěti pro dobu po 

rozvodu manželství. Předběžná vykonatelnost výroků takového rozsudku není pro konání rozvodu 

manželství rozhodná.39   

Opatrovnické a rozvodové řízení tak jsou dvěma odlišnými soudními řízeními. V rámci 

českého právního řádu tomu tak je již od 1. 8. 1998, kdy vešla v účinnost novela č. 91/1998 Sb., 

která aktualizovala tehdejší zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů (dále 

také jen „ZoR“) a reagovala tak na společensko-politické změny, které přinesla revoluce v roce 

1989, kdy právní úpravu rozvodu manželství bylo třeba revidovat. Důležitost zájmu nezletilých 

dětí při rozvodu manželství pak byla reflektována výše uvedeným zakotvením odděleného řešení 

poměrů nezletilých dětí pro dobu po manželství od samotného rozvodu manželství.40 41 Základní 

myšlenkou bylo zamezit dlouhodobým sporům o dítě poté, co již manželství bylo pravomocně 

rozvedeno.42 

Podmínkou pro rozvod manželství je tedy úprava poměrů k nezletilým dětem pro dobu po 

rozvodu manželství. Často se však v praxi setkávám s tím, že rozvádějící se páry současně upravují 

poměry k nezletilým dětem i pro dobu do rozvodu manželství, což není zákonnou podmínkou pro 

konání rozvodu manželství, ale má to své praktické výhody. Tyto výhody podle mého názoru 

spočívají zejména v tom, že rozvádějící se rodiče, jejichž vztahy v této době zpravidla nejsou 

dobré, často dochází k jejich eskalaci, získávají jistotu v tom smyslu, že mají soudním 

rozhodnutím nastaven model péče pro děti i výši výživného pro nepečujícího rodiče i pro období, 

než bude jejich manželství pravomocně rozvedeno.  

I v rámci své advokátní praxe se totiž občas setkávám s případy, kdy jeden rodič v případě 

absence soudního rozhodnutí, které reguluje výši výživného pro děti, které by byl povinen hradit 

                                                 
39 MELZER, Filip; TÉGL, Petr a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek IV. § 655-975. 1. vydání. Praha: 

Leges, 2016, s. 722. 
40 MELZER, Filip; TÉGL, Petr a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek IV. § 655-975. 1. vydání. Praha: 

Leges, 2016, s. 717 - 718. 
41 Z novelizovaného ust. § 26 odst. 1 ZoR vyplývalo, že před rozhodnutím, kterým se rozvádí manželství rodičů 

nezletilého dítěte, upraví soud jejich práva a povinnosti k dítěti pro dobu po rozvodu, zejména určí, komu bude dítě 

svěřeno do výchovy a jak má každý z rodičů přispívat na jeho výživu. 
42 KOTULKOVÁ, Jana. Rozvod manželství s nezletilými dětmi. Právní rádce, 2008, č. 7, s. 19. 
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pro dobu do rozvodu manželství, za současné existence soudního rozhodnutí, které reguluje 

výživné pro dobu po rozvodu manželství, výživné pro období do rozvodu manželství hradit odmítá 

s odůvodněním, že soudní rozhodnutí určuje výživné hradit až od doby právní moci rozsudku o 

rozvodu manželství.  

 

1.3.1  Úprava poměrů k  dítěti  pro dobu po rozvodu 

 

Nyní vymezím, co rozumí úpravou poměrů v době po rozvodu manželství OZ v § 755 odst. 

3 OZ, neboť i o tom se v minulosti vedly odborné debaty. Z § 906 odst. 1 OZ plyne, že se tím má 

bezpochyby na mysli péče o nezletilé děti, neboť v tomto ustanovení je mimo jiné výslovně 

uvedeno, že pokud má být rozhodnuto o rozvodu manželství rodičů dítěte, soud nejprve určí, jak 

bude každý z rodičů napříště o dítě pečovat.  

Problematickým je však 919 OZ, z něhož plyne, že opatrovnický soud o výživném 

k nezletilému dítěti rozhoduje jen v případě, kdy spolu rodiče nezletilého dítěte nežijí a 

nedohodnou se na plnění vyživovací povinnosti. Začaly se tak objevovat názory, že by soudy 

v rámci úpravy poměrů k nezletilým dětem pro dobu po rozvodu manželství měly rozhodovat jen 

o jejich péči a o výživném jen v případě, kdy se na jeho výši nejsou rodiče schopni dohodnout. 

Soudy tento názor nepřevzaly a nadále v rámci úpravy poměrů pro dobu po rozvodu manželství 

rozhodují stejně, jako tomu bylo před přijetím OZ, tedy o péči nezletilého dítěte a o jeho výživě.43  

Nedovedu si představit, že by soudní praxe převzala výše zmíněný názor, neboť by se dle 

mého mínění zvýšil počet vedených opatrovnických řízení, nejdříve o péči, následně o výživné, a 

také by se nejednalo o řešení, které by respektovalo nejlepší zájem dítěte, protože spory 

o konkrétní částky výživného jsou v rozvodových konfliktech dle mých zkušeností velmi častou 

překážkou dohody a mnohdy rodičovské konflikty také vyvolávají. Rodiče se například dohodnou 

na modelu péče, ale nedohodnou se na výživném, nebo naopak se někteří rodiče nedohodnou na 

péči právě proto, že nejsou schopni dohodnout se na konkrétní výši výživného.  

Autoři komentářové literatury uvádějí, že § 755 odst. 3 OZ lze považovat za lex specialis 

k § 919 OZ, a je tedy třeba, aby opatrovnický soud při úpravě poměrů nezletilého dítěte pro dobu 

po rozvodu manželství rozhodl o péči i výživném, opačný výklad by odporoval i úmyslu 

samotného zákonodárce.44 Navíc, pokud by opatrovnický soud rozhodoval o výživném až 

                                                 
43 MELZER, Filip; TÉGL, Petr a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek IV. § 655-975. 1. vydání. Praha: 

Leges, 2016, s. 722. 
44 MELZER, Filip; TÉGL, Petr a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek IV. § 655-975. 1. vydání. Praha: 

Leges, 2016, s. 722. 
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v případě, kdy po rozvodu mezi rodiči vyplynou ohledně jeho úhrady problémy, existuje zde velké 

riziko vzniku časové prodlevy mezi okamžikem zahájení řízení o výživném a jeho vymožením 

například v rámci exekučního řízení. Mohla by tak být ohrožena a oslabena ochrana majetkového 

zajištění dítěte z hlediska zajištění úhrad jeho potřeb.45 Úpravou poměrů k nezletilému dítěti pro 

dobu po rozvodu manželství se však nerozumí soudní úprava styku nezletilého dítěte 

s nerezidentním rodičem. Opatrovnický soud ve věci styku rozhoduje v souladu s § 891 OZ až 

v případě, kdy se rodiče na způsobu a frekvenci styku nedohodnou či to vyžaduje zájem na 

výchově dítěte a poměry v rodině.  

Ze svých zkušeností mohu uvést, že se setkávám s případy, kdy nepečující rodič chce mít 

v rámci rozsudku o úpravě poměrů k dítěti pro dobu po rozvodu manželství kontakt s nezletilým 

upraven, a to i přesto, že se s druhým rodičem je schopen na této otázce dohodnout. Takový rodič 

to často mylně vnímá jako záruku minimálního styku či pojistku pro případ, kdyby rezidentní rodič 

kontakt neumožnil. V některých případech je mu to doporučováno i ze strany právního zástupce. 

Já osobně takový přístup v právní praxi nezaujímám. Jsem přesvědčena, že soudní úprava styku 

dítěte s nerezidentním rodičem žádnou záruku ani pojistku nepředstavuje a je na místě jej soudním 

rozhodnutím řešit až v případě, kdy rodiče nemohou na jeho rozsahu nalézt shody.  

V případech, kdy jsou rodiče schopni se na otázkách styků dohodnout, je soudní rozhodnutí 

omezující pro všechny a nevytváří prostor pro obnovení a fungování důvěry mezi rodiči, která je 

pro období po rozvodu nezbytná pro výchovu dětí.  Důvěra mezi rodiči je pro fungování 

jakéhokoliv modelu péče o nezletilé dítě klíčová. Také se nejedná ani o záruku minimálního styku, 

neboť styk lze soudním rozhodnutím buď upravit zcela anebo vůbec. Nad rámec soudního 

rozhodnutí tak rezidentní rodič kontakt s druhým rodičem umožňovat může, ale i nemusí. Stejně 

tak to platí pro případy, kdy nerezidentní rodič není schopen čerpat termín daný soudním 

rozhodnutím. Je totiž pouze na vůli pečujícího rodiče, zda mu náhradní termín umožní či nikoliv. 

 

1.3.2  Rozvod bez zjišťování příčin jeho rozvratu a dítě  

 

Na tomto místě bych také ráda blíže specifikovala podmínku konání rozvodu manželství, 

při kterém se nezjišťují příčiny rozvratu manželství, jež se týká nezletilých dětí, a to § 757 odst. 1 

písm. b).  

Jak bylo v kapitole č. 1. 1. 2 nastíněno, pokud jsou rozvádějící se manželé zároveň rodiči 

společného nezletilého nesvéprávného dítěte, pro konání tohoto typu rozvodu manželství musí mít 

                                                 
45 ŠMÍD, Ondřej; ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Rozvod manželství. 1. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 55. 
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rozsudkem opatrovnického soudu schválenou dohodu o úpravě poměrů k takovému dítěti 

pro dobu po rozvodu manželství.  

V praxi to znamená, že se rodiče musí v řízení o péči o nezletilé dítě dohodnout na jednom 

z modelů péče (výlučná péče jednoho z rodičů, střídavá péče, společná péče) a vyživovací 

povinnosti (pouze při výlučné či střídavé péči, kdy při společné péči se výživné zpravidla 

nevyměřuje) pro dobu po rozvodu manželství s tím, že takovou dohodu opatrovnický soud schválí 

rozsudkem s výjimkou případu, kdy je zřejmé, že taková dohoda není v souladu se zájmem 

dítěte.46  

Zde bych poznamenala, že i já jsem se během advokátní činnosti setkala s případy, kdy 

soud dohodu rodičů o úpravě poměrů k dítěti neschválil právě s odkazem na zájem dítěte. 

 Ze své praxe mohu uvést příklad, kdy se rodiče rozhodli rozdělit péči o dva sourozence 

tak, že jedno z dětí mělo dle dohody rodičů připadnout do výlučné péče matky a druhé do výlučné 

péče otce. V rámci soudního jednání pak rodiče uzavřeli proti své vůli dohodu ve smyslu, jak jim 

bylo ze strany opatrovnického soudu doporučeno, tedy obě nezletilé děti byly svěřeny do péče 

matky. Osobně mě však tento přístup neubezpečuje v tom, že je ve výsledku zájem dětí 

respektován, neboť v rozsudku se sice promítne představa soudu o tom, jak poměry dětí mají být 

pro dobu po rozvodu manželství v jejich zájmu upraveny, otázkou je však, jak takové poměry 

budou upraveny reálně v praxi, pokud ze strany soudu nebude respektována shodná a jednoznačná 

vůle rodičů, byť ne vždy respektující zájem dětí. Tito rodiče totiž v praxi péči o sourozence vyřešili 

tak, jak původně zamýšleli, tedy každý z nich po rozvodu manželství pečoval o jednoho z nich.  

S neschválením takové dohody jsem se setkala i v případě, kdy výše výživného 

neodpovídala výdělkovým poměrům nerezidentního rodiče.  

Má osobní zkušenost je taková, že soudy často nejsou schopny posoudit všechny 

rozhodující faktory, které rodiče vedly k tomu, proč uzavřeli dohodu právě na takových částkách 

výživného. Rozhodujícím kritériem pro rodiče často totiž není pouze výše mzdy povinného rodiče, 

ale i úhrada společných závazků v SJM, způsob vypořádání SJM, rozsah styků povinného rodiče, 

platby kroužků a dalších potřeb nad rámec výživného, péče prarodičů jedné ze stran apod.  

Nejvyšší soud ČR ve věci posouzení dohody rodičů z hlediska souladu se zájmy 

nezletilého dítěte dospěl k následujícímu závěru: „V odůvodnění rozhodnutí o schválení dohody 

rodičů o výživném soud uvede, jaká zjištění učinil o oprávněných potřebách dítěte na straně jedné 

a schopnostech, možnostech a majetkových poměrech povinných a jejich životní úrovni na straně 

                                                 
46 Viz § 906 odst. 2 OZ. 
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druhé, s přihlédnutím k tomu, kdo a v jakém rozsahu o dítě osobně pečuje, a to alespoň v takovém 

rozsahu, aby bylo zřejmé, že dohoda rodičů není ve zjevném rozporu se zájmy dítěte.“ 47  

Pro úplnost bych uvedla významné procesní ustanovení § 476 ZZŘS, kterým je rodičům 

jako účastníkům řízení ve věci péče soudu o nezletilé děti odepřena možnost podat odvolání 

do výroku, kterým byla dohoda rodičů o úpravě poměrů schválena. Z důvodové zprávy k ZZŘS 

pak plyne, že: „Na rodiče se v takovém případě hledí jako na účastníka, kterému bylo ve věci plně 

vyhověno, proto není na místě založit subjektivní přípustnost opravného prostředku. Změní-li se 

poměry, za nichž byla dohoda schvalována, může rodič za zákonem stanovených podmínek žádat 

o změnu rozhodnutí.“ 48 Rodičům za této právní úpravy pak nezbývá než důkladně zvážit, zda jimi 

navrhovaná úprava poměrů k nezletilým dětem pro dobu po rozvodu manželství skutečně odráží 

jejich skutečnou vůli a přání, neboť docílit změny schválené dohody soudním rozhodnutím je 

možné až poté, kdy dojde ke změně poměrů v souladu s § 909 OZ. 

 

1.3.3  Podmínka podání návrhu na rozvod pro řízení o úpravě pom ěrů  

 

V rámci výkonu advokacie jsem se setkala s případy, kdy opatrovnické soudy odmítly vést 

řízení o úpravě poměrů pro dobu po rozvodu manželství s odůvodněním, že dosud nebylo žádným 

z rodičů zahájeno řízení o rozvod manželství. S touto praxí se neztotožňuji, nepovažuji ji za 

správnou, neboť nemá oporu v zákoně.  

Ztotožňuji se plně autory komentářové literatury, že takový požadavek nedává příliš smysl, 

když jde v praxi velmi snadno procesně obejít tak, že návrh na rozvod manželství je vzápětí vzat 

zpět.49 Stejně tak se ale ztotožňuji s názorem, že o úpravě poměrů k dětem pro dobu po rozvodu 

manželství nelze rozhodovat vždy, tedy i v případech, kdy manželé nemají úmysl zahájit také 

řízení o rozvod manželství. Rozvádějící se rodiče by tak u opatrovnického soudu měli tvrdit úmysl 

rozvést se a do návrhu na úpravu poměrů k nezletilým dětem pro dobu po rozvodu manželství by 

měli uvést, že mezi nimi existuje kvalifikovaný rozvrat manželství, který chtějí řešit jeho 

rozvodem.50  

                                                 
47 Stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 19. října 2016, Cpjn 204/2012. 
48 Vláda ČR. Důvodová zpráva k zákonu č. 292/2013 Sb., zákon o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších 

předpisů [online]. psp.cz, [cit. 4. srpna 2019]. Dostupné z:  

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=931&ct1=0. 
49 MELZER, Filip; TÉGL, Petr a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek IV. § 655-975. 1. vydání. Praha: 

Leges, 2016, s. 721. 
50 MELZER, Filip; TÉGL, Petr a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek IV. § 655-975. 1. vydání. Praha: 

Leges, 2016, s. 721 – 722. 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=931&ct1=0
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Z praktického hlediska také může docházet k případům, kdy manželé či jeden z nich stále 

ještě váhají, zda chtějí rozvrat manželství řešit rozvodem a kdy je pro ně rozhodnutí 

opatrovnického soudu klíčové. Může se například jednat o manželku, která po rozhodnutí 

opatrovnického soudu o tom, že nezletilé děti budou svěřeny do péče otce, vezme návrh na rozvod 

manželství zpět, ještě se pokusí o obnovu manželského soužití, neboť o nezletilé děti nechce 

v žádném případě přijít.51  

GRYGAR de lege ferenda navrhuje zvážení možnosti řízení o rozvod manželství zahájit 

až poté, co nabude právní moci rozsudek o úpravě poměrů k nezletilým dětem pro dobu 

po rozvodu manželství.52  

Jak výstižně konstatuje ROGALEWICZOVÁ, řízení o úpravu poměrů k nezletilým dětem 

v případech nejvyhrocenějších rodičovských konfliktů může trvat i několik let, kdy nepravomocné 

ukončení takového opatrovnického řízení představuje překážku rozvodu manželství a vytváří 

prostor pro úmyslné prodlužování celého rozvodového procesu pro manžela, který se rozvést 

nechce z mnoha různých důvodů, zejména těch ekonomických, jako vyživovací povinnost 

manželů a trvání režimu společného jmění manželů. Nastává tak situace, kdy spolu manželé již 

dávno nežijí, jeden z nich již mohl založit i novou rodinu, a přesto nejsou rozvedeni.53  

Setkala jsem se i s případy, kdy některý z rodičů již měl dalšího potomka, přesto nebyl 

rozveden pro záměrné prodlužování řízení ze strany druhého manžela, který měl zájem na co 

nejdelším trvání manželství z důvodu současně trvajícího a rozrůstajícího se společného jmění 

manželů a hrazených částek výživného nerozvedeného manžela k jeho rukám. 

 

1.3.4  Exkurz na Slovensko 

 

Zajímavou v tomto směru shledávám slovenskou právní úpravu. Slovenská republika 

po revoluci v rámci své legislativy rozvodu manželství tuto změnu nepřijala a poměry k nezletilým 

dětem pro dobu po rozvodu manželství a rozvod manželství tamější soudy stále řeší v jednom 

společném soudním řízení o rozvod manželství.  

Slovenské soudy v rozhodnutí, kterým rozvedou manželství s nezletilými dětmi, současně 

upraví také výkon rodičovské zodpovědnosti k nezletilému dítěti pro dobu po rozvodu, a to tak, že 

                                                 
51 MELZER, Filip; TÉGL, Petr a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek IV. § 655-975. 1. vydání. Praha: 

Leges, 2016, s. 722. 
52 GRYGAR, Jiří. Rozvod od roku 2014. Rekodifikace & Praxe, 2016, č. 1, s. 7. 
53 ROGALEWICZOVÁ, Romana. Úprava povinností a práv k nezletilým dětem v případě rozchodu a rozvodu rodičů. 

Právní rozhledy, 2016, č. 1, s. 14. 
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určí, komu nezletilé dítě svěří do péče (případně rozhodnou o střídavé péči), kdo ho bude 

zastupovat a spravovat jeho majetek, jak má rodič, kterému nebylo nezletilé dítě svěřeno do péče, 

přispívat na jeho výživu (v případě neschválení dohody rodičů), úpravu styku rodiče, resp. obou 

rodičů s nezletilým dítětem, případně s dalšími blízkými osobami (v případě neschválení dohody 

rodičů), úpravu dalších práv a povinností rodičů k nezletilému dítěti podle okolnosti případu.54 55 

Vztah jednotlivých výroků takového soudního rozhodnutí je následující. Pokud nenabude právní 

moci výrok o rozvodu manželství, pak právní moci nenabude ani žádný výrok o výkonu 

rodičovských práv a povinností. Opačně to však neplatí, pokud jeden z manželů podá odvolání 

pouze do výroku o úpravě rodičovských práv a povinností, výrok o rozvodu manželství právní 

moci nabýt může.56  

Pokud bych měla v tomto směru porovnat českou a slovenskou právní úpravu, je dle mého 

názoru lépe nastavena česká, která více respektuje zájem dítěte, neboť jsem přesvědčena, že je 

důležité a žádoucí, aby po rozvodu manželství, se kterým často souvisí i rozestěhování manželů a 

případně i rozdělení účtů a financování nákladů členů rodiny, byla nastavena pravidla péče o dítě 

a platby rodičů za jeho náklady na výživu a dítě tak bylo vystaveno co nejméně konfliktům mezi 

svými rodiči. Mám za to, že pokud jsou práva a povinnosti k dítěti tímto způsobem pro dobu po 

rozvodu manželství nastaveny, jsou eliminovány či minimálně redukovány rozpory mezi rodiči po 

rozvodu manželství, čímž je ve výsledku dítě rozvodem rodičů méně traumatizováno, protože 

rozvádějícím se manželům ubydou záležitosti, které spolu ohledně dětí musí řešit i po rozvodu 

manželství. 

Některé další zahraniční úpravy však volí řešení opačné (například německá právní 

úprava), dle kterých je manželství nedříve rozvedeno a poté, až dojde ke zklidnění vztahů mezi 

rozvedenými rodiči, jsou upravovány poměry k nezletilým dětem. Obě varianty mají svá úskalí, 

varianta česká, ač jejím hlavním smyslem je zamezit dlouhodobým sporům o děti poté, co již bude 

manželství rodičů rozvedeno, klade na opatrovnické soudce velké nároky, neboť o poměrech dětí 

rozhodují za situace, kdy vztahy rozvádějících se rodičů mohou být silně poznamenány 

negativními emocemi až nepřátelstvím, a za těchto okolností musí při rozhodování k řadě věcí 

přihlížet. Navíc po rozvodu manželství se může zásadně změnit mnoho věcí včetně hmotné situace 

                                                 
54 SVOBODA, Jaromír; FICOVÁ, Svetlana. Zákon o rodine. Komentár. Judikatúra, súvisiace predpisy a vzory 

rodinnoprávnych podaní. Bratislava: EUROUNION, 2005, s. 59 - 60. 
55 Viz. § 24 zákona č. 36/2005, zákon o rodině, ve znění pozdějších předpisů. 
56 ŠMÍD, Ondřej; ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Rozvod manželství. 1. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 243. 
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obou rodičů. Je však v zájmu dítěte, aby poměry k němu byly v době rozvodu manželství 

pravomocně vyřešeny.57 

 

1.4 Ochrana dítěte a klauzule proti tvrdosti  

 

Ustanovení § 755 odst. 2 OZ obsahuje negativní vymezení předpokladů rozvodu manželství, 

resp. dva případy, kdy rozvod není možný, ačkoliv zde kvalifikovaný rozvrat manželství existuje. 

Často je toto ustanovení označováno jako tzv. tvrdostní nebo antidiskriminační klauzule, neboť 

chrání slabší subjekt, jenž by mohl být poškozen rozvodem manželství. První případ chrání 

nezletilé děti manželů a bude v této práci blíže rozveden. Druhý případ chrání zájem manžela, 

který se na rozvratu porušením manželských povinností převážně nepodílel a kterému by byla 

rozvodem způsobena zvlášť závažná újma s tím, že mimořádné okolnosti svědčí pro zachování 

manželství.58 59  

Jak bylo nastíněno, prvý případ, který slouží k ochraně nezletilých dětí a zdůrazňuje ještě 

více zájem zákonodárce chránit nezletilé děti v rozvodu manželství, je občanským zákoníkem 

definován následovně. Přesto, že je soužití manželů rozvráceno, nemůže být manželství rozvedeno, 

byl-li by rozvod v rozporu se zájmem nezletilého dítěte manželů, které nenabylo plné svéprávnosti, 

který je dán zvláštními důvody, přičemž zájem dítěte na trvání manželství soud zjistí i dotazem u 

opatrovníka jmenovaného soudem pro řízení o úpravu poměrů k dítěti na dobu po rozvodu.60  

Ochrana dítěte je v tomto směru vázána na věk (nezletilost) a jeho neschopnost samostatně 

právně jednat v plném rozsahu (nesvéprávnost). Překážka ve smyslu § 755 odst. 2 písm. a) proto 

odpadá nejpozději dosažením svéprávnosti nezletilého či zletilosti.61 Jedná se o speciální 

ustanovení, které brání soudu manželství rozvést, a to bez ohledu na to, zda se jedná o rozvod 

manželství se zjišťováním příčin jeho rozvratu či o rozvod manželství bez zjišťování příčin 

rozvratu. Zájem dítěte má totiž vždy přednost před zájmy rozvádějících se rodičů. To však neplatí 

o druhém případu tvrdostní klauzule, která chrání zájem manžela, kdy je vyloučeno, aby stát 

autoritativně zasahoval do rozhodnutí manželů rozvést se. Aplikaci tvrdostní klauzule v tomto 

                                                 
57 HRUŠÁKOVÁ, Milana; KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka a kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655-975). 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 451-452. 
58 Viz § 755 odst. 2 OZ. 
59 MELZER, Filip; TÉGL, Petr a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek IV. § 655-975. 1. vydání. Praha: 

Leges, 2016, s. 726. 
60 Viz § 755 odst. 2 písm. a) OZ. 
61 GRYGAR, Jiří. Rozvod od roku 2014. Rekodifikace & Praxe, 2016, č. 1, s. 5. 
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případě musí tvrdit a prokázat ten z manželů, který namítá rozpor rozvodu manželství se svým 

zájmem.62 Obsah pojmu zájem dítěte bude blíže vymezen a rozveden v následující kapitole.  

V praxi jsem se s užitím tvrdostní klauzule, která by vedla až do zamítnutí návrhu na rozvod 

manželství, nikdy osobně nesetkala. I odborná literatura uvádí, že se jedná o výjimečnou 

záležitost. U dětí by její užití mohlo připadat v úvahu například v případě postiženého dítěte, u 

něhož by setrvání rodičů v manželství mohlo být předpokladem pro přidělení zvláštních služeb či 

dotací pro takové dítě. Nebo případ, kdy je nutné, aby manžel, který opustil rodinnou domácnost, 

ve které s druhým manželem žije jejich společné nezaopatřené či nezletilé nesvéprávné dítě, 

přispíval na její chod.63 64 Mohlo by jít i o případ celodenní péče o postižené dítě matkou po 

odchodu otce ze společné domácnosti, kterážto z tohoto důvodu nemůže chodit do zaměstnání, a 

manžel je jí tak povinen hradit výživné nerozvedené manželky v souladu s § 697 OZ. Rozvod by 

tak neměl být připuštěn z důvodu nutnosti hradit výživné pro manželku, která je nucena pečovat o 

dítě se specifickými potřebami.65 

 

1.4.1  Zjišťování existence zájmu dítěte na zachování manželství  

 

Zájem dítěte na zachování manželství soud může zjistit také dotazem u příslušného 

opatrovníka, který je nezletilému jmenován pro řízení o úpravu poměrů k dítěti na dobu 

po rozvodu manželství. V souladu s § 469 zákona č. 292/2013 Sb., zákon o zvláštních řízeních 

soudních, ve znění pozdějších předpisů, (dále také jen „ZZŘS“) je opatrovníkem nezletilého dítěte 

jmenován zpravidla orgán sociálně – právní ochrany dětí (dále také jen „OSPOD“).66  

GRYGAR věcně upozorňuje na nedokonalosti konstrukce tohoto ustanovení ve smyslu 

povinnosti dotazování opatrovníka, neboť v době, kdy soud rozhoduje o rozvodu manželství, je 

řízení o úpravu poměrů k nezletilému dítěti již pravomocně skončeno a subjekt, který v tomto 

řízení byl opatrovníkem dítěte, již toto procesní postavení nemá.67  

Žádat zprávu od OSPOD by však nemělo být v řízení o rozvod manželství pravidlem a 

povinností soudů činit tak v každém řízení o rozvod manželství. Soudy by se ani automaticky 

                                                 
62 ŠMÍD, Ondřej; ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Rozvod manželství. 1. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 59-60. 
63 Srov. § 691 odst. 2 OZ. 
64 MELZER, Filip; TÉGL, Petr a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek IV. § 655-975. 1. vydání. Praha: 

Leges, 2016, s. 724. 
65 MELZER, Filip; TÉGL, Petr a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek IV. § 655-975. 1. vydání. Praha: 

Leges, 2016, s. 724. 
66 MELZER, Filip; TÉGL, Petr a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek IV. § 655-975. 1. vydání. Praha: 

Leges, 2016, s. 725 
67 GRYGAR, Jiří. Rozvod od roku 2014. Rekodifikace & Praxe, 2016, č. 1, s. 5. 
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neměly dotazovat na názor opatrovníka ohledně dopadů rozvodu manželství na nezletilé dítě již 

v samotném řízení ve věci úpravy poměrů k nezletilému dítěti pro dobu po rozvodu manželství. 

Řízení ve věci úpravy poměrů k nezletilému dítěti totiž sleduje zcela jiný účel než rozvod 

manželství a jeho dopady.68  

 V řízení o rozvod manželství je totiž z hlediska ochrany dítěte zjišťováno, zda je tu takový 

zájem dítěte daný zvláštními důvody, který rozvod manželství znemožňuje. Pokud zde žádné 

takové podezření není, pak se není ani třeba dotazovat na názor opatrovníka.69 Naopak v řízení o 

úpravě poměrů k dítěti pro dobu po rozvodu manželství jsou zkoumány jiné skutečnosti, a to 

výchovné schopnosti rodičů a dále majetkové a výdělkové schopnosti rodičů nutné pro stanovení 

vyživovací povinnosti k dítěti. Soud v řízení o rozvod manželství je při zjišťování zájmu dítěte 

vázán vyšetřovací zásadou, což v konečném důsledku znamená, že při zjišťování zájmu dítěte 

neprovádí důkaz pouze zjištěním názoru opatrovníka, ale i například lékařskými zprávami o 

zdravotním stavu dítěte, výslechem svědků, ohledáním bydliště nezletilého.70 71  

Poněkud odlišný názor sdílí GRYGAR, který má za to, že by aplikace tvrdostní klauzule jak 

v případě ochrany zájmu manžela, tak i nezletilého dítěte měla být zkoumána, až když je 

předmětem námitky jednoho z manželů. Svůj názor opírá o skutečnost, že poučovací povinnost 

soudu by zde neměla být dána s ohledem na to, že by se jednalo o poučení o hmotném a nikoli 

procesním právu.72  

Já tento názor nesdílím, neboť jsem přesvědčena, že z hlediska aplikace tvrdostní klauzule 

pro ochranu zájmu nezletilého dítěte není třeba v tomto směru účastníky řízení poučovat, protože, 

jak bylo výše uvedeno, soud je v řízení o rozvod manželství při zjišťování zájmu dítěte vázán 

vyšetřovací zásadou.   

De lege ferenda se nabízí řešení ponechat posouzení skutečnosti, zda je rozvod manželství 

v souladu se zájmy dítěte, opatrovnickým soudům v rámci řízení o úpravu poměrů k nezletilým 

dětem pro dobu po rozvodu manželství. Pokud by opatrovnický soud dospěl k závěru, že je rozvod 

manželství rodičů z jakýchkoli příčin v rozporu se zájmy jejich nezletilých dětí, upravil by poměry 

                                                 
68 MELZER, Filip; TÉGL, Petr a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek IV. § 655-975. 1. vydání. Praha: 

Leges, 2016, s. 725. 
69 MELZER, Filip; TÉGL, Petr a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek IV. § 655-975. 1. vydání. Praha: 

Leges, 2016, s. 725. 
70 Vyšetřovací zásada je v řízení o rozvod manželství zakotvena v § 390 ZZŘS, ze kterého plyne, že v řízení o 

manželství může soud provést jiné než účastníky navržené důkazy, jen je-li to třeba ke zjištění skutkového stavu a 

vyplývají-li z obsahu spisu, nebo je-li toho třeba ke zjištění zájmů nezletilých dětí účastníků, pro něž nemůže být 

manželství rozvedeno, ačkoli je rozvráceno. 
71 MELZER, Filip; TÉGL, Petr a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek IV. § 655-975. 1. vydání. Praha: 

Leges, 2016, s. 725. 
72 GRYGAR, Jiří. Rozvod od roku 2014. Rekodifikace & Praxe, 2016, č. 1, s. 5. 
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k dětem pouze do doby do rozvodu manželství a neupravoval by je pro dobu po rozvodu 

manželství. Manželství by tak rozvedeno být nemohlo pro absenci soudního rozhodnutí úpravy 

poměrů k dětem pro dobu po rozvodu manželství. Pokud by se okolnosti v budoucnu změnily, 

rodiče by mohli podat nový návrh na úpravu poměrů k dětem pro dobu po rozvodu manželství.73  

Dle mého názoru by řešení, kdy se přezkoumávání nejlepšího zájmu dítěte sjednotí 

do jednoho soudního řízení, a to opatrovnického, které se na řešení poměrů k dítěti primárně 

specializuje, může zefektivnit a zjednodušit justiční praxi. Navíc jsem se za dobu své advokátní 

činnosti nesetkala s tím, že by soudy v rámci řízení o rozvod manželství v praxi kladly důraz 

na zjišťování skutečností, zda rozvod manželství neodporuje zájmům dítěte. Soudy zpravidla 

vycházejí z obsahu rozsudku o úpravě poměrů k dítěti pro dobu po rozvodu manželství. 

Sporadicky se pak dotazují rozvádějících se rodičů, zda v jejich rodině existuje nějaká okolnost na 

straně dětí, která by bránila rozvodu manželství. Dosud jsem se v praxi nesetkala ani s případem, 

že by soudy v řízení o rozvod manželství za tímto účelem činily dotazy na OSPOD, jak dané § 755 

odst. 2 písm. a) OZ předpokládá. Podobně se vyjadřuje SLÁDEK, jenž konstatuje, že v praxi 

rozvodoví soudci příliš nezkoumají, zda rozvod manželství není v rozporu se zájmy dětí a 

pravděpodobně by tak činili spíše až k námitce některého z manželů.74 

 

1.4.2  Zachování manželství přes  jeho rozvrat  

 

Z právního hledisko by tak manželství nemělo být rozvedeno v případě, kdy to není v zájmu 

dítěte, a to ani za předpokladu, že by manželé s rozvodem souhlasili a žádali jej. Nicméně 

v takovém případě by nucené setrvání rodičů v manželském svazku mohlo mít na dítě spíše 

negativní vliv.75  

Lze souhlasit s názorem MAŠKA, že pokud je manželství skutečně velmi silně rozvráceno, 

mělo by být rozvedeno, protože je vyloučené, aby si děti nevšimly rozporů mezi rodiči, a tudíž 

nemůže být v jejich zájmu hádky a rozpory rodičů sledovat a trvat tak na zachování úplné rodiny, 

neboť by to pro ně bylo velmi psychicky náročné.76 Rovněž si lze v praxi velmi těžko představit, 

že by okolnosti na straně dítěte svědčící pro zachování manželství i přes existenci kvalifikovaného 

rozvratu manželství, které vedou k zamítnutí návrhu na rozvod manželství, mohly zabránit 

                                                 
73 ŠMÍD, Ondřej; ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Rozvod manželství. 1. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 53. 
74 SLÁDEK, MILOSLAV. Rozhodování v opatrovnických věcech. Rodinné listy, 2015, č. 3, s. 27. 
75 MELZER, Filip; TÉGL, Petr a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek IV. § 655-975. 1. vydání. Praha: 

Leges, 2016, s. 725-726. 
76 MAŠEK, Daniel. Dítě a rozvod. Právo a rodina, 2002, č. 7, s. 6. 
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jednomu z rodičů ze společné domácnosti odejít. Nerozvedeným manželům sice zůstává 

zachována vyživovací povinnost v rozsahu stejné životní úrovně, což se projevuje i ve sféře dítěte, 

avšak ani to nezabrání jednomu z rodičů rodinu opustit.77  

Ze své vlastní praxe tento závěr mohu potvrdit. Dle mého názoru, pokud se jeden z partnerů 

rozhodne od rodiny odejít, začít žít novým životem, v drtivé většině případů mu v tom nezabrání 

nic, ani péče o nemocné dítě.  

GRYGAR upozorňuje, že toto ustanovení je v praxi zneužíváno nikoli k ochraně zájmu 

dítěte, ale majetkových zájmů toho z manželů, který se rozvést nechce. Apeluje proto 

na restriktivní výklad tohoto ustanovení s tím, že by dítě s ohledem na svůj věk a mentální 

vyspělost mělo být v rozvodovém řízení také slyšeno.78  

Zneužívání tohoto ustanovení si v praxi dovedu představit, a to zejména v případech, kdy je 

jeden z manželů povinen hradit druhému manželovi výživné nerozvedeného manžela do právní 

moci rozsudku o rozvodu manželství. Manžel, který rozvodu manželství odporuje, může mít a 

často skutečně má zájem na tom, aby výživné druhý manžel hradil co nejdéle, a proto se snaží 

účelově rozvodové řízení prodlužovat, když tvrzení a prokazování důvodů uvedených v § 755 

odst. 2 OZ může být nástrojem k dosažení tohoto cíle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
77 ŠMÍD, Ondřej; ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Rozvod manželství. 1. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 53. 
78 GRYGAR, Jiří. Rozvod od roku 2014. Rekodifikace & Praxe, 2016, č. 1, s. 6. 
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2 Nejlepší zájem dítěte  

 

2.1 Zájem dítěte  a jeho definice 

 

Nejlepší zájem dítěte neboli the best interest of the child představuje jeden ze základních 

principů, na kterém současné rodinné právo stojí. Důvod je velmi prostý. Způsobilost dítěte jako 

zvlášť zranitelného subjektu chránit vlastní zájmy je omezená, a proto vyžaduje specifickou 

ochranu. Do doby dokončení procesu dospívání probíhá zásadní vývoj biologických, 

psychologických a sociálních aspektů osobnosti dítěte a neblahé vlivy mohou tento rozvoj zřetelně 

narušit.79  

Z článku 3 odst. 1. Úmluvy o právech dítěte jako stěžejního mezinárodněprávního 

instrumentu ochrany práv dětí přijatého Valným shromážděním OSN dne 20. 11. 1989 (dále také 

jen „Úmluva“) plyne, že zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se 

dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy, správními 

nebo zákonodárnými orgány.80  

Je zajímavé, že například anglické znění Úmluvy operuje v článku 3 s termínem nejlepšího 

zájmu dítěte na rozdíl od českého překladu, jenž obsahuje pouze zájem dítěte.81 Samotný termín 

nejlepšího zájmu dítěte ani zájmu dítěte není definován v Úmluvě ani v žádném českém právním 

předpise. Jsem přesvědčena, že užití termínu nejlepšího zájmu dítěte v Úmluvě je přesnější, a to 

s ohledem na to, že soudy či další orgány či zařízení pracující s dětmi postupují vždy v nejlepším 

zájmu dítěte, nikoliv pouze v zájmu dítěte.  

Přestože s termínem nejlepší zájem dítěte operuje a opakovaně se k němu vyjadřuje ÚS i NS 

ve své judikatuře, nelze tento termín definovat a žádná jeho definice proto ani logicky neexistuje, 

což s sebou přirozeně do praxe přináší pozitiva i negativa.  

Termín nejlepší zájem dítěte není definován ani přesně vymezen nejen z právního, ale 

dokonce ani psychologického, ani ze sociologického hlediska. Navíc je podmíněn mnoha 

okolnostmi, jako jsou například zajištění sociálního zázemí, přijatelného bydlení, vzdělání, 

lékařské péče, ekonomických potřeb a osobní hygieny, psychické pohody, dobré výchovné 

                                                 
79 KORNEL, Martin. Některé problematické aspekty principu nejlepšího zájmu dítěte. Právní rozhledy, 2013, č. 3, s. 

88-89. 
80 Úplné znění této mezinárodní smlouvy dostupné například na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních 

věcí ČR. Úmluva o právech dítěte [online]. mpsv.cz, [cit. 10. srpna 2019]. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/cs/. 
81 The UN General Assembly. Convention on the Rights of the Child [online]. ohchr.org, [cit. 10. srpna 2019]. 

Dostupné z: https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx. 

https://www.mpsv.cz/cs/
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
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způsobilosti rodičů, rozvíjení zájmových aktivit a dovedností, absence zátěže, přetěžování a stresu 

a nakonec i projevování skutečného zájmu o dítě. Jedná se o zájem mateřský, otcovský, rodičovský 

a další.82  

Ve smyslu Úmluvy je nicméně zájmem dítěte rozuměn souhrn všech práv dětem Úmluvou 

zaručených. Tato práva dítěte můžeme dělit do kategorie práv na přežití, rozvoj, participaci a 

ochranu dítěte či na práva základní, vývojová a práva na autonomii.83 

Z komentáře Výboru OSN pro práva dítěte plyne, že koncept nejlepšího zájmu dítěte je 

složitý a jeho obsah musí být stanoven vždy případ od případu. Je na příslušných orgánech, které 

s konceptem nejlepšího zájmu dítěte pracují, vyjasnit jej a konkrétně v daném případě užít. Jedná 

se o termín flexibilní a vždy by měl být upraven a definován individuálně podle konkrétní situace 

dotyčného dítěte s ohledem na jeho osobní situaci a potřeby. Pro jednotlivá rozhodnutí proto musí 

být nejlepší zájmy dítěte posouzeny dle konkrétních okolností daného dítěte s tím, že vždy musí 

být posouzena a zohledněna veškerá práva obsažená v Úmluvě a opčních protokolech. Pružnost 

konceptu nejlepšího zájmu dítěte umožňuje reagovat na situaci jednotlivých dětí, nicméně také 

zároveň ponechává prostor pro jeho manipulaci a zneužití.84  

LUŽNÁ rovněž vyzdvihuje obecnost a neurčitost pojmu nejlepšího zájmu dítěte umožňující 

soudcům zohlednit jednotlivé aspekty každého individuálního případu dle aktuální situace a 

podmínek v konkrétním místě a čase. Konkrétní obsah tomuto pojmu dává rozhodovací praxe 

soudů.85  

 

2.1.1  Zájem dítěte a jeho významy  

 

Obecně lze shrnout, že článek 3 odst. 1 Úmluvy má tři významy.  

V prvé řádě se jedná o hmotné právo dítěte na to, aby při jakékoliv činnosti, která se ho týká, 

byl posuzován na prvním místě jeho nejlepší zájem. Jeho druhý význam představuje základní 

interpretační princip pro státní orgány při jejich činnosti týkající se dětí. Třetí význam nakonec 

představuje požadavek na řádné odůvodnění rozhodnutí.86  

                                                 
82 SEDLÁK, Jiří; PAŇÁKOVÁ, Zdeňka. Nejlepší zájem dítěte. Universitas, 2013, č. 1, s. 3. 
83 KORNEL, Martin. Některé problematické aspekty principu nejlepšího zájmu dítěte. Právní rozhledy, 2013, č. 3, s. 

89. 

84 The UN. Committee on the Rights of the Children. General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have 

his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1)*. 2013, s. 9. Dostupné také z: 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=5&DocTypeID=11. 
85 LUŽNÁ, Romana. Nejlepší zájem dítěte. Rodinné listy, 2017, č. 10, s. 18. 
86 LUŽNÁ, Romana. Nejlepší zájem dítěte. Rodinné listy, 2017, č. 10, s. 22. 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=5&DocTypeID=11
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K prvnímu významu uvádím následující. Zájem dítěte orgány sociálněprávní ochrany dětí, 

ale ani další subjekty, které pracují s dětmi, nikdy nemůžou podřazovat zájmům jiným jako 

zájmům rodičů, rodiny, dalších osob či zájmu státu apod.87 Je však třeba mít na mysli, že se 

v podstatě jedná pouze o deklaraci, chybějící definice způsobuje v praxi mnoho problémů, nejsou 

sjednoceny a stanoveny konkrétní postupy pro rozhodování soudů, postupy OSPOD, soudních 

znalců, kteří tak termíny vykládají subjektivně a často není ve výsledku brán ohled na nejlepší 

zájem dítěte.88  

K druhému významu pak uvedl například ÚS, že orgány veřejné moci musí při výkladu 

právních norem, které se týkají dětí a které je možno vykládat vícero způsoby, zvolit výklad 

takový, jenž nejefektivněji naplňuje nejlepší zájem dítěte.89  

Třetí význam je důležitý z hlediska procesního práva, neboť z předmětného článku vyplývají 

také procesní požadavky jako zejména požadavek na řádné odůvodnění rozhodnutí.  Ze soudních 

rozhodnutí musí být patrno, podle jakých kritérií byl nejlepší zájem dítěte hodnocen a musí být 

zřejmé, k jakým závěrům a z jakých důvodů k nim opatrovnické soudy dospěly.90 Komentář 

Výboru OSN pro práva dítěte uvádí, že z odůvodnění soudního rozhodnutí musí být jasné, co 

konkrétně a proč bylo považováno za nejlepší zájem dítěte, že nejlepší zájem byl skutečně předním 

hlediskem při rozhodování a jak byl nejlepší zájem poměřován s dalšími relevantními zájmy či 

právy dalších osob.91 Nestačí tedy obecně konstatovat, že jiné úvahy převažují nad nejlepšími 

zájmy dítěte. Všechny úvahy musí být výslovně uvedeny ve vztahu k danému případu a musí být 

vysvětlen důvod, proč mají v konkrétním případě větší váhu. 

NS k pochopení obsahu této zásady poměrně detailně uvedl, že čl. 3 odst. 1 Úmluvy 

vyžaduje, aby nejlepší zájem dítěte byl předním hlediskem při jakékoliv rozhodovací činnosti 

týkající se dětí. Z užití výrazu přední (primary) a nikoliv prvořadý (paramount) je dovozováno, že 

nejlepší zájem dítěte má být mezi jinými zájmy zvažován na prvním místě a má mu být dán větší 

význam než jiným zájmům, nemusí mít nicméně za všech okolností absolutní. Rozhodování třetích 

osob o nejlepších zájmech dítěte vychází z uspokojení základních potřeb dítěte (výživa, bydlení, 

zdraví), jeho rozvoje, názorů a přání dítěte, totožnosti dítěte, citového spojení, jeho zdraví, bezpečí, 

ochrany, zaopatření, péče, soudržnosti rodiny, trvalosti domova, vazeb dítěte na kamarády, ze 

                                                 
87 SEDLÁK, Jiří; PAŇÁKOVÁ, Zdeňka. Nejlepší zájem dítěte. Universitas, 2013, č. 1, s. 5. 
88 SEDLÁK, Jiří; PAŇÁKOVÁ, Zdeňka. Nejlepší zájem dítěte. Universitas, 2013, č. 1, s. 6. 
89 Nález Ústavního soudu ze dne 15. 2. 2017, sp. zn. I. ÚS 1775/14. 
90 LUŽNÁ, Romana. Nejlepší zájem dítěte. Rodinné listy, 2017, č. 10, s. 22. 
91 The UN. Committee on the Rights of the Children. General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have 

his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1)*. 2013, s. 20. Dostupné také z: 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=5&DocTypeID=11. 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=5&DocTypeID=11
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školních vztahů, rizik náhradní péče, kulturního pozadí či náboženské víry. Samotné rozhodnutí 

pak musí sledovat cíl stabilního a nikoliv přechodného řešení, které sleduje skutečně dlouhodobé 

zájmy dítěte. Preambule Úmluvy pak prohlašuje, že státy které jsou smluvní stranou této úmluvy, 

uznávají, že v zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí dítě vyrůstat v rodinném 

prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.92  

V této souvislosti si ještě dovoluji zmínit jeden z nálezů ÚS, ve kterém ÚS uvedl, že se 

odborná literatura nezaměřuje pouze na obsah tohoto neurčitého pojmu, ale i na otázku, v jakém 

časovém rámci mají soudy na zájem dítěte dohlížet. Dle ÚS soudy při rozhodování o poměrech 

dítěte musí brát v potaz i další vývoj, přestože jsou vázány § 154 odst. 1 OSŘ, dle něhož je 

pro rozsudek ve věci rozhodující stav v době jeho vyhlášení. Jinými slovy soudy nemohou zvolit 

takový model péče, od kterého by mělo být v krátkém časovém horizontu upuštěno (nemohl by 

být spojen se vzdělávacími aktivitami dítěte), neboť by to odporovalo zájmu dítěte na stabilitě 

výchovného prostředí.93 

 

2.2 Blaho dítěte  

 

Úmluva operuje rovněž s termínem blaho dítěte neboli well-being (welfare) of the child. 

Dle článku 3 bodu 2. Úmluvy platí, že se smluvní státy zavazují zajistit dítěti takovou ochranu a 

péči, jaká je nezbytná pro jeho blaho, přičemž berou ohled na práva a povinnosti jeho rodičů, 

zákonných zástupců nebo jiných jednotlivců právně za něho odpovědných, a činí pro to všechna 

potřebná zákonodárná a správní opatření.94  

HRUŠÁKOVÁ s KRÁLÍČKOVOU definují princip blaha dítěte jako „vytváření prostředí 

přátelského dětem.“95 Jedná se o tělesné, duševní a duchovní blaho. Častokrát byl termín kritizován 

jako obsahově prázdný.96  

ZUKLÍNOVÁ pak poukazuje na nešťastný překlad výrazu welfare jako blaho, přitom by 

bylo na místě užívat výraz dobro, prosperita, životní pohoda, spokojenost či pocit štěstí, pocit 

                                                 
92 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2012, sp. zn. 30 Cdo 3430/2011. 
93 Nález Ústavního soudu ze dne 30. 5. 2014, sp. zn. I. ÚS 1506/13. 
94 Úplné znění této mezinárodní smlouvy dostupné například na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních 

věcí ČR. Úmluva o právech dítěte [online]. mpsv.cz, [cit. 10. srpna 2019]. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/cs/. 
95 HRUŠÁKOVÁ, Milana, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. České rodinné právo. 3. vydání. Brno: Doplněk, 2006, s. 17 –

18. 
96 MARTINY, Dieter. Práva dítěte v rodinném právu – evropské tendence. Právník, 2017, č. 9, s. 741. 

https://www.mpsv.cz/cs/
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spokojenosti, dobrý pocit.97 MARTINY uvádí, že jednotná definice principu blaha dítěte by 

neměla být přeceňována, neboť se jedná o právní otázky týkající se dítěte a vždy jsou v daných 

právních oblastech a otázkách rozhodující hodnotící kritéria jako například podpora dítěte a jeho 

výchova, vůle dítěte, jeho rozvoj a sebeurčení. Termín blaha je tedy třeba vykládat vždy určitými 

měřítky a hodnocením, které jsou zřetelně regulovány mezinárodními, evropskými či národními 

právními předpisy.98 

 

2.3 Vzájemný vztah  termínů zájem dítěte a blaho dítěte  

 

Blaho dítěte v porovnání se zájmem dítěte představuje obecnější kategorii. Garantuje 

pro dítě přátelské a klidné fyzické a sociální prostředí, kdežto zájem dítěte je kategorie sociálně 

psychologická.99  

Z obsahu Úmluvy je možné vyvodit vzájemný vztah pojmů the best interests of a child a 

well-being (welfare) of the child, když právě respektováním the best interests of a child se dosahuje 

stavu označovaného jako well-being (welfare) of the child. Jedná se o kýžený cíl, k němuž by mělo 

směřovat vše, co se dítěte právně dotýká. Aby tohoto kýženého cíle mohlo být dosaženo, musí se 

opakovaně a soustavně zkoumat, co je nejlepší pro dítě, a vše uspořádat v jeho nejlepším zájmu. 

100  

ÚS pak také samozřejmě v případech, kdy přezkoumává rozhodnutí obecných soudů, která 

se týkají péče o dítě, v každém případě zkoumá, zda se soudní řízení konalo a přijatá opatření byla 

učiněna v nejlepším zájmu dítěte (zdali byl respektován článek 3 Úmluvy), zda byly ze strany 

obecných soudů provedeny všechny potřebné důkazy pro zjištění nejlepšího zájmu dítěte a zda 

všechna vydaná soudní rozhodnutí byla v tomto směru náležitě zdůvodněna.101 

V této souvislosti je však vhodné také zmínit, že ÚS v jiném svém nálezu následně upřesnil, 

že nejlepší zájem dítěte je sice přední hledisko, nicméně není hlediskem jediným, jež musí být ze 

strany soudu v opatrovnickém řízení zvažováno. Nejlepší zájem dítěte se může dostat do konfliktu 

s oprávněnými zájmy dalších osob, zejména rodičů, a tyto situace je nutné řešit případ od případu. 

Tento princip je proto nutné vyvažovat s dalšími oprávněnými zájmy, a protože se jedná o přední 

                                                 
97 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Cui bono? Bezvýjimečně ve prospěch tohoto dítěte! Zamyšlení nad péčí o dítě. Právník, 

2015, č. 2, s. 100. 
98 MARTINY, Dieter. Práva dítěte v rodinném právu – evropské tendence. Právník, 2017, č. 9, s. 741-742. 
99 SEDLÁK, Jiří; PAŇÁKOVÁ, Zdeňka. Nejlepší zájem dítěte. Universitas, 2013, č. 1, s. 5. 
100 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Cui bono? Bezvýjimečně ve prospěch tohoto dítěte! Zamyšlení nad péčí o dítě. Právník, 

2015, č. 2, s. 98-100. 
101 Nález Ústavního soudu ze dne 26. 5. 2014, sp. zn. I ÚS 2482/13. 
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hledisko, má při tomto vyvažování vysokou prioritu, tedy vyšší než ostatní oprávněné zájmy, byť 

i ty je nutné vzít při rozhodování v potaz.102 V tomto směru je pak pozoruhodný například i 

rozsudek ESLP ve věci Johansen proti Norsku, v němž soud přiznal zvláštní význam nejlepšímu 

zájmu dítěte, který může podle své povahy a závažnosti převýšit zájem rodiče. Rodič si nemůže 

dle článku 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, jímž je zaručeno právo na 

ochranu rodinného života, nárokovat přijetí takových opatření, která by poškodila zdraví a vývoj 

dítěte.103 104 

 

2.4 Konflikt participačních práv a zájmu dítěte  

 

Právní teorie i praxe čelí střetu principu nejlepšího zájmu dítěte s participačními právy dítěte 

zejména s právem dítěte vyjádřit svůj názor na věc, která se jej týká, a právem na to, aby takový 

názor ovlivnil rozhodnutí. Je totiž zřejmé, že může dojít ke konfliktu mezi přáním dítěte, které má 

ovlivnit rozhodnutí, a jeho nejlepším zájmem.105 

Participační práva dítěte můžeme dělit zpravidla do čtyř kategorií, resp. čtyř základních 

úrovní, a to právo dítěte být pouze informováno, dále právo dítěte vyjádřit svůj názor a své přání, 

poté právo dítěte vyjádřit svůj názor a ovlivnit jím rozhodnutí, nejsilnějším stupněm je právo dítěte 

svým názorem zcela určit rozhodnutí.106 U tohoto posledního stupně je pak princip nejlepšího 

zájmu dítěte zcela potlačen autonomií dítěte.107 

Klíčovým ustanovením participačních práv dítěte je článek 12 Úmluvy, dle kterého platí, že 

státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, zabezpečují dítěti, které je schopno formulovat své vlastní 

                                                 
102 Nález Ústavního soudu ze dne 25. 9. 2014, sp. zn. I. ÚS 3216/13. Tento závěr ÚS vychází z Komentáře Výboru 

OSN pro práva dítěte. The UN. Committee on the Rights of the Children. General comment No. 14 (2013) on the right 

of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1)*. 2013, s. 10. Dostupné 

také z: 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=5&DocTypeID=11. 
103 Viz článek 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (sdělení č. 209/1992 Sb.). 
104 Rozsudek ESLP č. 10600/83 ze dne 27. 6. 1996 ve věci Johansen proti Norsku. V této věci však bylo ze strany 

soudu v konečném důsledku konstatováno porušení zmiňovaného práva na ochranu rodinného života, neboť 

stěžovatelka byla zbavena rodičovských práv v souvislosti s umístěním nezletilé dcery do pěstounské péče za účelem 

jejího budoucího osvojení ze strany pěstounských rodičů. Takové opatření bylo shledáno jako neadekvátní a 

nerespektující nejlepší zájem dítěte. Stěžovatelka byla připravena o rodinný život se svým dítětem a postup norských 

orgánů byl v rozporu s cílem sloučení rodiny. 
105 KORNEL, Martin. Některé problematické aspekty principu nejlepšího zájmu dítěte. Právní rozhledy, 2013, č. 3, 

s. 91. 
106 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L., a kol. Rodinné právo. 2. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2017, s. 36-37. 
107 KORNEL, Martin. Některé problematické aspekty principu nejlepšího zájmu dítěte. Právní rozhledy, 2013, č. 3, 

s. 91. 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=5&DocTypeID=11


 

35 

 

názory, právo tyto názory svobodně vyjadřovat ve všech záležitostech, které se jej dotýkají, přičemž 

se názorům dítěte musí věnovat patřičná pozornost odpovídající jeho věku a úrovni. Za tímto 

účelem se dítěti zejména poskytuje možnost, aby bylo vyslyšeno v každém soudním nebo správním 

řízení, které se jej dotýká, a to buď přímo anebo prostřednictvím zástupce nebo příslušného 

orgánu, přičemž způsob slyšení musí být v souladu s procedurálními pravidly vnitrostátního 

zákonodárství. Podobně jsou participační práva vyjádřena i v článku 6 Úmluvy o styku s dětmi, 

dle kterého má dítě právo dostávat veškeré relevantní informace, být konzultováno, vyjádřit svůj 

názor, má-li dostatečnou schopnost chápání a není-li to zřejmě v rozporu s jeho nejlepšími 

zájmy.108 Podobně také článek 3 Evropské úmluvy o výkonu práv dětí, který rovněž zakotvuje 

záruku participačních práv dítěte, a to konkrétně dostávaní příslušných informací, vyjádření svého 

názoru, informování o možných důsledcích vyhovění jeho názoru a důsledcích jakéhokoliv 

rozhodnutí, a to vše s ohledem na dostatečnou schopnost dítěte chápat situaci.109 

Jak upozorňuje KORNEL, zajištění rozhodování v souladu se zásadou nejlepšího zájmu 

dítěte je podmíněno participací dítěte na vyjádření jeho názoru a přihlédnutí k němu 

při rozhodování dle článku 12 Úmluvy.110  

Významem názoru dítěte při rozhodování se pak opakovaně zabývaly jak ÚS, tak NS.111 ÚS 

došel mimo jiné k závěru, že vyjádření názoru umožňuje dítěti v opatrovnickém řízení sdělit svůj 

postoj k otázkám, které se jej dotýkají, a umožňuje mu, byť jen do určité míry, vyrovnat své 

nerovné postavení vůči rodičům či koliznímu opatrovníkovi.112 V závěru stejného nálezu ÚS 

dodává a zdůrazňuje, že obecné soudy mají oprávnění korigovat představy a názory dítěte o tom, 

co je pro něj v dané situaci vhodné a prospěšné a co nikoli. Zjištěný názor nezletilého dítěte musí 

soudy vyhodnotit s ohledem na věk a rozumovou vyspělost daného dítěte.113  

                                                 
108 Úplné znění této mezinárodní smlouvy dostupné například na webových stránkách Úřadu pro mezinárodněprávní 

ochranu dětí. Úmluva o styku s dětmi [online]. umpod.cz, [cit. 1. září 2019]. Dostupné z: 

https://www.umpod.cz/odkazy/. 
109 Úplné znění této mezinárodní smlouvy dostupné například na webových stránkách Úřadu pro mezinárodněprávní 

ochranu dětí. Evropská úmluva o výkonu práv dětí [online]. umpod.cz, [cit. 1. září 2019]. Dostupné z: 

https://www.umpod.cz/odkazy/. 
110 KORNEL, Martin. Některé problematické aspekty principu nejlepšího zájmu dítěte. Právní rozhledy, 2013, č. 3, 

s. 91-92. 
111 Například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2012, sp. zn. 30 Cdo 3430/2011, nebo nález Ústavního soudu 

ze dne 2. 11. 2010, sp. zn. I. ÚS 2661/10. 
112 Nález Ústavního soudu ze dne 2. 11. 2010, sp. zn. I. ÚS 2661/10. 
113 Nález Ústavního soudu ze dne 2. 11. 2010, sp. zn. I. ÚS 2661/10. 

https://www.umpod.cz/odkazy/
https://www.umpod.cz/odkazy/


 

36 

 

Z jiného ústavního nálezu pak plyne, že konečné hodnocení (posouzení) zájmu dítěte, jež je 

nejvyšším imperativem, je vždy na obecném soudu, který je oprávněn vyslovené názory a 

představy dítěte korigovat právě s ohledem na nejlepší zájem dítěte.114  

Ztotožňuji se tak s ohledem na vše výše uvedené s názorem KORNELA, v současné 

koncepci práv dítěte je možno autonomii dítěte upozadit právě s odkazem na jeho nejlepší 

zájem.115  

Nicméně ze své advokátní praxe mohu konstatovat, že názoru starších dětí, které dokončují 

základní školu či jsou studenty střední školy, je v opatrovnických řízeních přikládána taková váha, 

že je rozhodováno v souladu s jejich vyslovenými přáními bez ohledu na ostatní kritéria nejlepšího 

zájmu dítěte. Častokrát jsem byla přesvědčena, že vyslovené přání dítěte na úpravu poměrů pro 

dobu po rozvodu jeho rodičů bylo v rozporu s jeho nejlepším zájmem, neboť se ve svém 

pubertálním věku často rozhodovalo pro péči toho z rodičů, jehož výchova nebyla tak striktní a 

důsledná jako ze strany druhého rodiče.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
114 Nález Ústavního soudu ze dne 26. 8. 2010, sp. zn. III. ÚS 3007/09. Podobné závěry jsou patrny například i 

z usnesení Ústavního soudu ze dne 16. 2. 2006, sp. zn. III. 707/04 nebo usnesení Ústavního soudu ze dne 10. 5. 2006, 

sp. zn. IV. ÚS 288/04. 
115 KORNEL, Martin. Některé problematické aspekty principu nejlepšího zájmu dítěte. Právní rozhledy, 2013, č. 3, 

s. 92. 
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3 Úprava poměrů k  dítěti  a jeho kritéria  

 

3.1 Kritéria pro rozhodování o úpravě poměrů  

 

Z pohledu zaměření této práce jsou principy nejlepšího zájmu dítěte a blaha dítěte významné 

při rozhodování o porozvodové péči o dítě a úpravy kontaktu dítěte s rodičem, do jehož péče 

nebude pro období po rozvodu manželství svěřeno.  

V případě, že rodiče dítěte přestanou tvořit funkční pár, je nutné najít takové uspořádání 

poměrů dítěte, které mu napříč nesouladu mezi jeho rodiči umožní být šťastné a spokojené, 

respektive takové uspořádání, aby odloučení rodičů mělo na dítě co nejmenší negativní vliv.116 

Princip nejlepšího zájmu dítěte byl ve smyslu článků 3 a 12 Úmluvy vymezen v předchozí 

části práce a je dále rozvíjen zejména v § 866 a 875 OZ. Z těchto ustanovení mimo jiné plyne, že 

rodiče svou rodičovskou odpovědnost vykonávají v souladu se zájmy dítěte a že zájmy dítěte jsou 

zároveň určujícími kritérii pro rozhodnutí soudu, která se rodičovské odpovědnosti týkají. 

ZUKLÍNOVÁ upozorňuje, že povinnost tento princip zohledňovat je uložena zejména 

zákonodárcům smluvních států Úmluvy, kteří musí u každého zákonného ustanovení, které se 

dotýká dětí, mít na zřeteli, že kýženým cílem je dobro dítěte a je proto nutné soustavně sledovat 

nejlepší zájem dítěte. Zákonodárce nemůže stanovit jeden způsob péče o dítě jako primární, nikdy 

totiž nebude jisté, které uspořádání poměrů bude danému konkrétnímu dítěti vyhovovat. Pokud 

však má být dosaženo stavu blaha dítěte, pak by měly být stanoveny základní či rozhodující zřetele, 

které je třeba především zohlednit při rozhodování. Rodiče, soudci a sociální pracovníci pak vždy 

zohledňují nejlepší zájem daného konkrétního jednotlivého dítěte v nezaměnitelné situaci, jeho 

blaho.117  

Z § 906 odst. 1 OZ vyplývá, že má-li být rozhodováno o rozvodu manželství rodičů dítěte, 

soud nejprve určí, jak bude každý z rodičů napříště o dítě pečovat, a to s uvážením zájmu dítěte. 

Přitom soud vezme v úvahu nejen vztah dítěte ke každému z rodičů, ale také jeho vztah 

k sourozencům, popřípadě i k prarodičům. 

V § 907 odst. 2 OZ je pak dále vymezeno, co vše musí brát soud při rozhodování o svěření 

dítěte v době po rozvodu v úvahu. Jedná se o osobnost dítěte, zejména jeho vlohy a schopnosti 

ve vztahu k vývojovým možnostem a životním poměrům rodičů, jakož i citovou orientaci a zázemí 

                                                 
116 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Cui bono? Bezvýjimečně ve prospěch tohoto dítěte! Zamyšlení nad péčí o dítě. Právník, 

2015, č. 2, s. 100. 
117 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Cui bono? Bezvýjimečně ve prospěch tohoto dítěte! Zamyšlení nad péčí o dítě. Právník, 

2015, č. 2, s. 101. 
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dítěte, výchovné schopnosti obou rodičů, stávající i očekávanou stálost výchovného prostředí, 

v němž bude dítěte po rozvodu žít, dále citové vazby dítěte k jeho sourozencům, prarodičům, dalším 

příbuzným i nepříbuzným osobám.  

NOVÁK osobnost rodiče označuje jako nejdůležitější kritérium, které zahrnuje citovou 

zralost, psychosociální zralost, produktivní orientaci. Vztah dítěte k rodiči pak představuje láska 

zdravá a nesobecká, jež je zaměřena na rozvoj a štěstí dítěte, nikoliv na uspokojení potřeb rodiče.118  

Co se týče sourozenců, platí zásada, podle níž se děti svěřují do péče témuž rodiči a je tak 

chráněna vazba sourozenců, jelikož vazba rodičů k dětem je narušována v důsledku 

porozvodového uspořádání. Avšak ani zde tuto zásadu nelze aplikovat mechanicky, neboť je třeba 

zohledňovat všechny okolnosti daného případu.119  

Ze své advokátní praxe mohu uvést, že odlišné výchovné modely sourozenců 

v porozvodovém uspořádání jsou skutečně spíše vzácností. Podle mého mínění má v některých 

případech rozdělení sourozenců smysl a opodstatnění a oba sourozenci mohou v odlišných 

výchovných modelech velmi dobře profitovat. Na druhou stranu se mne řada rodičů v úvodních 

konzultacích dotazuje na možnosti řešení péče o sourozence jejich dělbou tak, že o jedno dítě bude 

pečovat jeden rodič, o druhé dítě druhý rodič. Takové řešení ani já v drtivé většině případů 

nedoporučuji, a to s ohledem na skutečnost, že děti rozvodem manželství rodičů ztratí každodenní 

kontakt s jedním z rodičů a není na místě a v jejich zájmu ztrácet jej i se svým sourozencem.  

 Ve stejném § 907 odst. 2 OZ je dále kladen důraz na povinnost soudu při rozhodování 

o porozvodovém uspořádání rodiny vzít v potaz skutečnost, který z rodičů dosud o dítě řádně 

pečoval a dbal o jeho citovou, rozumovou a mravní výchovu, jakož i na to, u kterého z rodičů má 

dítě lepší předpoklady zdravého a úspěšného vývoje.  

Nakonec pak z § 907 odst. 3 OZ plyne, že opatrovnické soudy musí dbát také na právo dítěte 

na péči obou rodičů a udržování pravidelného osobního styku s nimi, na právo druhého rodiče, 

jemuž dítě nebude svěřeno, na pravidelnou informaci o něm, na schopnost rodiče dohodnout se na 

výchově dítěte s druhým rodičem. Pokud rodič není schopen umožnit druhému rodiči kontakt 

s dítětem, přestože k němu má sám nějaké výhrady, snaží se kontakt s druhým rodičem přerušit, 

jedná se o výrazné snížení výchovných kompetencí takového rodiče.120 

Klíčový článek 3 Úmluvy, jenž byl popsán v předchozí kapitole a dle něhož jsou soudy i při 

rozhodování o výchově dítěte pro dobu po rozvodu manželství povinny chránit především zájem 

                                                 
118 NOVÁK, Tomáš. Existují kritéria pro posuzování kvality výchovných schopností rodičů? Právo a rodina, 2005, 

č. 9, s. 1-2. 
119 JONÁKOVÁ, Irena. Kritéria svěření nezletilého dítěte do výchovy. Právo a rodina, 2008, č. 4, s. 14. 
120 NOVÁK, Tomáš. Existují kritéria pro posuzování kvality výchovných schopností rodičů? Právo a rodina, 2005, 

č. 9, s. 2. 
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dítěte, je nutné vykládat v kooperaci s článkem 18 Úmluvy, dle něhož je uložena povinnost 

smluvním státům Úmluvy vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby byla uznána zásada, že oba rodiče 

mají společnou 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 při tom být zájem dítěte.121 

I ÚS, který se opírá o tento článek, dlouhodobě zastává názor, že: „Zájmem dítěte 

nepochybně je, aby bylo především v péči obou rodičů. Pokud to není možné, pak toho z rodičů, 

který k tomu má lepší předpoklady, mimo jiné uznává roli a důležitost druhého rodiče v životě 

dítěte a je přesvědčen, že i ten druhý je dobrým rodičem.“122 123 Jak bude rozvedeno v kapitole 

č. 4.2, z těchto důvodů byla v podstatě upřednostněna střídavá péče před výlučnou péčí jednoho 

z rodičů. 

Kritéria, která musí být z hlediska nutnosti rozhodování v nejlepším zájmu dítěte vzata 

v potaz v řízení o úpravě výchovných poměrů pro svěřování dítěte do péče, byla krom zákonné 

úpravy ve výše uvedených ustanoveních také vymezena a opakovaně judikována v rámci 

rozhodovací činnosti ÚS a ESLP.124 „Mezi tato kritéria pak zejména patří (1) existence pokrevního 

pouta mezi dítětem a o jeho svěření do péče usilující osobou; (2) míra zachování identity dítěte a 

jeho rodinných vazeb v případě jeho svěření do péče té které osoby; (3) schopnost osoby usilující 

o svěření dítěte do péče zajistit jeho vývoj a fyzické, vzdělávací, emocionální, materiální a jiné 

potřeby; a (4) přání dítěte.“125 126  

ÚS v jiném nálezu dále uvedl, že výše uvedená kritéria jsou pouze demonstrativním výčtem, 

který obecné soudy musí při rozhodování o výchovném prostředí dítěte zohledňovat. Naopak 

obecné soudy mají povinnost brát v potaz i další významná kritéria, vyžadují-li to okolnosti 

                                                 
121 Úplné znění této mezinárodní smlouvy dostupné například na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních 

věcí ČR. Úmluva o právech dítěte [online]. mpsv.cz, [cit. 2. září 2019]. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/cs/. 
122 Nález Ústavního soudu ze dne 23. 2. 2010, sp. zn. III. ÚS 1206/09. Podobně také nález Ústavního soudu ze dne 

18. 8. 2010, sp. zn. I. ÚS 266/10. 
123 Tento závěr zastává i Výbor OSN pro práva dítěte, viz The UN. Committee on the Rights of the Children. General 

comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 

3, para. 1)*. 2013, s. 15. Dostupné také z: 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=5&DocTypeID=11. 
124 Viz například nález Ústavního soudu ze dne 26. 5. 2014, sp. zn. I ÚS 2482/13, nebo nález Ústavního soudu ze dne 

25. 9. 2014, sp. zn. I. ÚS 3216/13. 
125 Nález Ústavního soudu ze dne 26. 5. 2014, sp. zn. I ÚS 2482/13. 
126 Předmětná kritéria byla formulována Výborem OSN pro práva dítěte, viz The UN. Committee on the Rights of the 

Children. General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary 

consideration (art. 3, para. 1)*. 2013, s. 13-17. Dostupné také z: 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=5&DocTypeID=11. 

https://www.mpsv.cz/cs/
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=5&DocTypeID=11
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=5&DocTypeID=11
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projednávané věci.127 Z komentáře Výboru OSN pro práva dítěte nakonec také plynou další kritéria 

jako například právo dítěte na zdraví nebo na vzdělání.128 

Všechna relevantní kritéria pak musí být obecnými soudy zkoumána samostatně u všech 

osob, které o svěření dítěte do péče jeví upřímný zájem s tím, že pokud tyto osoby (zpravidla oba 

rodiče) naplňují kritéria stejnou mírou, je na místě svěřit dítě do střídavé či společné péče nebo 

musí obecné soudy přijmout taková opatření, která tento postup do budoucna umožní. Pokud je 

totiž v nejlepším zájmu dítěte svěřit jej do péče každé z takových osob, pak je zpravidla na místě 

svěřit dítě do péče všech současně, neboť je to v nejlepším zájmu dítěte a jen tak bude podpořen 

jeho všestranný vývoj a minimalizován zásah do jeho rodinného života.129 V tomto nálezu ÚS 

odkazuje na rozsudek ESPL ve věci Scozzari a Giunta proti Itálii ze dne 13. 7. 2000, v němž bylo 

konstatováno porušení práva na ochranu rodinného života dle článku 8 Úmluvy o ochraně lidských 

práv a základních svobod z důvodu dlouhodobého umístění dětí do dětského domova.130  

V tomto rozsudku ESLP připomněl, že „pro rodiče a jeho dítě je možnost být spolu zásadním 

prvkem rodinného života“ a dále konstatoval, že článek 8 této Úmluvy vyžaduje, aby „výkon 

rozhodnutí soudů, která by měla v zásadě upřednostňovat setkání mezi rodičem a dětmi, probíhal 

účinným a koherentním způsobem. Nebylo by logické upravovat možnost setkání, pokud by se 

následný postup ve věci projevil de facto jako definitivní odloučení dítěte od jeho biologického 

rodiče.“131 V tomto rozsudku tak byl kladen důraz na činnost státních orgánů při podpoře a 

obnovení vztahů mezi rodiči a dětmi. I v případech, kdy jsou děti umístěny mimo rodinu, má být 

konečným cílem opětovné sblížení rodičů s dětmi a je vždy nutné správně vyvážit zájem dětí na 

umístění mimo rodinu a zájem rodiče žít se svými dětmi.  

Jako velmi zajímavým shledávám fakt, na který poukazuje BEHR: ÚS je jediným státem, 

který toto rozhodnutí používá k argumentaci pro tzv. presumpci střídavé péče, přestože se 

projednávaný případ netýkal vůbec střídavé péče ani žádného rodičovského konfliktu. I v samotné 

judikatuře ESPL je tento rozsudek Scozzari a Giunta proti Itálii užíván pouze pro řešení otázky 

způsobu zajištění účinnosti rozsudku ESLP na území státu, jenž porušil Úmluvu.132 O střídavé péči 

bude pojednáno samostatně v následující kapitole č. 4.2. 

                                                 
127 Nález Ústavního soudu ze dne 30. 12. 2014, sp. zn. I. ÚS 1554/14. 
128 The UN. Committee on the Rights of the Children. General comment No. 14 (2013) on the right of the child to 

have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1)*. 2013, s. 16-17. Dostupné také z: 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=5&DocTypeID=11.  
129 Nález Ústavního soudu ze dne 26. 5. 2014, sp. zn. I ÚS 2482/13. 
130 Viz článek 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (sdělení č. 209/1992 Sb.). 
131 Rozsudek ESLP č. 39221/98  ze dne 13. 7. 2000 ve věci Scozzari a Giunta proti Itálii. 
132 BEHR, Tomáš. Otázky pro presumpci střídavé péče. Právo a rodina, 2018, č. 1, s. 2. Viz například Nález 

Ústavního soudu ze dne 26. 5. 2014, sp. zn. I ÚS 2482/13, bod 18, nebo nález Ústavního soudu ze dne 30. 12. 2014, 

sp. zn. I. ÚS 1554/14, bod 18. 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=5&DocTypeID=11
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Pro další část této práce jsem se rozhodla blíže popsat a analyzovat výše předestřená kritéria 

tak, jak jsou vymezena v judikatuře ÚS, neboť se jedná o kritéria v praxi užívaná a již poměrně 

zažitá.  

 

3.1.1   Existence pokrevního pouta   

 

Existence pokrevního pouta mezi dítětem a osobou, jež usiluje o jeho svěření do své péče, 

představuje vůbec první kritérium, které ÚS v rámci své rozhodovací činnosti vymezil.133 ÚS 

v minulosti konstatoval, že v případech, kdy se do konfliktu dostane zájem pokrevně příbuzných 

osob, u kterých prokazatelně existují i společenské vazby typické pro rodinu, se zájmem 

nepříbuzných osob, mezi nimiž a dítětem sice existovaly v minulosti vazby sociální a emoční, jež 

by naplňovaly rodinné rysy v důsledku delšího soužití, je na místě mimo případy naléhavého 

důvodu dát přednost rodinným vztahům, které v sobě obsahují prvky emoční, sociální, ale i vztah 

pokrevní.134 

V jiném ÚS pak bylo dovozeno, že vazba mezi dítětem a matkou (potažmo analogicky 

mezi dítětem a otcem) je jeden z prvořadých předpokladů vývoje člověka. Porušit tuto 

nejpřirozenější lidskou vazbu lze zákonem jen v případech absolutní absence péče nebo její fatální 

nedostatečnosti a jen v případě, kdy je dítě bezprostředně ohroženo.135 

Z judikatury ESPL lze pak zmínit rozsudek Kutzner proti Německu ze dne 26. 2. 2002, 

v němž bylo rovněž konstatováno porušení práva na ochranu rodinného života dle článku 8 

Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod v podobném duchu jako ve věci Scozzari a 

Giunta proti Itálii. V případech, ve kterých je prokázána existence rodinné vazby, musí státní 

orgány jednat tak, aby rozvoj této vazby podpořily a v tom směru přijaly opatření, která umožní 

sloučení biologických rodičů a dětí. I v případech, kdy jsou děti umístěny mimo rodinu, má být 

konečným cílem jejich opětovné sblížení.136 Dále se ESLP vyjadřoval v rozsudku Keegan proti 

Irsku ze dne 26. 5. 1994 k otázkám povolení tajného osvojení dítěte se souhlasem matky 

bez vědomí či přivolení otce. I zde bylo konstatováno porušení práva na respektování rodinného 

života, protože nebyly upřednostněny biologické vazby. Státy dle ESLP musí konat takovým 

způsobem, aby podpořily a umožnily rozvoj pouta mezi biologickým rodičem a dítětem a musí 

                                                 
133 Nález Ústavního soudu ze dne 26. 5. 2014, sp. zn. I ÚS 2482/13. 
134 Nález Ústavního soudu ze dne 20. 2. 2007, sp. zn. II. 568/06. 
135 Nález Ústavního soudu ze dne 20. 7. 2010, sp. zn. IV. ÚS 2244/09. 
136 Rozsudek ESLP č. 46544/99 ze dne 26. 2. 2002 ve věci Kutzner proti Německu. 
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být vytvořeny takové právní záruky, které poskytnou možnost integrace dítěte od jeho narození do 

biologické rodiny.137 

 

3.1.2  Zachování identity dítěte a jeho rodinných vazeb  

 

Dalším velmi významným kritériem je míra zachování identity dítěte a jeho rodinných 

vazeb v případě jeho svěření do péče té které osoby. Dle ÚS se obecné soudy musí vždy 

při jakémkoliv zásahu do rodinného života snažit, aby nedošlo k odtržení dítěte od osob, k nimž 

má dítě silnou náklonost a u kterých dlouhou dobu pobývalo, a aby zároveň došlo k jeho svěření 

do péče té osoby, která uznává důležitost dalších blízkých osob v životě dítěte a v kontaktu s nimiž 

nebude dítěti bránit. Nakonec bylo konstatováno, že je nutno minimalizovat zásah do soukromého 

života dítěte jako jedince s vlastní identitou sestávající z jeho národnosti, náboženství, kulturní či 

jazykové afiliace.138  

V případě prvé podmínky stojí za zmínku rozsudek ESLP ze dne 26. 6. 2003 ve věci Maire 

proti Portugalsku, ve kterém bylo ze strany portugalských orgánů konstatováno porušení práva na 

ochranu rodinného života stěžovatele, nebyly totiž schopny zajistit navrácení dítěte, jež mu bylo 

svěřeno do péče, do Francie. Matka jej unesla do Portugalska, v důsledku čehož byl stěžovatel od 

dítěte oddělen na více než čtyři roky.139  

Stejně tak druhá podmínka je nesmírně důležitá pro budoucí zdravý psychický vývoj dítěte. 

Jen takový rezidentní rodič, který respektuje význam a úlohu další blízké osoby dítěte (zpravidla 

druhého rodiče), je dle mého názoru plně výchovně kompetentní. V tomto směru je významný 

nález ÚS, sp. zn. III. ÚS 1206/09, ze dne 23. 2. 2010, v rámci kterého bylo mimo jiné dovozeno, 

že: „Zájmem dítěte nepochybně je, aby bylo především v péči obou rodičů, a není-li to možné, pak 

toho z rodičů, který k tomu má lepší předpoklady, mimo jiné uznává roli a důležitost druhého 

rodiče v životě dítěte a je přesvědčen, že i ten druhý je dobrým rodičem.“  

Dále bych zmínila rozsudek Městského soudu v Praze, č. j. 25 Co 350/2018, ze dne 20. 11. 

2018, v němž odvolací soud uvedl, že považuje za nezbytné oba rodiče dítěte ubezpečit, že 

opatrovnické soudy respektují zásadu práva obou rodičů na péči o dítě zpravidla stejnou měrou a 

stejně tak jejich dítě má právo na péči ze strany obou svých rodičů. Zdůraznil, že opatrovnické 

soudy v řízení zohledňují všechny rozhodné skutečnosti, a to například i tu, jakým způsobem 

každý z rodičů respektuje nejen potřeby dětí, ale i to, jak bere ohled na práva druhého rodiče.  

                                                 
137 Rozsudek ESLP č. 16969/90 ze dne 26. 5. 1994 ve věci Keegan proti Irsku. 
138 Nález Ústavního soudu ze dne 26. 5. 2014, sp. zn. I ÚS 2482/13. 
139 Rozsudek ESLP č. 48206/99 ze dne 26. 6. 2003 ve věci Maire proti Portugalsku. 
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Podobně se vyjadřoval ÚS v dalším svém nálezu, sp. zn. II. ÚS 1835/14, ze dne 

11. 9. 2014, kde konstatoval, že opatrovnické soudy musí dbát na respektování práva dítěte na péči 

obou rodičů a pravidelný osobní kontakt s nimi včetně práva nerezidentního rodiče na pravidelné 

informace o dítěti.140 V této souvislosti považuji za důležitý i rozsudek ESLP ve věci Diamante a 

Pelliccioni proti San Marinu ze dne 27. 9. 2011, v němž nebylo konstatováno porušení práva na 

ochranu rodinného života ze strany žalovaného státu. Otec občan San Marino a matka občanka 

Itálie se v daném případě soudili o svěření dítěte do péče. Nejprve bylo dítě svěřeno do péče matky, 

nicméně ta se poté rozhodla stěhovat s dítětem do Itálie a kontakt otce s nezletilou byl 

komplikovaný. Soud v San Marino rozhodl o střídavé péči, kterážto však nefungovala pro 

nepřátelský postoj matky k otci, jelikož kontaktu opakovaně bránila, a proto následně bylo 

rozhodnuto o výlučné péči otce s asistovaným kontaktem matky. Soudní rozhodnutí soudů v San 

Marino byla shledána v souladu s nejlepším zájmem dítěte.141 

 

3.1.3  Schopnost zajistit vývoj dítěte a jeho potřeby  

 

Dalším kritériem je pak schopnost osoby usilující o svěření dítěte do péče zajistit jeho 

vývoj a fyzické, vzdělávací, emocionální, materiální a jiné potřeby. ÚS pod toto kritérium zahrnul 

posuzování zejména věku, zdravotního stavu, hmotného zabezpečení, výchovné a intelektuální 

schopnosti a morální integritu dané osoby a její chování k dítěti.142  

V této souvislosti ÚS odkazuje na rozsudek ESLP ve věci Lyubenova proti Bulharsku 

ze dne 18. 10. 2011, v němž bylo výše uvedené kritérium vymezeno při konstatování porušení 

práva na ochranu rodinného života dle článku 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod v případě stěžovatelky, matky nezletilého syna, která se marně domáhala svých 

rodičovských práv. Dítě bylo svěřeno do péče rodičům ze strany otce, který v té době žil v USA. 

Jejich péče byla upřednostněna a stěžovatelka ztratila se synem na dobu čtyř let úplně kontakt, 

neboť jej prarodiče vůbec neumožňovali. Přijatá opatření ze strany vnitrostátních orgánů 

postrádala nezbytnou účinnost, jež by stěžovatelce umožnila kontakt se synem a jeho obnovu, 

nebyla přijata ani dočasnost svěření dítěte do péče prarodičů. Vnitrostátním orgánům bylo vytčeno, 

že odůvodnění rozhodnutí, kterým bylo dítě svěřeno do péče prarodičů, neobsahovalo žádný 

základ pro závěr, do jaké míry mohou prarodiče dítěti poskytnout výchovné prostředí vedoucí 

k jeho fyzickému a emocionálnímu růstu. Naplnění tohoto kritéria totiž vyžadovalo zohlednění 

                                                 
140 Nález Ústavního soudu ze dne 11. 9. 2014, sp. zn. II ÚS 1835/14. 
141 Rozsudek ESLP č. 32250/08 ze dne 27. 9. 2011 ve věci Diamante a Pelliccioni proti San Marinu. 
142 Nález Ústavního soudu ze dne 26. 5. 2014, sp. zn. I ÚS 2482/13. 
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mnoha různých faktorů, jako je věk, zdravotní stav a materiální zdroje prarodičů, jejich vzdělávací 

a intelektuální schopnosti, jejich morální integrita a jejich chování. ESLP konstatoval, že státní 

orgány nedodržely svou povinnost přijmout nezbytná opatření k ochraně rodinného života 

stěžovatelky a jejich opatření odporovala nejlepším zájmům dítěte.143 

V jiném ústavním nálezu pak bylo toto kritérium rozvinuto a konstatováno, že stejnou 

měrou není naplněno v těch případech, kdy jeden z rodičů byl v nedávné době odsouzen k výkonu 

trestu odnětí svobody, dopustil-li se jakékoli formy násilí proti druhému rodiči či na daném dítěti 

či existuje-li prokazatelně „násilná historie“ takového rodiče ve vztahu k jiným dětem, je-li daný 

rodič závislý na drogách, alkoholu, silných lécích, vede-li nezřízený život či má závažné psychické 

problémy.144 

Z mého pohledu je kritérium zajištění emocionálních potřeb dítěte při řešení rodičovského 

konfliktu nesmírně důležité a úzce souvisí s předchozím kritériem svěření dítěte do péče té osoby, 

která uznává důležitost druhého rodiče a dalších blízkých osob v životě dítěte. Již několikrát jsem 

se v praxi setkala s případy, kdy je pečující rodič velmi dobře schopen zajistit materiální potřeby 

dítěte, nicméně je zcela neschopen dítě zdravě citově sytit v tom smyslu, že v životě dítěte je i 

druhý nepečující rodič stejně důležitý.  

Dovoluji si závěrem zmínit usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, č. j. 26 Co 

239/2018-149, ze dne 16. 8. 2018, kterým bylo potvrzeno předběžné opatření o styku otce 

s nezletilými dětmi mimo bydliště matky. V jeho odůvodnění odvolací soud uvedl, že je pro dítě 

důležité mít možnost své rodiče poznávat při nerušeném osobním kontaktu a potkávat se jak 

s osobou, která plní roli mateřskou, tak s osobou, která plní roli otcovskou. Matka by si měla 

uvědomit, že jedna osoba jen stěží může obě role plnohodnotně zvládat a není správné do úlohy 

role otcovské zasahovat a měla by vyvinout veškerou svou snahu, aby zdravý vztah otce s dětmi 

byl obnoven, přestože se zřejmě děti cítí být jednáním otce, který rodinnou domácnost opustil, 

oprávněně zrazeni. Dodala bych, že v této věci nebylo od počátku mezi rodiči sporu o tom, že je 

matka schopna velmi dobře děti hmotně zajistit, co se týče docházky do školy, na mimoškolní 

aktivity nebo stravování, zdravě emočně sytit a podporovat jejich kontakt s otcem však schopná 

nebyla, a to v důsledku nezpracovaného rozchodu s otcem. 

 

 

 

                                                 
143 Rozsudek ESLP č. 13786/04 ze dne 18. 10. 2011 ve věci Lyubenova proti Bulharsku. 
144 Nález Ústavního soudu ze dne 30. 12. 2014, sp. zn. I. ÚS 1554/14. 
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3.1.4  Přání dítěte   

 

Problematika tohoto kritéria byla částečně rozvedena již v kapitole 2.4. ÚS k tomuto kritériu 

uvádí, že přání dítěte je zásadním vodítkem při hledání nejlepšího zájmu dítěte v případě, kdy je 

dítě dostatečně rozumově a emocionálně vyspělé. Zároveň však opatrovnické soudy nemohou 

postoj dítěte bezvýhradně převzít a rozhodnutí založit pouze na přání dítěte, neboť tak musí učinit 

po komplexním posouzení jeho nejlepšího zájmu.145 Za tímto účelem je třeba posoudit pečlivě 

nejen zájmy dítěte, ale i ostatní oprávněné zájmy (například výchovné potřeby dítěte, zájmy jeho 

rodičů, sourozenců atp.).146 Dále také, jak již bylo řečeno, musí opatrovnické soudy názor dítěte 

hodnotit s ohledem na jeho věk a rozumovou vyspělost.147  

V následující části se z důvodu oborového zaměření této práce budu zabývat pouze 

hmotněprávní úpravou a nebudu se zabývat procesními postupy při zjišťování názoru nezletilého 

ze strany OSPOD či opatrovnických soudů.  

Občanský zákoník povinnost respektovat názor dítěte ukládá soudům i rodičům. Dle § 867 

OZ platí, že před rozhodnutím dotýkajícího se zájmu dítěte soud poskytne dítěti potřebné 

informace, aby si mohlo vytvořit vlastní názor a tento soudu sdělit. Pokud není dítě schopné takové 

informace náležitě přijmout či není v jeho silách vytvořit si na věc vlastní názor nebo jej sdělit, 

soud musí informovat a vyslechnout toho, kdo je schopný zájmy dítěte ochránit a zároveň nejsou 

v rozporu se zájmy dítěte. Pokud se jedná o dítě, které je starší dvanácti let, má se za to, že je 

schopné informaci přijmout a vytvořit si a sdělit vlastní názor. Názoru dítěte soud vždy věnuje 

náležitou pozornost.  

Rodičům podobnou povinnost OZ ukládá v § 875 odst. 2, dle kterého jsou rodiče povinni 

sdělit dítěti vše potřebné pro vytvoření si vlastního názoru o dané záležitosti, která se jej dotýká, a 

mohlo jej rodičům sdělit. Totožná výjimka platí jako výše u stejné povinnosti uložené soudům, tj. 

pro případy, kdy dítě není schopné přijmout informace či si vytvořit vlastní názor nebo jej rodičům 

sdělit. Důležité však je, že rodiče musí věnovat názoru dítěte patřičnou pozornost a brát jeho názor 

při rozhodování v úvahu.148  

Ztotožňuji se s názorem VYPUŠŤÁKA, že platná právní úprava je založena na posílení 

osobní vazby mezi dítětem a soudem, a proto zjišťovat názor dítěte mají především soudy, ačkoliv 

                                                 
145 Nález Ústavního soudu ze dne 26. 5. 2014, sp. zn. I ÚS 2482/13, nebo podobně nález Ústavního soudu ze dne 23. 

4. 2013, sp. zn. II. ÚS 4160/12. 
146 Nález Ústavního soudu ze dne 16. 6. 2015, sp. zn. II. ÚS 2943/14. 
147 Nález Ústavního soudu ze dne 2. 11. 2010, sp. zn. I. ÚS 2661/10. 
148 Srov. § 867 a 875 OZ. 
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obecně panuje přesvědčení, že výslech dítěte před soudem je zbytečná zátěž pro dítě. A je při 

zjišťování názoru dítěte třeba užívat raději znalecké posudky nebo zprávy OSPOD.149 

Věková hranice dvanácti let se v objevila až s účinností OZ. Do té doby žádnou takovou 

hranici česká legislativa nestanovovala. Z § 31 odst. 3 ZOR pouze vyplývalo, že pokud je dítě 

schopné vytvořit si svůj názor a posoudit dosah opatření, která se jej dotýkají, a to s ohledem 

na jeho stupeň vývoje, pak má právo na informace a svobodné vyjádření se k rozhodnutím rodičů 

o záležitostech, které se jej podstatně dotýkají, a být rovněž slyšeno v každém takovém řízení. 

V minulosti tak zůstávalo pouze na úvaze soudu, zda dítěti přiznal schopnost formulovat své 

názory a jakou důkazní relevanci jim dal. Z hlediska věrohodnosti je jako nejpříznivější věk 

posuzováno období od devátého do jedenáctého roku života dítěte.150  

Na druhou stranu není vždy povinností obecných soudů přistoupit k výslechu dítěte staršího 

dvanácti let při zjišťování jeho přání bez toho, aby neměl možnost přihlédnout ke skutkovým 

zjištěním z již provedeného dokazování zejména z pohovoru dítěte s OSPOD či znaleckého 

posudku nebo bez toho, aby zohlednil specifické okolnosti daného dítěte (například způsobení 

psychické újmy dítěti výslechem při soudním jednání). Stupeň rozumové a emocionální vyspělosti 

je nutno posoudit vždy případ od případu, protože například i devítileté dítě může být schopné 

vyslovit svůj názor ohledně budoucího výchovného prostředí před soudem a většina dětí je tohoto 

schopná už v deseti letech.151 

Z jiného ústavního nálezu však také plyne, že ani dítě v deseti či ve dvanácti letech není 

natolik vyspělé, aby bylo kompetentní rozhodovat o všech záležitostech, které se jej týkají. Vždy 

je nutno brát při vyjádření přání dítěte v potaz tu skutečnost, že názor dítěte je velmi často ovlivněn 

tím rodičem, v jehož péči je a který styku s druhým rodičem brání, a to vědomě, ale i 

zprostředkovaně tak, že se s postojem rodiče dané dítě ztotožňuje. V mnoha případech dítě určité 

názory reprezentuje právě z toho důvodu, aby neublížilo rodiči, ke kterému má bližší citový vztah. 

Také je třeba vycházet z toho, že děti, zejména nižšího věku, nakonec přijmou řešení dospělých.152  

Zjišťování názoru dítěte má pro dítě velmi pozitivní efekt v tom směru, že mu dává pocit 

důležitosti jeho názoru, stejně tak mu dává pocítit, že není pouhým objektem a pasivním 

pozorovatelem událostí, které se jej zásadně dotýkají. Je třeba mít ale zároveň na mysli, že dítě je 

vždy vystaveno stresu, který v dané rodině v důsledku sporu rodičů panuje, a jeho průvodním 

                                                 
149 VYPUŠŤÁK, Radim. K prostředkům pro zjištění názoru nezletilého v civilním řízení. Právo a rodina, 2015, č. 3, 

s. 1. 
150 KOŽENÁ, Iva. Dítě jako účastník řízení – relevance jeho názoru. Právo a rodina, 2005, č. 6, s. 9-10. 
151 Nález Ústavního soudu ze dne 16. 6. 2015, sp. zn. II. ÚS 2943/14. 
152 Nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2007, sp. zn. II. ÚS 1818/07. 
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jevem často bývají změny názorů a představ, jež jsou ovlivněny právě i tím, co dítě během 

rodičovského konfliktu zažívá a jak danou situaci hodnotí. Velmi traumatizujícím je pro dítě i 

skutečnost, že se má rozhodnout pro jednoho z rodičů. Psychologie celkem jednoznačně zaujímá 

stanovisko, že by dítě nemělo být vystavováno přímé otázce, se kterým rodičem by chtělo 

po rozvodu žít. Děti totiž mají v takových situacích pocit viny z preference jednoho z rodičů.153 

 Jak upozorňuje KOVÁŘOVÁ, takové otázky jsou navíc zcela zbytečné s ohledem 

na vymezení rodičovské odpovědnosti, dle níž mají oba rodiče právo podílet se na výchově dítěte. 

I dítě, které žije ve velmi konfliktním rodinném prostředí, si přeje, aby spolu rodiče zůstali, a je 

proto pro ně velmi obtížné se na stranu jednoho z rodičů přiklonit.154  

NOVÁK pak uvádí, že u dítěte dochází k podstatnému rozdílu v tom směru, zda je 

dotazováno a současně ví, že po odpovědi bude ve výchově obou rodičů či zda ví, že bezprostředně 

zůstane v péči jednoho pečujícího rodiče. Dítě často udělá vše pro to, aby se necítilo viníkem 

situace, kdy je pečující rodič smutný z jím vysloveného názoru. Úmyslně pak může podávat mylné 

informace, že „neví“ či „se nemůže rozhodnout“, což nemusí vždy znamenat nevědomost, 

nerozhodnost či snahu nikomu neublížit, ale taktické kroky s cílem nerozzlobit si pečujícího 

rodiče. Je tak nutné údaje zjištěné od dítěte hodnotit komplexně a v daném kontextu a 

nepřeceňovat informace získané od dítěte na přímé otázky.155  

NOVÁK rovněž uvádí, že děti jsou ve svých citových vazbách k rodičům velmi tolerantní a 

zpravidla mají oba rodiče rády stejně. Často chovají lásku i k rodiči, který je týral. Dokáží odpustit 

a zapomenout. Na druhou stranu často nemají odvahu říkat o rodiči, v jehož faktické péči jsou, 

nelichotivé věci, a to ani v případech, kdy je takový rodič problémový, neboť i strach ze ztráty 

jeho lásky mohou vnímat fatálně.156 BAKALÁŘ s NOVÁKEM jsou přesvědčeni, že názor dítěte 

jako významný podklad pro soudní rozhodnutí může být jen tehdy, pokud dítě stále ještě žije 

v domácnosti s oběma rodiči. Pokud dítě žije již pouze s jedním z rodičů, pak informační význam 

jeho výslechu je nepřímo úměrný času, jenž uplynul od chvíle, kdy rodiče začali žít v oddělených 

domácnostech.157 

Výpověď dítěte jako taková je však nenahraditelná jak v opatrovnickém řízení, tak 

v psychologickém výzkumu. Obzvláště při řešení rodičovského konfliktu a jeho vlivu na dítě 

                                                 
153 KOVÁČOVÁ, Anna; SPÁČIL, Ondřej. Slyšení dítěte v rámci rodinné mediace. Právní rozhledy, 2014, č. 10, s. 

356-357. 
154 KOVÁŘOVÁ, Daniela. Participační práva dětí. Rodinné listy, 2015, č. 9, s. 5. 
155 NOVÁK, Tomáš. Je dítě schopno pravdivě odpovědět na otázku, u kterého z rodičů by po rozvodu chtělo žít? 

Právo a rodina, 2004, č. 7, s. 15-16. 
156 NOVÁK, Tomáš. Je dítě schopné odpovědět na otázku „koho máš raději?“. Právo a rodina, 2009, č. 9, s. 10. 
157 BAKALÁŘ, Eduard; NOVÁK, Daniel. Vyslechnutí dítěte před soudem. Právo a rodina, 2003, č. 3, s. 6. 
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mohou být mnohem více důležitější informace od samotného dítěte než od jeho rodiče. Dítě je 

na konflikty v rodině citlivější než jeho rodič a často podává přesnější informace. 

Z psychologického hlediska jsou zaznamenávány markantní rozdíly v hodnocení situace dětmi a 

rodiči. Sdělení dospělých o intenzitě rodičovského konfliktu je složité, neboť si rodiče vůbec 

nemusí být vědomi míry vlivu konfliktu na dítě a nevědí, jak dítě situaci hodnotí. Právě konflikty 

mezi rodiči jsou dětmi vnímány silněji a neshody mezi rodiči vnímají tíživěji.158  

Vždy je třeba mít na mysli, že i kdyby oba rozcházející se rodiče byli povahově naprosto 

bezproblémoví, nekonfliktní a výchovně kompetentní, i tak u jejich dítěte může vzniknout 

celoživotní pocit viny vůči rodiči, v jehož neprospěch se vyjádřilo a tím svého milujícího rodiče 

dlouhodobě ranilo.159  

I já se v rámci soudní praxe setkávám s názory rodičů, kteří se odkazují na údajná přání svých 

dětí v tom smyslu, že oni kontakt s druhým rodičem či střídavou péči umožní, pokud to bude chtít 

samotné dítě. Samozřejmě se může jednat o skutečné přání dítěte, nicméně i já mám takovou 

zkušenost, že se tato tvrzení objevují v těžkých rodičovských konfliktech a soudních sporech 

ohledně porozvodového uspořádání rodiny, kdy pečující rodič brání druhému rodiči v kontaktu 

s dětmi s tím, že si jej samotné děti nepřejí, pokud by si jej přály, jistě by jej druhému rodiči 

umožnil.  

Mám zkušenost, že takoví rodiče se zarputile odkazují na údajná přání svých dětí i 

v případech, kdy je znalecky prokázáno, že skutečným přáním dětí je se s druhým rodičem stýkat, 

avšak strachují se své skutečné přání vyslovit před pečujícím rodičem, s nímž jsou v koalici. Děti 

v těchto situacích pak kontakt s druhým rodičem odmítají i v případě, kdy již soudní rozhodnutí o 

úpravě jejich styku s nepečujícím rodičem existuje.  

Takové situace jsou soudně těžko řešitelné, či spíše neřešitelné bez toho, aniž by došlo 

ke způsobení traumatu dítěti, ať již v tom směru, že nebude docházet ke kontaktu s druhým 

milujícím rodičem, či že k němu bude docházet prostřednictvím výkonu soudního rozhodnutí.  

V žádném případě však nechci zpochybňovat důležitost zjišťování přání dítěte a jeho citových 

preferencí, jež má ve sporech o výkonu rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství své 

nenahraditelné místo. Jedná se o realizaci jednoho z klíčových práv dítěte být slyšeno dle článku 

12 Úmluvy.  

Nezastávám však ani takový názor, že je v každém případě nutné zjišťovat přímo názor dítěte. 

V řadě případů postačí, když jej interpretuje buď rodič či příslušný OSPOD. Tyto postupy 

                                                 
158 UHOLYEVA, Xenie. Dítě jako zdroj informací: Charakteristiky dětské výpovědi a možnosti jejího využití. 

Československá psychologie, 2015, č. 2, s. 158-159. 
159 BAKALÁŘ, Eduard; NOVÁK, Daniel. Vyslechnutí dítěte před soudem. Právo a rodina, 2003, č. 3, s. 7. 
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nepředstavují pro dítě takovou zátěž jako samotné slyšení u soudu. Nicméně v případech, kdy 

rodiče nejsou ve shodě a kdy neexistují předpoklady, že by dítě bylo slyšením u soudu poškozeno 

a přitom je schopno s ohledem na svou rozumovou a emoční vyspělost interpretovat své přání a 

názor, je nutné názor dítěte zjistit, a to přímo soudem, opačný přístup může znamenat porušení 

článku 12 Úmluvy i výše uvedených ustanovení OZ. 

WARSHAK vyslovuje rovněž přesvědčení, že by děti měly být dotazovány na různá 

navrhovaná porozvodová uspořádání s tím, že někdy je dokonce lepší, když si jednotlivé varianty 

mohou vyzkoušet. Nikdy by však dítě nemělo být přímo dotazováno na to, s kým by po rozvodu 

raději žilo, a vždy by mu rodiče měli dát jasně najevo, že o této otázce budou rozhodovat rodiče 

či soud a nikdy ne děti. Děti tak jsou zbaveny odpovědnosti za rozhodnutí o porozvodovém 

upořádání. Často totiž cítí za své rozhodnutí o preferenci jednoho z rodičů vinu, a to i v případě, 

kdy se s tím nikomu nesvěří. WARSHAK doporučuje nenechávat děti po rozvodu činit taková 

rozhodnutí, která by jim rodiče za doby trvání manželství nikdy nedovolili. Děti za doby soužití 

rodičů také nerozhodují o tom, kde bude rodina žít, a proto není důvod, aby tak měly rozhodovat 

v případě, kdy rodiče žijí odděleně.160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
160 WARSHAK, Richard A. Revoluce v porozvodové péči o děti. 1. vydání. Praha: Portál, 1996, s. 195-196. 
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4 Porozvodové uspořádání a jeho možnosti  

 

4.1 Rodičovská odpovědnost  po rozvodu manželství  

 

Oba rodiče svou rodičovskou odpovědnost v době, kdy spolu žijí v jedné domácnosti, 

vykonávají ve vzájemné shodě a zpravidla při jejím výkonu nevznikají mezi rodiči větší obtíže či 

spory. Ve většině případů pak nelze ani pochybovat, že by ji rodiče vykonávali v rozporu se zájmy 

jejich dítěte. 

Rozvod manželství však do ní přináší problémy. Jedná se o dlouhodobý proces, kdy 

psychické vyrovnání se s ním se projevuje na celém rozvodovém dění. Pro rozvádějící se manžele 

je mimo jiné důležité odpoutat se od bývalého manžela, utvořit si porozvodový životní styl a novou 

osobní identitu tak, aby došlo k minimalizaci rozvodových ztrát a strádání a u rozvedených 

manželů se vytvořily předpoklady uspokojivého života po rozvodu manželství. Důležité pro 

rozvádějící se manžele je také oddělit manželství od rodičovství, kdy k dětem musí nadále 

přistupovat s respektem k jejich potřebám i zájmům, protože rozvodem manželství vždy děti 

strádají a ztrácejí.161  

Dle OZ existují tři hlavní modely porozvodové péče, o kterých bude v této části hovořeno, 

a to výlučná péče jednoho z rodičů, kdy se nepečující rodič s dítětem stýká, střídavá péče a 

společná péče rodičů.162  

Ze své advokátní praxe mohu konstatovat, že úprava poměrů k dětem pro dobu po rozvodu 

manželství je nejsložitějším a nejvíce psychicky náročným úkolem rozvádějících se rodičů. 

Komplikovanost jeho řešení je odvislá od míry, do jaké jsou rodiče se samotným rozvodem 

manželství vyrovnáni, ale i od míry jejich majetkové provázanosti a vzájemné ekonomické 

závislosti. Pokud se jejich představy o vypořádání společného jmění manželů či případně i 

platbách výživného diametrálně rozchází, je velmi pravděpodobné, že nebudou schopni dosáhnout 

ani shody ohledně výkonu rodičovské odpovědnosti k dětem po rozvodu manželství, neboť 

nebudou schopni reálně vnímat skutečné potřeby a zájmy dětí a v krajních případech je budou 

užívat vůči druhému rodiči jako rukojmí. 

 

 

                                                 
161 MACHÁČKOVÁ, Lenka. Mobilní telefon a styk rodiče s dítětem. Právo a rodina, 2003, č. 3, s. 14. 
162 Viz § 907 odst. 1 OZ. 
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4.1.1  Rozsah rodičovské odpovědnosti  

 

Rodičovskou odpovědností pak rozumíme souhrn povinností a práv rodičů, které spočívají 

v péči o dítě, jež zahrnuje zejména péči o jeho zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, 

dále 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. Rodičovská odpovědnost 

vzniká narozením dítěte a zaniká nabytím plné svéprávnosti dítěte. Oběma rodičům náleží stejně.163  

Jak upozorňuje ŠMÍD, OZ rozlišuje pojmy péče a výchova, kdy jejich vzájemný vztah však 

neklasifikuje a blíže vymezuje, jak je z výše uvedené definice zřejmé, pouze péči, výchovu spojuje 

spíše se vzděláním dítěte. Péče i výchova jsou však součástí rodičovské odpovědnosti.164 

HRADILOVÁ pak k rozlišení těchto pojmů uvádí, že péče o dítě zaručuje jeho fyzickou a 

psychickou integritu a výchova dítěte pak předávání hodnotového a názorového systému a návyky. 

V aplikační praxi však rozlišení těchto pojmů nemá význam, pakliže mají stejnou povahu.165 

ROGALEWICZOVÁ zdůrazňuje, že součástí rodičovské odpovědnosti je také povinnost a 

právo dítě chránit. Rodiče, kteří nejsou schopni zabránit tomu, aby dítě bylo svědkem či 

účastníkem jejich konfliktu, aby vnímalo napjaté či antagonistické vztahy mezi nimi, porušují své 

povinnosti z rodičovské odpovědnosti. Pokud je dítě svědkem hádek a různých scén mezi rodiči, 

pak takoví rodiče ohrožují mravní vývoj dítěte. Má-li dítě zdravotní či psychické problémy 

v důsledku špatného vztahu rozvádějících se rodičů, pak tito zanedbali péči o zdraví dítěte. Pokud 

jeden rodič brání druhému v kontaktu s dítětem či se vztah s druhým rodičem snaží zcela zničit, 

pak porušuje svou povinnost pečovat o řádný citový vývoj dítěte.166  

ROGALEWICZOVÁ dále dovozuje, že si rodiče nemusí uvědomovat, že součástí jejich 

rodičovské odpovědnosti je i péče o psychické zdraví a pohodu dítěte. Zároveň si mnohdy odmítají 

připustit, že by jednali špatně či svým jednáním svému dítěti ubližovali. Také upozorňuje na 

skutečnost, že § 858 OZ, který vymezuje povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, je 

normou imperfektní, tedy bez sankce. A otevřeně pronáší smutnou pravdu, že ti rodiče, kteří 

porušují povinnosti z rodičovské odpovědnosti, zejména popouzí dítě vůči druhému rodiči, brání 

                                                 
163 Viz § 858 ve spojení s § 865 OZ. 
164 ŠMÍD, Ondřej. Pojem výchovy a péče v „novém“ občanském zákoníku. Acta Iuridica Olomucensia, 2015, č. 10, 

s. 166-167. 
165 HRADILOVÁ, Kristýna. Právo na výchovu a péči, povinnost vychovávat a pečovat. Acta Iuridica Olomucensia, 

2016, č. 11, s. 269. 
166 ROGALEWICZOVÁ, Romana. Povinnost rodičů dohodnout se ve věcech péče o nezletilé dítě jako součást 

rodičovské odpovědnosti. Acta Iuridica Olomucensia, 2015, č. 10, s. 153. 
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mu ve styku s ním, nejsou nijak za tato závažná porušení povinností z rodičovské odpovědnosti 

sankcionováni, ale soudy jim navíc zpravidla dítě svěří do jejich péče.167 

S ohledem na zaměření této práce se nebudu zabývat blíže rozsahem rodičovské 

odpovědnosti, ale pouze jejím výkonem v době po rozvodu manželství. Protože v době, kdy se 

rodiče rozvádí, začínají žít odděleně, může mezi nimi docházet ke střetům ohledně výkonu 

jednotlivých povinností a práv rodičovské odpovědnosti. V takových případech, kdy rodiče 

ohledně jejího výkonu nejsou ve shodě a dochází tak mezi nimi k rodičovským konfliktům, může 

také být a často skutečně je ohrožován či narušován nejlepší zájem dítěte.  

Pro účely této práce je z obsahu rodičovské odpovědnosti klíčová péče o dítě pro dobu 

po rozvodu manželství a styk s druhým rodičem, do jehož péče dítě svěřeno pro dobu po rozvodu 

manželství nebude. Péče o dítě a styk s druhým rodičem jsou také zároveň otázky spolu 

s vyživovací povinností nepečujícího rodiče, které jsou nejčastěji řešeny v rámci opatrovnických 

řízení a sporem mezi rozvádějícími se rodiči.  

 

4.1.2  Význam modelu péče pro rodičovskou odpovědnost  

 

Hned úvodem je třeba zdůraznit, že rozhodnutí o svěření dítěte do péče jednoho z rodičů 

nemá vliv na trvání rodičovské odpovědnosti, protože i po rozvodu manželství oběma rodičům 

povinnosti i práva z ní plynoucí náleží kvantitativně i kvalitativně oběma z nich ve stejné míře a 

nejsou nijak rozlišována zvláštní práva matky a zvláštní práva otce.168  

Tuto skutečnost zdůrazňuji s ohledem na své četné zkušenosti z advokátní praxe, kdy se řada 

rodičů domnívá, že v případě, kdy mají dítě po dobu po rozvodu manželství svěřené do výlučné 

péče, rozhodnutí o všech záležitostech, které se týkají dítěte jako například volba a změna školy 

či bydliště, činí sama bez ohledu na stanovisko druhého rodiče. Není tomu tak, neboť je vždy nutné 

bez ohledu na rozvod manželství a model péče vykonávat rodičovskou odpovědnost ve vzájemné 

shodě a v případě neshod rodičů ohledně významných záležitostí dítěte nechat ve věci rozhodovat 

soud.169 Případným svěřením dítěte do péče jednoho z rodičů dochází pouze k faktickému omezení 

rodičovské odpovědnosti v rozsahu osobní péče.170 

                                                 
167 ROGALEWICZOVÁ, Romana. Povinnost rodičů dohodnout se ve věcech péče o nezletilé dítě jako součást 

rodičovské odpovědnosti. Acta Iuridica Olomucensia. 2015, č. 10, s. 156. 
168 DEMJANOVÁ, Radka; JORDÁNOVÁ, Jitka. Postavení rodiče při změně místa bydliště dítěte druhým rodičem. 

Acta Iuridica Olomucensia, 2016, č. 11, s. 234. 
169 § 876 OZ a § 877 OZ. 
170 WESTPHALOVÁ, Lenka. Problematické aspekty styku rodiče s dítětem. Právní rozhledy, 2017, č. 11, s. 386. 
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Rozvodem manželství se podstatným způsobem mění náplň i podoby péče o dítě a jeho 

výchovy. Pro rodiče i děti představuje rozvod ztrátovou a frustrující situaci, selhání spojené 

se strádáním. Rozvodová situace je přirovnávána k úmrtí některého z členů rodiny. V největším 

počtu případů, kdy je dítě svěřováno pro dobu po rozvodu manželství do péče matky, 

s porozvodovým uspořádáním pro ženu znamená rozvod pokles životní úrovně a pro muže 

rezignaci na přímé výchovné působení na dítě, neboť přichází o každodenní kontakt s ním.171  

Z psychologického hlediska je rozvod manželství, a tedy rozpad rodiny, nejfrekventovanější 

a nejrelevantnější rizikový faktor, který ohrožuje zdravý vývoj a prosperitu dětí. Ze zahraničních 

studií je patrno, že u 30 až 40 % rozvádějících se rodičů je v nějaké podobě přítomen rozvodový 

či porozvodový konflikt. Debaty o vhodnosti jednotlivých modelů porozvodového uspořádání 

na úkor jiných pak mají silné ideologické základy a boje o prosazení některého z nich na úkor 

jiného pak potencují soudní spory. Bez ohledu na formu porozvodového uspořádání je složité či 

přímo nemožné, aby dítě profitovalo z péče obou rodičů v případě, kdy spolu rodiče málo 

spolupracují nebo mezi nimi přetrvává konflikt. V praxi pak nejčastěji nejsou dodržovány 

rozsudky o styku dětí s nepečujícím rodičem, zpravidla s otcem, a to zejména u těch rodin, kde 

o styku nerezidentního rodiče s dítětem bylo rozhodnuto soudem a nejednalo se o výsledek dohody 

rodičů.172  

Souhlasím pak s PAVLÁTEM v tom směru, že právě kvalitní rodiče, kteří spolu dobře 

spolupracují, mají prosperující děti, a to i v porozvodovém uspořádání bez ohledu na model péče. 

Na druhou stranu i tak jsou v případě rozvodu manželství ztráty dětí v mnohých případech velmi 

vážné a často se jim ani nelze vyhnout či následky takové ztráty zmírnit. V každém porozvodovém 

uspořádání totiž dítě ztrácí denní kontakt s oběma svými rodiči, nejčastěji pak se svým otcem, 

který je pro něj stejně nezastupitelný a nenahraditelný jako matka.173 

Dosavadní studie, na které poukazuje PAVLÁT, prokazují, že i otec může mít k dítěti velmi 

silný citový vztah od narození, který se nedá odlišit od vztahu matky k dítěti. Stejně tak dítě si od 

narození vytváří ke svým rodičům trojstranný vztah, který je základem jeho identity a zkušenosti 

se světem. I otec je pro dítě od jeho narození nenahraditelný a deficit otcovské péče u dětí častěji 

vede k horšímu školnímu prospěchu, psychické nepohodě, problematickému chování, větším 

životním zkušenostem v mladším věku, ranějším sexuálním zkušenostem či problémům 

                                                 
171 PAVLÁT, Josef. Rodiče po rozvodu – přehled literatury o porozvodové adaptaci. Československá psychologie, 

2013, č. 2, s. 180. 
172 PAVLÁT, Josef. Rodičovské porozvodové plány. Zdravotnictví a právo, 2009, č. 5, s. 14. 
173 PAVLÁT, Josef. Problémy studií o porozvodovém uspořádání. Zdravotnictví a právo, 2009, č. 3, s. 7-13. 
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při navazování důvěrnějších vztahů než u dětí z úplných rodin. Dobrý vztah s otcem snižuje 

u chlapců agresivitu v chování, u děvčat pak vede k emoční pohodě.174 

Jako PAVLÁT jsem hluboce přesvědčena, že v zájmu dítěte je takové porozvodové 

uspořádání, které pro něj vytvoří nekonfliktní prostředí či konflikty rodičů minimalizuje, neboť 

konflikty ohrožují prosperitu dítěte. Při hledání vhodného porozvodového uspořádání je pak nutné 

každý případ posuzovat individuálně bez předsudků a preference nějakého konkrétního modelu 

péče.175  

Pokud rodiče nejsou schopni ohledně porozvodového uspořádání poměrů společného dítěte 

dosáhnout dohody, je nutná ingerence soudu a jeho autoritativní soudní rozhodnutí, kdy soud musí 

pečlivě hodnotit nejlepší zájem dítěte a všechna kritéria uvedená v předchozí kapitole. Nemůže 

být ani z laického pohledu dle mého přesvědčení pochybností o tom, že pro porozvodové 

uspořádání poměrů, utlumení rodičovského konfliktu a klidné výchovné prostředí je pro dítě vždy 

vhodnější dohoda rodičů než autoritativní soudní rozhodnutí. Soudní rozhodnutí totiž dle mé 

zkušenosti z rodinné advokacie často rodiče či jeden z nich vnímají jako prohru a jako něco, co 

respektovat musí, ačkoliv nechtějí, anebo rozsudek soudu zkrátka nerespektují a opakovaně 

porušují. Posledně uvedené je nejlépe vidět u rozsudků o kontaktech nerezidentního rodiče 

s dítětem, kdy rezidentní rodič opakovaně dítě ke styku v souladu s rozsudkem nepředává.  

Vždy je také třeba mít na vědomí, že soudní rozhodnutí, kterým se upraví výkon rodičovské 

odpovědnosti po rozvodu manželství, nikdy není schopné pojmout veškeré záležitosti a události, 

které budou muset rodiče ve věci péče o dítě po rozvodu manželství řešit. V tomto směru je vždy 

nezbytně nutná kooperace rodičů, jejich vzájemná důvěra a spolupráce. Jen tak bude výkon 

rodičovské odpovědnosti rodičů efektivní. Pokud je u rodičů komunikace komplikovaná z důvodu 

dosud nevyřešeného partnerského rozchodu, je vhodné nastavit pravidla řešení takových 

záležitostí, které se běžně rodičovské odpovědnosti týkají, písemně, a to za pomoci různých 

manželských a rodinných poraden, mediátorů či vypracování rodičovského plánu.  

Ze své zkušenosti mohu zmínit, že například Okresní soud v Náchodě rozvádějícím se 

rodičům ukládá povinnost před rozhodnutím ve věci výkonu rodičovské odpovědnosti po rozvodu 

manželství předložit nejpozději při soudním jednání rodičovský plán, který je volně ke stažení na 

webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR.176 Snaha tohoto okresního soudu je zřejmá, a 

to chránit nejlepší zájem dítěte v porozvodovém uspořádání rodiny, kdy rodiče povinným 

                                                 
174 PAVLÁT, Josef. Otcovství, děti a rodina. Česká a slovenská psychiatrie, 2008, č. 4, s. 190-191. 
175 PAVLÁT, Josef. Porozvodové uspořádání. Česká a slovenská psychiatrie, 2012, č. 2, s. 88. 
176 Formulář rodičovského plánu je ke stažení na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR [online]. 

justice.cz, [cit. 29. září 2019]. Dostupné z: https://www.justice.cz/web/okresni-soud-v-nachode/formulare. 

https://www.justice.cz/web/okresni-soud-v-nachode/formulare
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vypracováním rodičovského plánu připravuje na každodenní situace, které budou muset s druhým 

rodičem po rozvodu manželství řešit, a snaží se jim tak pomoci vyvarovat se sporům a konfliktům 

při výkonu jejich rodičovské odpovědnosti.  

Závěrem této kapitoly uvádím, že bez ohledu na model péče, v němž dítě bude po rozvodu 

manželství žít, by samozřejmě bylo nejoptimálnější, aby se na něm rodiče dohodli, neboť je tak 

nejpravděpodobnější, že bude respektován nejlepší zájem dítěte, protože mezi rodiči představuje 

střední cestu, smír a reflektuje jejich představy o porozvodovém uspořádání rodiny. Je totiž 

logické, že když s řešením budou spokojení rodiče, bude spokojené s největší pravděpodobností i 

samotné dítě. Zároveň se domnívám, že ta skutečnost, kdy se jeden rodič dohodě brání a návrhy 

dohod druhého rodiče, které zájem dítěte respektují, bezdůvodně odmítá, by měla rovněž být soudy 

při rozhodování o tom, komu z rodičů pro dobu po rozvodu manželství svěří dítě do péče, brána 

v potaz jako jedno z rozhodujících kritérií.  

 

4.2 Střídavá péče  

 

Střídavá péče je termín, který se v souvislosti s péčí o dítě v době po rozvodu manželství 

skloňuje posledních pár let snad ve všech pádech a vzbuzuje řadu pozitivních i negativních emocí 

a vyvolává mnoho debat protichůdných názorů o tom, zda střídavá péče je či není v zájmu dítěte.  

Společné právo výchovy dítěte po rozvodu manželství oběma rodiči je v současné době stále 

více prosazováno na celoevropské úrovni, kdy dominuje idea, že dítě si má zachovat vztah s oběma 

svými rodiči.177 

Střídavá péče znamená, že i v době po rozvodu manželství oba rodiče o dítě pečují zpravidla 

ve stejném časovém rozsahu. V péči o dítě se střídají obvykle v intervalu jednoho týdne, může se 

však jednat o méně dní či na druhou stranu i o čtrnáctidenní či měsíční interval. Interval jednoho 

týdne doporučuje i NOVÁK a dodává, že delší intervaly jako například jeden měsíc nepovažuje 

za příliš vhodné a ze své zkušenosti uvádí, že co nejdelší intervaly navrhují především rodiče, které 

si střídavou péči v podstatě nepřejí a s daným stavem se těžko smiřují.178  

O střídavé péči lze na rozdíl od společné péče rozhodnout i proti vůli jednoho či obou rodičů. 

Ze své advokátní praxe mohu říct, že jsem se setkala s oběma variantami, kdy o střídavé péči bylo 

                                                 
177 MARTINY, Dieter. Práva dítěte v rodinném právu – evropské tendence. Právník, 2017, č. 9, s. 745-746. 
178 NOVÁK, Tomáš. Mýty o střídavé péči o dítě po rozvodu. Právo a rodina, 2010, č. 6, s. 13. 
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rozhodnuto přes nesouhlas jednoho z rodičů i bez návrhu žádného z nich, kdy se oba rodiče 

domáhali své výlučné péče.  

BURIÁNOVÁ je toho názoru, že střídavá péče je založena na chybném principu, kdy se dítě 

střídá v domácnostech rodičů, namísto principu, že by se rodiče střídali v domácnosti dítěte.179 

Ztotožňuji se s tímto názorem do té míry, že by to pro dítě bylo jistě tím nejideálnějším řešením 

střídavé péče, neboť by mu bylo zachováno jedno výchovné prostředí.  

V rámci své advokátní praxe jsem se s takovým případem střídavé péče setkala několikrát. 

Jsem přesvědčená, že si takové porozvodové uspořádání většina rozvádějících se rodičů nemůže 

dovolit s ohledem na finanční situaci. Takové řešení totiž předpokládá vlastnictví či pronájem 

třech bytů či domů. VÁŇOVÁ doplňuje, že takových případů, kdy se u dítěte v jednom 

výchovném prostředí střídají rodiče, je velmi málo. Praxe navíc ukazuje, že taková úprava 

přetrvává po dobu zhruba jednoho roku po rozvodu manželství, než si rodiče naleznou nové 

partnery a vytvoří si nový stabilní domov.180 

 

4.2.1  Ústavní soud ke střídavé péči  

 

V ČR se střídavá péče jistě stala diskutovaným tématem zejména v souvislosti s judikaturou 

ÚS, který rozhodl o tzv. presumpci střídavé péče a dosud se k ní opakovaně vyjadřuje, jak bude 

na tomto místě blíže rozvedeno.  

V kapitole 3.1 bylo uvedeno, že ÚS zastává názor, že zájmem dítěte nepochybně je, aby bylo 

především v péči obou rodičů.181 Střídavá péče, pokud pro ni jsou splněny podmínky, je dle 

ustálené judikatury ÚS považována za model péče, který je nejvíce šetrný k základním právům 

dětí i rodičů.182 Jedná se o porozvodové uspořádání výchovy, které zajišťuje rovné postavení muže 

a ženy, rovnost ve výkonu rodičovských práv a ve výkonu rodičovských povinností.183 

Ve vývoji judikatury ÚS je znatelné reflektování změn ve společnosti, postupně začalo 

docházet ke změně vnímání role matky a otce při péči o děti, otcové se začali více angažovat 

při výchově dětí už v raném věku, kdy již není ani výjimkou, že zůstávají na rodičovské dovolené 

                                                 
179 BURIÁNOVÁ, Pavla. Střídavá péče, aneb střídání rodičů, či dětí. Rodinné listy, 2017, č. 9, s. 8-9. 
180 VÁŇOVÁ, Lucie. K nálezu Ústavního soudu o střídavé péči. Rodinné listy, 2014, č. 7-8, s. 19. 
181 Nález Ústavního soudu ze dne 23. 2. 2010, sp. zn. III. ÚS 1206/09 
182 Nález Ústavního soudu ze dne 26. 7. 2016, sp. zn. I. ÚS 153/16. 
183 RADIMSKÁ, Radka. Společná a střídavá výchova – debata plná rozporů. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 2002, 

č. 4, s. 10. 
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apod.184 Střídavá péče je spojována s narušováním tradičních genderových stereotypů, jež jsou 

spojeny s výkonem mateřské a otcovské role, se zrovnoprávněním mužů a žen, ale i s cestou 

emancipace žen.185  

V kapitole 3.1 pak byla rovněž rozvedena kritéria pro rozhodování soudu o úpravě poměrů 

k dítěti a byl zde nastíněn také klíčový ústavní nález sp. zn. I. ÚS 2482/13 ze dne 26. 5. 2014, který 

se týkal vymezení těchto kritérií, ale právě vůbec poprvé v něm ÚS dovodil presumpci střídavé 

péče při splnění těchto kritérií oběma rodiči. ÚS dospěl k závěru, že střídavá péče je nejen právem 

rodičů, ale přímo jejich povinností. Pokud oba rodiče všechna relevantní kritéria naplňují, jsou 

schopní dítě vychovat a o jeho výchovu mají zájem, dosud řádně dbali o jeho péči po citové, 

rozumové i mravní stránce, pak by svěření dítěte do střídavé péče mělo být pravidlem, jiné 

výchovné modely pak výjimkami, u nichž je nutné prokázat, proč je jiné řešení v zájmu dítěte.186  

Zájem, který může odchylku od střídavé péče založit, pak nemůže být ochrana péče druhého 

rodiče, neboť ten žádné větší právo na péči o dítě nemá, ale nejčastěji ochrana nejlepšího zájmu 

dítěte, který má zásadní význam.187 Pokud je však nesouhlas druhého rodiče založen na 

relevantních důvodech, jež prokazují, že střídavá péče v zájmu dítěte není, je na místě rozhodnout 

o jiném modelu péče.188  

K právu rodiče na střídavou výchovu v případě nesouhlasu druhého z rodičů se vyjadřoval i 

ESLP například v rozsudku Buchs proti Švýcarsku ze dne 27. 5. 2014, kde nebylo konstatováno 

žádné porušení práv stěžovatele, jemuž s návrhem na střídavou péči obecnými soudy vyhověno 

nebylo. Byly konstatovány spory mezi rodiči, v důsledku kterých není střídavá péče v nejlepším 

zájmu dítěte. Ze strany soudů byla zohledněna matčina vůle širokého kontaktu s dětmi, ale i otcova 

nevyrovnanost s rozvodem a jeho pokusy o vyvíjení nátlaku na matku dětí.189 

Presumpce střídavé péče pak byla v podobném duchu potvrzena i ústavním nálezem sp. zn. 

I. ÚS 1506/13 ze dne 30. 5. 2014 a také například ústavním nálezem sp. zn. I. ÚS 1554/14 ze dne 

30. 12. 2014.  

Důvody vyvracející domněnku svědčící pro střídavou péči mající oporu v ochraně 

nejlepšího zájmu dítěte byly specifikovány mimo jiné i v posledně jmenovaném ústavním nálezu, 

a to jako specifický zdravotní či psychický stav dítěte (například nervově labilní dítě či dítě 

                                                 
184 KAISEROVÁ, Veronika. Úvaha nad nálezem Ústavního soudu ke střídavé výchově a jeho významem pro soudní 

praxi. Právo a rodina, 2014, č. 10, s. 13. 
185 VOHLÍDALOVÁ, Marta. Jeho a její pohled: Střídavá péče z perspektivy matek a otců. Gender, rovné příležitosti, 

výzkum, 2014, č. 15, s. 29. 
186 Nález Ústavního soudu ze dne 26. 5. 2014, sp. zn. I ÚS 2482/13. 
187 Nález Ústavního soudu ze dne 25. 9. 2014, sp. zn. I. ÚS 3216/13. 
188 Usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 4. 2011, sp. zn. I. ÚS 419/11. 
189 Rozsudek ESLP č. 9929/12 ze dne 27. 5. 2014 ve věci Buchs proti Švýcarsku. 
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s Aspergerovým syndromem), v jehož důsledku by střídavá péče představovala nepřiměřenou 

zátěž, nebo velmi velká vzdálenost bydlišť rodičů, kdy by tato vzdálenost mohla zásadně narušit 

školní docházku dítěte, stejně tak nevhodná komunikace rodičů.190 

Z uvedené presumpce střídavé péče pak vyplývá, že obecné soudy musí vždy pečlivě 

odůvodnit, proč dítě v daném konkrétním případě nebylo svěřeno do střídavé péče. Z hlediska 

hmotného práva tímto závěrem ÚS vytvořil interpretaci, že je střídavá péče normou. Tento výklad 

zároveň ukládá státu povinnost důkazního břemene pro případy vhodnosti jiného modelu péče.191 

Jak bylo rovněž nastíněno v kapitole 3.1, ÚS při vyvození presumpce střídavé péče odkazuje 

ve svých nálezech na rozsudky ESLP, které se týkají skutkově zcela odlišných případů a vůbec se 

netýkají střídavé péče. Jedná se například o případ Scozzari a Giunta proti Itálii ze dne 13. 7. 2000, 

v němž se řešily stížnosti matky a babičky ze strany matky pro omezený styk dětí s matkou poté, 

co byly děti předány do ústavního zařízení. Dále ÚS odkazuje na případy Schneider proti Německu 

ze dne 15. 9. 2011 a Anayo proti Německu ze dne 21. 12. 2010, které se týkaly stížností 

biologických otců, kterým byla odepřena rodičovská práva z důvodu, že právním otcem byl 

manžel matky.192 V případě Schneider proti Německu ESLP pod bodem 81. svého rozsudku, na 

který odkazuje ÚS, uvádí, že je v zásadě v nejlepším zájmu dítěte kontakt udržovat s oběma svými 

rodiči, jak jen je to možné, na stejné úrovni, s výjimkou legálních omezení, která jsou 

ospravedlněna nejlepším zájmem dítěte.193 Je tak patrno, že ESLP v těchto rozsudcích, které 

přejímá ÚS při presumpci střídavé péče, v žádném případě nepresumuje střídavou péči.  

Základní idea ÚS pro preferenci střídavé péče pramení z rovnosti rodičů, která je založena 

na jejich srovnatelné výchovné způsobilosti a na upřednostnění obou rodičů v životě dítěte 

před výchovou ze strany jednoho rodiče.194  

BEHR v tomto směru zdůrazňuje, že rozhodování o vhodném výchovném modelu spočívá 

v hledání nejlepšího zájmu dítěte, a ne v hledání rovnosti rodičů. Vždy má být jediným a prioritním 

hlediskem blaho dítěte, nikoliv zájem na tom, aby nedošlo k porušení rodičovských práv a bylo 

kladně odpovězeno na otázku „Mám na dítě stejný nárok“. Výklad presumpce střídavé péče 

považuje za nesprávný, neboť jeho předním hlediskem není blaho dítěte, ale rovnost rodičů. 

Presumpce střídavé péče se stala klíčovou myšlenkou pro řešení sporů mezi rodiči, jež vznikla 

                                                 
190 Nález Ústavního soudu ze dne 30. 12. 2014, sp. zn. I. ÚS 1554/14. 
191 BEHR, Tomáš. Otázky pro presumpci střídavé péče. Právo a rodina, 2018, č. 1, s. 1. 
192 BEHR, Tomáš. Otázky pro presumpci střídavé péče. Právo a rodina, 2018, č. 1, s. 2. Viz například nález Ústavního 

soudu ze dne 26. 5. 2014, sp. zn. I ÚS 2482/13, bod 18, nebo nález Ústavního soudu ze dne 30. 12. 2014, sp. zn. I. ÚS 

1554/14, bod 18. 
193 Rozsudek ESLP č. 17080/07 ze dne 15. 9. 2011 ve věci Schneider proti Německu. 
194 BEHR, Tomáš. Otázky pro presumpci střídavé péče. Právo a rodina, 2018, č. 1, s. 3. 
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zcela mimo zákonodárný proces s prosazením priority rovnosti rodičů před zájmem dítěte, který 

se stal pouhou právní hypotézou ve smyslu: „Jsou-li oba rodiče stejně výchovně způsobilí a mají 

o dítě upřímný zájem, presumuje se zájem dítěte na střídavé péči.“195 Ze znění § 907 OZ však nelze 

v žádném případě dovodit, že by střídavá péče byla postavena výše nežli společná péče či výlučná 

péče jednoho z rodičů. Nebylo to ani úmyslem zákonodárce.196 

ÚS však postupně své poměrně striktní závěry o presumpci střídavé péče korigoval dalšími 

rozhodnutími, konkrétně usnesením ze dne 12. 8. 2015, sp. zn. I. ÚS 1234/15, v němž dospěl 

k závěru, že střídavá péče nemůže být užívána paušálně jako forma „spravedlivého“ rozdělení péče 

o dítě. Stejně tak nelze posuzovat nejlepší zájem dítěte dle předem daného schématu, neboť ten je 

nutné vždy posuzovat v každém individuálním případě s ohledem na zájem a potřeby daného dítěte 

a se snahou o minimální negativní dopady na dané dítě. ÚS zároveň konstatuje, že ačkoliv z jeho 

předchozí rozhodovací praxe plyne, že by střídavá péče měla být pravidlem, je tomu tak jen 

v případech, kdy oba rodiče splňují zákonná kritéria, což musí být v daném konkrétním případě 

jednoznačně prokázáno.197 V jiném nálezu ÚS sp. zn. I. ÚS 823/2016 ze dne 6. 12. 2016 je pak 

dovozeno, že zájem dítěte na stabilitě výchovného prostředí musí být vždy hodnocen s ohledem 

na specifika daného konkrétního případu. 

Dle mého názoru však lze jistou korekci závěrů o presumpci střídavé péče zaznamenat už i 

z nálezu ÚS sp. zn. II. ÚS 2224/14 ze dne 9. 12. 2014, ve kterém bylo zdůrazněno, že opatrovnické 

spory jsou individualizované záležitosti, u nichž nelze užívat žádnou precedenční závaznost jejich 

závěrů ani vymezit kritéria, po jejichž naplnění vždy bez ohledu na individuální okolnosti daného 

případu povedou k rozhodnutí o střídavé péči. 

Závěr, že střídavou péči nelze aplikovat paušálně, lze vysledovat i z nálezu ÚS sp. zn. II. ÚS 

169/16 ze dne 24. 6. 2016, ve kterém bylo mimo jiné konstatováno: Skutečnost, že dítě zvládá 

střídavou péči s docházkou do dvou odlišných škol vzdálených bezmála 300 kilometrů, ještě 

neznamená, že střídavá péče je v jeho nejlepším zájmu. Vždy je třeba zkoumat dopad střídavé péče 

na soukromý život dítěte, kdy není důležité pouze to, že dané dítě zvládá učivo obou škol, ale zda 

prožívá i šťastné a spokojené dětství, zda se může stýkat se svými vrstevníky a být součástí 

kolektivu. Zájem na psychickém zdraví dítěte je vyšší nežli zájem rodičů pečovat o dítě rovným 

dílem i zájem dítěte na péči ze strany obou rodičů.198 Ostatně podobný názor ÚS zastával ještě 

                                                 
195 BEHR, Tomáš. Otázky pro presumpci střídavé péče. Právo a rodina, 2018, č. 1, s. 4-5. 
196 FOREJTOVÁ, Monika; GRYGEROVÁ, Jana. Otazníky nad presumpcí střídavé péče o nezletilé děti aneb vliv 

ESLP na judikaturu Ústavního soudu. Bulletin advokacie, 2016, č. 1-2, č. 51. 
197 Usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 8. 2015, sp. zn. I. ÚS 1234/15. 
198 Docházku do dvou základních škol umožňuje zákon č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), po novele č. 472/2011 Sb. účinné od 1. 1. 2012. Ust. § 49 odst. 

4 tohoto zákona zakotvuje, že dítě ve střídavé péči může plnit povinnou školní docházku ve dvou základních školách. 
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před vydáním klíčových ústavních nálezů presumujících střídavou péči, viz například ústavní 

nález sp. zn. II. ÚS 1835/12 ze dne 5. 9. 2012, z něhož mimo jiné plyne, že dítě školního věku je 

více fixováno na kolektiv vrstevníků a je pro něj škodlivé jej střídat v jakémkoli cyklu, neboť jej 

střídání z dětského kolektivu vytrhává a činí z něj outsidera. Střídání školního prostředí může pro 

dítě v praxi znamenat, že kromě běžné rodiny přichází i o běžné vztahy s vrstevníky, které se tvoří 

po celou dobu školní docházky. 

FIDRMUCOVÁ shrnuje, že v rozhodovací činnosti ÚS lze vyčíst dva odlišné postoje. Jeden 

považuje střídavou péči za princip, což je patrné z užívání slov „presumpce střídavé péče“, „právo 

obou rodičů podílet se stejným dílem na výchově dítěte“. Druhý postoj pak častěji zdůrazňuje 

individuální okolnosti každého případu, dítěte, jeho věku a potřeb, zdravotního stavu, bydlení a 

vzdálenosti bydlišť, schopnost komunikace rodičů a jejich spolupráci apod.199 

 

4.2.2  Nefunkční komunikace a střídavá péče  

 

Nejproblematičtější je pak podle mého názoru z hlediska zachování nejlepšího zájmu dítěte 

rozhodování o střídavé péči v rodinách, kde je mezi rodiči naprosto nefunkční komunikace a kdy 

mezi nimi v nějaké podobě přetrvává rodičovský či rozvodový konflikt. Tím mám na mysli rodiče, 

kteří se napadají při osobním setkávání, fyzicky či slovně za přítomnosti dětí, ale i ty, kteří se spolu 

nebaví vůbec a komunikují spolu výhradně přes SMS či e-maily. KOREJZOVÁ výstižně 

vyzdvihuje, že je nutné odlišovat kvalitu komunikace od její kvantity.200  

Jak bylo zmíněno v kapitole č. 4.1.2, soudní rozhodnutí o výkonu rodičovské odpovědnosti 

pro dobu po rozvodu manželství neřeší každodenní běžné záležitosti, jež rodiče při výchově dítěte 

musí řešit, jako například trvalé bydliště dítěte, docházku a volbu dětského lékaře, uplatnění 

daňového zvýhodnění na dítě, volbu předškolního a školního zařízení, mimoškolních aktivit apod. 

U střídavé péče se v podstatě předpokládá, že na těchto záležitostech jsou rodiče schopni se 

dohodnout.  

Ze své advokátní činnosti však mohu říci, že pro některé rodiče, kteří vychovávají dítě 

ve střídavé péči, je řešení výše uvedených otázek nepřekonatelným a neřešitelným problémem. Ve 

své praxi jsem opakovaně zaznamenala, že rodiče při střídavé péči děti kompletně přestrojují do 

„svého“ oblečení včetně bot, zimních bund, čepic, mění jim školní batohy apod.  

                                                 
199 FIDRMUCOVÁ, Anna. Střídavá péče v rozhodovací praxi Ústavního soudu. Právní rozhledy, 2017, č. 8, s. 281. 
200 KOREJZOVÁ, Jitka. Kdy je špatná či absentující komunikace rodičů překážkou střídavé péče. EPRAVO.CZ 

Magazine, 2017, č. 1, s. 121. 
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ROGALEWICZOVÁ pak uvádí, že z praxe zná případ, kdy ve střídavé péči byl dvanáctiletý 

chlapec, který byl v otcově týdnu vychováván v duchu islámských tradic a zvyků a v matčině 

týdnu mu tyto tradice byly zakazovány.201 Já naopak řešila případ, kdy děti jsou v čase u otce 

vedeny k islámské víře a v čase u matky ke křesťanské víře. Takové děti pak dle mého názoru 

nejen střídají výchovné prostředí, ale v podstatě střídají dva životy a žijí rozkročmo mezi dvěma 

antagonistickými prostředími.  

I k nefunkční komunikaci a jejímu vlivu na možnost rozhodování o střídavé péči se 

opakovaně vyjadřoval ÚS. V jednom ze svých nálezů dospěl k závěru, že střídavá péče má být: 

„Vyjádřením kvalitního a pozitivního vztahu rodičů k dítěti, což předpokládá toleranci, vyspělost 

a dobrou vůli všech zúčastněných.“ 202 

V jiném nálezu pak konstatoval rovněž, že: „Svěření dítěte do výlučné výchovy jednomu 

z rodičů nesmí být výrazem ústupku vzájemné rivalitě rodičů, která jen sleduje "boj o dítě", 

případně nízké pohnutky jednoho rodiče k trýznění druhého rodiče skrze své vlastní dítě.“ 203  

V dalším nálezu pak ÚS došel k závěru, že nelze vyloučit, že pro rodiče, mezi kterými 

nefunguje komunikace, bude střídavá péče motivací k tomu, aby spolu začali komunikovat a 

spolupracovat při výchově dětí. Chybějící komunikace při předávání dítěte má na jeho duševní 

stav i osobnostní vývoj neblahý vliv. Nelze ani vyloučit svěření dítěte do péče druhého rodiče 

v případě, kdy rodič, který měl doposud dítě v péči, s druhým rodičem odmítá komunikovat a 

spolupracovat s ním. Platí, že je v zájmu dítěte být především v péči obou rodičů, není-li tato 

varianta možná, je v zájmu dítěte být v péči toho z rodičů, který mimo jiné uznává důležitost a roli 

druhého rodiče v životě dítěte, protože takový rodič dokáže vytvořit prostředí, v němž dítě může 

vnímat i výchovné působení druhého nepečujícího rodiče.204  

Poněkud odlišný názor pak ÚS vyjádřil v jiném svém nálezu, kde konstatoval, že účelem 

střídavé péče není, aby motivovala či nutila rodiče ke vzájemné komunikaci a spolupráci ohledně 

výchovy dítěte. Tyto faktory musí existovat již v době rozhodnutí o střídavé péči či alespoň 

náležitá záruka, že v budoucnu rodiče kvalitně komunikovat budou.205  

Na druhou stranu ROGALEWICZOVÁ spatřuje výhodu střídání prostředí v i konfliktním 

prostředí v tom ohledu, že se vyrovnávají možnosti rodičů působit na dítě, pokud ze strany jednoho 

z nich dochází k negativnímu popouzení dítěte vůči rodiči druhému. Dokonce pak střídavou péči 

                                                 
201 ROGALEWICZOVÁ, Romana. Střídavá péče a rodičovský konflikt. Právo a rodina, 2016, č. 2, s. 10. 
202 Nález Ústavního soudu ze dne 27. 1. 2005, sp. zn. I. ÚS 48/04. 
203 Nález Ústavního soudu ze dne 23. 2. 2010, sp. zn. III. ÚS 1206/09.  
204 Nález Ústavního soudu ze dne 2. 11. 2010, sp. zn. I. ÚS 2661/10. 
205 Nález Ústavního soudu ze dne 13. 12. 2016, sp. zn. II. ÚS 629/14. 
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označuje jako jedinou naději a cestu v případech, kdy se jeden rodič snaží dítě od druhého rodiče 

odstřihnout a podněcuje u něj syndrom zavrženého rodiče.206  

Obecné soudy mají povinnost zjišťovat, z jakých příčin je komunikace rodičů nefunkční a 

pokusit se ji za pomoci vhodných opatření zlepšit. Pokud žádné opatření nepovede ke zlepšení 

komunikace rodičů, soudy mohou střídavou péči vyloučit a při volbě jiného modelu péče 

zohlednit, na čí straně byla příčina nevhodné komunikace.207  

K vyloučení střídavé péče pro nevhodnost komunikace se vyjadřoval ÚS ve svém nálezu sp. 

zn. IV. ÚS 773/18 ze dne 31. 8. 2018, kdy uvedl, že za situace oboustranně nevhodné komunikace 

rodičů je pro dítě stabilita výchovného prostředí hodnotou, kterou je nutné chránit a je možné 

upřednostnit jiný model péče.208  

Jako rodinný advokát vnímám, jak nelehký úkol v tomto směru leží na opatrovnických 

soudech. Na čí straně je příčina nekvalitní komunikace, je velmi komplikovaná a často 

nejednoznačná otázka. Zároveň se ale jedná o velmi důležitý úkol pro opatrovnické soudy, neboť 

pokusy s příslušnými opatřeními o zlepšení komunikace plně korespondují se zajištěním 

nejlepšího zájmu dítěte při rozhodování o jeho výchovném prostředí.  

 

4.2.3  Střídavá péče ano či ne?  

 

Proti střídavé péči je často namítáno, že by dítě mělo mít jeden domov, a ne cestovat mezi 

rodiči. V tomto ohledu se v podstatě ztotožňuji s názorem LUŇÁČKOVÉ, že při porozvodovém 

uspořádání, kdy spolu rodiče nežijí, dítě buď o péči ze strany jednoho z rodičů přijde či bude muset 

cestovat. Na miskách pomyslných vah pak stojí buď zájem dítěte na vytvoření a zachování 

citového vztahu s oběma rodiči nebo organizační či technické obtíže spojené se střídavou péčí, 

které jsou však důsledkem nikoli samotné střídavé péče, ale rozvodu rodičů.209  

ŠPAŇHELOVÁ pak jako hlavní přínos střídavé péče označuje, že se díky ní u dítěte 

nezabrzdí a nedeformuje emocionální vývoj, dítě má možnost zažívat ve svém dětství ženskou a 

mužskou roli a také možnost o všech věcech stále diskutovat s matkou i otcem. Takové dítě je pak 

více připravené pro své budoucí manželství a má vybudován přirozený vztah a důvěru v autoritu.210  

                                                 
206 ROGALEWICZOVÁ, Romana. Střídavá péče a rodičovský konflikt. Právo a rodina, 2016, č. 2, s. 10-12. 
207 Nález Ústavního soudu ze dne 30. 12. 2014, sp. zn. I. ÚS 1554/14. 
208 Podobný názor ÚS vyjadřuje i v ústavním nálezu ze dne 31. 8. 2018, sp. zn. IV. ÚS 1286/18. 
209 LUŇÁČKOVÁ, Oldřiška. Muži versus ženy – právní úprava střídavé výchovy. Právo a rodina, 2011, č. 10, s. 17. 
210 ŠPAŇHELOVÁ, Ilona. Střídavá péče o děti po rozvodu očima psychologa. Právo a rodina, 2005, č. 5, s. 4-5. 
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PAVLÁT je ve svých názorech zdrženlivější a upozorňuje na nedostatky studií, které 

argumentují pro střídavou péči. Ta nevede za každých okolností k prosperitě dětí, ale je výsledkem 

skutečnosti, že se pro tento model péče rozhodují zejména spolupracující rodiče, kteří pak 

přirozeně mají prosperující děti ve střídavé péči. Korelační studie nejsou schopné objasnit kauzální 

souvislosti mezi střídavou péči a jejich prosperitou v ní, a proto nelze automaticky vyvozovat 

závěry, že střídavá péče vede bez dalšího k prosperitě dětí.211  

ZUKLÍNOVÁ pak upozorňuje, že se čím dál více v psychologických kruzích akceptuje 

přesvědčení, že dítě potřebuje jak osobní ukotvení, tj. kdo jsou jeho rodiče, tak ukotvení v místě, 

tj. odkud pochází a kam patří, což úzce souvisí s názorem, že dítě potřebuje vyrůstat v jednom 

stabilním prostředí, kdy zejména děti útlého věku potřebují stálou osobní péči jedné osoby 

bez střídání.212 

Jsem přesvědčená, že při rozhodování o střídavé péči by měl být primárně zkoumán nejlepší 

zájem každého dítěte se specifiky daného konkrétního případu, kdy nelze paušalizovat ani předem 

presumovat, že v nejlepším zájmu je vždy střídavá péče. Ani z citované judikatury ÚS nelze učinit 

závěr, že střídavá péče má být vnímána jako princip a přednostní řešení, je totiž zřejmé, že ani ÚS 

v této otázce nezaujímá jednotný postoj. Jsem přesvědčená, že ne pro každé dítě je tento model 

vhodný, ač by ostatní zákonné podmínky a kritéria na straně obou rodičů byly splněny. Pro některé 

děti takový model péče totiž může být náročný a nadměrně zatěžující. Vždy je třeba zkoumat 

nejlepší zájem dítěte, který spočívá v zachování zejména jeho práva na spokojené dětství a zdravý 

psychický, morální, rozumový a citový vývoj a musí mu ustoupit zájem rodičů na péči o dítě 

rovným dílem.  

Na druhou stranu dlouhodobě zastávám rovněž názor, že pokud se s modelem střídavé péče 

ztotožní samotní rodiče, domluví se na něm či se s ním po vydání soudního rozhodnutí sžijí a dítě 

v něm podporují, komunikují spolu, mají jednotný výchovný přístup, vzájemně se respektují a 

mají vyřešen svůj partnerský vztah, pak se jedná o výbornou šanci, jak dítěti zachovat 

plnohodnotnou péči ze strany obou rodičů a ve většině případů ve střídavé péči bude přirozeně 

prosperovat i dítě. Dítěti by však měla být zachována předškolní a školní docházka v jednom 

jediném školském zařízení a rodiče by měli bydlet blízko sebe. Rodiče nejlépe znají své dítě a 

primárně oni musí vědět, zda střídání prostředí jejich dítě zvládne.  

                                                 
211 PAVLÁT, Josef. Problémy studií argumentujících pro střídavou péči. Soudce, 2011, č. 2, s. 30. 
212 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Cui bono? Bezvýjimečně ve prospěch tohoto dítěte! Zamyšlení nad péčí o dítě. Právník, 

2015, č. 2, s. 102-103. 
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Ostatně podobný názor vyslovil i psycholog NOVÁK. Dle jeho přesvědčení jsou děti, které 

se opravdu obtížněji adaptují ve dvou prostředích a také existují děti, u nichž jsou preference 

jednoho z rodičů natolik výrazné, že je pro ně střídání prostředí nepřijatelné. Dodává, že ne všichni 

rodiče jsou schopni se do psychiky svého dítěte vcítit.213  

Závěrem bych snad upozornila na negativní dopad střídavé péče, kdy jsem se ve své 

advokátní praxi setkala rovněž s případy, kdy někteří rodiče střídavou péčí vyhrožují druhému 

rodiči, resp. požadavkem střídavé péče, kterou vlastně ani nechtějí, argumentují v jednáních o výši 

výživného pro dítě i v rámci vypořádání společného jmění manželů. DVOŘÁKOVÁ 

ZÁVODSKÁ podobné závěry rovněž vyvozuje, kdy zmiňuje, že někteří rodiče požadují střídavou 

péči, aby druhého rodiče vydírali po stránce finanční.214 Někteří moji klienti pak zvažují, zda se 

vůbec domáhat zvýšení výživného pro dítě, které mají ve výlučné péči v obavě, že druhý rodič 

bude požadovat střídavou péči.  

 

4.3 Výlučná péče jednoho z  rodičů   

 

Jak bylo vysvětleno v kapitole 1.3.1, pro dobu po rozvodu manželství není nutno 

v opatrovnickém řízení rozhodovat o styku dítěte s nerezidentním rodičem, tedy s rodičem, 

do jehož péče dítě pro dobu po rozvodu manželství nebude svěřeno. K soudní úpravě styku se 

ze strany soudu přistupuje pouze v případech, kdy se na jeho rozsahu a podmínkách nejsou rodiče 

schopni dohodnout.215  

V porozvodovém uspořádání je častěji využíván model výlučné péče matky, a to buď proto, 

že se na výlučné péči matky rodiče sami dohodli či o ní bylo autoritativně rozhodnuto soudem. 

Otci je při tomto modelu péče upravován kontakt s dítětem či je jeho praktikování ponecháváno 

na domluvě rodičů.  

Dlouhé roky byl v české soudní praxi zažitý model porozvodového uspořádání výlučná péče 

matky a styk otce jedenkrát za čtrnáct dní od pátku do neděle. Dodnes je ze strany některých rodičů 

či jejich právních zástupců tento kontakt označován jako běžný, kdy se opakovaně vůči tomuto 

termínu ohrazuji, neboť jej nepovažuji za běžný, ale za naprosto minimální a neodpovídající 

nejlepšímu zájmu dítěte být v péči obou rodičů a zažívat dvoustranné výchovné působení. Otec se 

                                                 
213 NOVÁK, Tomáš. Problematické představy o střídavé výchově dítěte po rozvodu. Právo a rodina, 2010, č. 11, s. 

17. 
214 DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, Jana. Výlučná, střídavá nebo společná péče o nezletilého? Právo a rodina, 2016, 

č. 1, s. 6. 
215 Viz § 891 OZ. 
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v takovém úzkém časovém rozsahu stává víkendovým otcem a zcela ztrácí kontakt s dítětem ve 

všedních dnech a přestává s ním tak prožívat rutinní každodenní záležitosti spojené například 

s přípravou a docházkou do školy. Jeho výchovná úloha v životě dítěte se tak rozvodem manželství 

značně oslabuje a omezuje, a dítě proto rozvodem manželství jednoho ze svých rodičů při takovém 

řešení v podstatě ztrácí.  

Ze staršího, ač dle mého názoru stále uplatnitelného, výzkumu SCHIMMERLINGOVÉ 

z roku 1978 plyne, že v rodinách, kde absolutně chybí otcova role nebo kde jsou narušeny vztahy 

otce s rodinou, nikdy nemůže být naplněna socializačně výchovná funkce rodiny. 

V porozvodovém uspořádání jsou při tomto modelu často otcové organizátory volného času dětí a 

rozvíjí tak jejich zájmy na rozdíl od matky, která na sebe převzetím plné péče o děti přebírá celou 

odpovědnost za chod domácnosti a obživu jejích členů. Na volnočasové aktivity a zájmy dětí nemá 

dostatečný prostor.216 

Výlučná péče otce není v praxi příliš častá. Rovněž ze stejného výzkumu 

SCHIMMERLINGOVÉ plyne, že dítě bývá svěřeno do péče otce zpravidla ve třech případech. 

Prvním z nich je situace, kdy se otec jeví jako ten, kdo je „ochráncem rodinného krbu“ a matka 

nositelem rozvodového chování. Druhým případem je ten, kdy se oba rodiče orientují vně rodiny 

a oba či nikdo usilují o péči o dítě. Posledním případem je pak situace, kdy matka selhává ve všech 

rolích a je sociálně nevyzrálá. Ze stejného výzkumu pak plyne, že jsou to rozvedení otcové, kdo 

po rozvodu častěji umožňuje a neblokuje kontakt dětí s matkami. Jsou to spíše rozvedené matky, 

kdo děti popouzí a dětem vykreslují obraz otce horší, než jakým otec ve skutečnosti je.217  

Klinický psycholog a soudní znalec TYL dokonce uvádí, že mu není znám z praxe žádný 

takový případ, kdy by otec bránil matce v kontaktu s dětmi. Má za to, že otcové zcela přirozeně 

respektují biologické matky dětí, naopak však tento respekt matek směrem k otcům nelze dovodit. 

Z praxe dovozuje, že dítě svěřené do péče otce si postupem času je schopno vybudovat sobě 

vyhovující míru péče obou rodičů, která časem pravidelně nabývá formy péče střídavé či 

společné.218 Já se však minimálně se dvěma případy v praxi, kdy otcové bránily matkám v kontaktu 

a děti vůči nim popouzeli, setkala.  

Stejně jako MATĚJČEK a MATOUŠKOVÁ se však přikláním k názoru a ze své advokátní 

praxe jsem o tom přesvědčena, že v řadě případů je otec lepším vychovatelem nežli matka a děti 

by se měly v péči otce lépe než u matky.219  

                                                 
216 VYKOPALOVÁ, Hana. Některé patologické prvky ve výchově v rodině. Právní praxe, 1998, č. 3, s. 178. 
217 VYKOPALOVÁ, Hana. Některé patologické prvky ve výchově v rodině. Právní praxe, 1998, č. 3, s. 179. 
218 TYL, Jiří. Střídavá péče je prokázaně pro děti lepší. Právo a rodina, 2006, č. 11, s. 20-21. 
219 MATOUŠKOVÁ, Ivana. Mýty o úpravě výchovy a výživy. Rodinné listy, 2012, č. 2, s. 27. 
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Ze své zkušenosti však mohu také potvrdit, že ani při vyloučení střídavé péče pro velmi 

vyhrocené a konfliktní vztahy rodičů soudy příliš děti do péče otce nesvěřují, a to ani v případech, 

kdy je zcela zřejmé a často prokázané, že je to matka, která má dítě ve faktické péči a která je 

viníkem a příčinou nefunkční komunikace, s otcem nespolupracuje a často také porušuje 

povinnosti plynoucí jí z rodičovské odpovědnosti. I v takových případech soudy přistupují ke 

svěření dítěte do péče matky z důvodu, že je dítě na ni jako pečujícího rodiče více fixované.  

Je však také pravdou, že řada takových otců se ani výlučné péče nedomáhá. Pro takové 

rozhodnutí může existovat mnoho důvodů, například rezignace či snaha ustoupit matce v zájmu 

zklidnění situace, vlastní přesvědčení o neúspěchu s takovým návrhem či skutečný nezájem, který 

vědomě uvádím až na posledním místě, neboť tato varianta je dle mého názoru nejméně častá.  

 

4.4 Styk dítěte s nepečujícím rodičem  

 

V této části práce se budu zabývat soudní úpravou kontaktu dítěte s druhým nepečujícím 

rodičem, neboť jeho zajištění a podpora je v nejlepším zájmu dítěte a v případě rozvodu manželství 

i tato otázka připadá rodičům k řešení. Je nepochybné, že i klidný průběh rozvodu dítě negativně 

poznamená a v některých případech dokonce traumatizuje. Pokud se k rozvodu manželství přidají 

i následné spory o rozsah kontaktů, jsou negativní dopady rozvodu manželství na dítě ještě více 

prohlubovány. 

Navíc, pokud se rodiče nejsou schopni dohodnout na podmínkách, rozsahu a pravidlech 

kontaktů, pak se dle mé zkušenosti často jedná o náročné soudní spory, neboť mezi rodiči přetrvává 

konflikt. V takových případech je nutno řešit rozsah kontaktů s druhým nepečujícím rodičem 

zpravidla již v době, kdy opatrovnický soud upravuje poměry účastníků pro dobu po rozvodu 

manželství. Je nepochybně plně v zájmu dítěte, ale i jeho rodičů, nastolit jistotu ohledně toho, jak 

bude styk s nepečujícím rodičem po rozvodu probíhat.  

Není však výjimkou, že někteří rodiče postupují účelově už během soudního řízení, 

ve kterém se řeší péče a výživa dítěte, a slíbí druhému rodiči, že mu ve styku s dítětem bránit 

nebudou, a to z toho důvodu, aby neexistovalo soudní rozhodnutí o styku. Rodič, který se rozhodne 

mařit kontakty dítěte s nepečujícím rodičem, totiž získává čas, v němž může dojít až k úplnému 

odcizení dítěte a nepečujícího rodiče, neboť než nabude právní moci soudní rozhodnutí o styku, 

uplyne několik měsíců.220 

                                                 
220 ROGALEWICZOVÁ, Romana. Možnosti realizace styku rodiče s dítětem. Právní rozhledy, 2017, č. 18, s. 618. 
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Právo dítěte na pravidelné osobní kontakty s oběma rodiči je v prvé řadě zakotveno přímo 

v článku 9 odst. 3 Úmluvy, dle něhož mají smluvní státy povinnost uznat právo dítěte udržovat 

tyto kontakty s nerezidentním rodičem, ledaže by to bylo v rozporu se zájmy dítěte. Dále je toto 

právo zakotveno v Úmluvě o styku s dětmi, viz článek 4.221  

Dalšími možnostmi styku kromě osobního setkávání může být rovněž jakákoli forma 

komunikace dítěte a rodiče jako například telefonická, e-mailová, textové zprávy, Skype, 

Facebook, Twitter.222 V článku 2 Úmluvy o styku s dětmi je rovněž jako forma styku uvedeno i 

poskytnutí informací rodiči o dítěti nebo naopak dítěti o rodiči. 

Osobní styk dítěte s nerezidentním rodičem je pak na vnitrostátní úrovni upraven v § 887 

OZ a násl. Dítě má právo na styk s tímto rodičem v rozsahu, který je v jeho zájmu, ledaže jej soud 

zakázal či omezil. Rezidentní rodič pak má povinnost dítě na styk s druhým rodičem řádně 

připravit, řádně umožnit a při jeho výkonu s druhým rodičem spolupracovat v potřebném rozsahu.  

Realizace styku dítěte s rodičem je pak vnímána výlučně jako právo nerezidentního rodiče. 

Je však třeba upozornit, že nerezidentní rodič má povinnost udržovat styk s dítětem, neboť je to 

součástí rodičovské odpovědnosti dle § 858 OZ. Problematická a sporná je však vykonatelnost 

této povinnosti.223 V praxi se k vykonatelnosti dle mých zkušeností nijak nepřistupuje. Soudní 

rozhodnutí o úpravě styku navíc obsahuje formulaci typu, že „nerezidentní rodič je oprávněn 

stýkat se s dítětem“ a „rezidentní rodič je povinen dítě ke styku předat a na styk jej řádně připravit“. 

Ač tedy povinnost ke styku rodiče s dítětem plyne z rodičovské odpovědnosti, soudní rozhodnutí 

styk nepečujícího rodiče s dítětem formuluje jako právo, a tudíž jej soudně vymáhat po 

nepečujícím rodiči dle mého názoru nelze. 

Už na tomto místě bych ráda uvedla, že do budoucna by se de lege ferenda dalo uvažovat 

o tom, zda zcela neodstranit pojmosloví „styk s dítětem“.  

Ze své zkušenosti z rodinné advokacie totiž mohu říci, že řada rodičů, zejména nepečujících 

otců, má po rozvodu manželství pocit ztráty veškerých práv k dítěti tím, že je soudním 

rozhodnutím dítě svěřeno do péče matek a jim je vymezen pouze styk a povinnost hradit výživné. 

Často tak vystupují i pečující matky, jež otcům svou hegemonii dávají najevo například zažitými 

frázemi, že dítě otci „půjčí“ nebo „nepůjčí“, čímž demonstrují, že je dítě primárně jejich a že jsou 

ve výchově nadřazeny. I z těchto důvodů někteří otcové žádají střídavou péči, neboť ta jim dle 

                                                 
221 Úplné znění této mezinárodní smlouvy dostupné například na webových stránkách Úřadu pro mezinárodněprávní 

ochranu dětí. Úmluva o styku s dětmi [online]. umpod.cz, [cit. 13. října 2019]. Dostupné z: 

https://www.umpod.cz/odkazy/. 
222 WESTPHALOVÁ, Lenka. Problematické aspekty styku rodiče s dítětem. Právní rozhledy, 2017, č. 11, s. 387. 
223 ROGALEWICZOVÁ, Romana. Povinnost a právo rodiče a dítěte na osobní styk. Acta Iuridica Olomucensia, 

2016, č. 11, s. 220-221. 

https://www.umpod.cz/odkazy/
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jejich vnímání zajišťuje zpravidla k dětem stejná práva jako k nim má matka. Do budoucna bych 

se přikláněla k takovému řešení, kdy v soudních rozhodnutích nebude vůbec operováno se stykem 

a péčí, ale pouze s péčí, termíny pro styk dítěte s nerezidentním rodičem by byly označeny jako 

termíny, kdy je dítě v péči tohoto nepečujícího rodiče.  

Rovněž doplňuji, že mou velmi oblíbenou a osvědčenou alternativou ke střídavé péči, pokud 

se střídavou péčí zpravidla matka nesouhlasí, je model péče matky a rozšířený styk otce od středy 

do neděle či od čtvrtka do pondělí, který představuje v podstatě asymetrickou střídavou péči a 

často rychlé vyřešení věci dohodou rodičů, která je jednoznačně ku prospěchu dítěte. Na takovém 

modelu bývají rodiče schopni nalézt konsenzus ve více případech, nežli u střídavé péče, matka 

bývá spokojená se svou výlučnou péčí a otec je s širším podílem péče a rychlým vyřešením celé 

záležitosti spokojen také.  

 

4.4.1  Řádná příprava dítěte ke styku  a jeho právo na styk  

 

Pod pojmem „řádná příprava dítěte ke styku s druhým rodičem“ je nutno rozumět nejen 

přípravu materiální, tedy poskytnutí veškerého běžného vybavení pro styk, ale i psychickou a 

sociální přípravu, tj. navození pozitivní nálady tak, aby se dítě na kontakt s druhým rodičem těšilo. 

Těžiště takové přípravy pak spadá zejména na období mezi jednotlivými kontakty dítěte s druhým 

rodičem, ne na konkrétní přípravu před jednotlivými styky. Realizace kontaktů je totiž do velké 

míry závislá na tom, jak se ke stykům staví rodič, jenž o dítě pečuje. Často se totiž stává, že 

rezidentní rodič zachovává k druhému rodiči negativní vztah a tento pak projektuje i směrem 

k dítěti.224  

Ze své advokátní praxe mohu říci, že jsem se setkala s různými a často i zákeřnými 

obstrukčními postupy, jimiž se pečující rodič snažil kontakty s dítětem co nejvíce ztížit a mařit, 

jako například předávání dítěte bez autosedačky, oblíbené plyšové hračky, dudlíku, náhradní 

pleny, ale i ve znečištěných a pomočených teplákách. Setkala jsem se také s předáním dítěte, které 

bylo doslova vyhozeno před vstupní branku domu pečujícím rodičem, jenž opakovaně kontakty 

mařil, a následně uteklo do vesnice, aby s druhým rodičem nikam odcestovat nemuselo. Nebo také 

s předáním dětí, jež odmítaly opustit dům a zahradu domu matky a stýkaly se s otcem tak, že seděly 

u jeho vozu na lavičce, kterou si přinesly, a to i několik hodin. Matka se soustavně odvolávala na 

přání dětí, jež žádaly styk s otcem pouze pod jejím dohledem v místě jejího bydliště, přestože 

                                                 
224 CORRADINIOVÁ, Simona. Pojem řádné přípravy dítěte na styk s rodičem – výklad bývá nezřídka problematický. 

Právo a rodina, 2010, č. 8, s. 8-10. 
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znalecky bylo prokázáno, že děti jsou výrazně ovlivněny postojem matky a styk mimo bydliště 

odmítají, protože se matka s rozvodem dosud nevyrovnala a ona sama si přeje kontakty dětí s 

otcem pouze v místě svého bydliště.  

Na tomto místě je třeba také poznamenat, že povinnost dítěte stýkat se druhým rodičem 

z žádného právního předpisu nevyplývá. Nemá ani možnost volby, a pokud se s druhým rodičem 

stýkat nechce, pak je povinností pečujícího rodiče dítě ke styku motivovat a pozitivně jej na něj 

naladit. Rodiče totiž mají povinnost zohlednit názor dítěte v souvislosti s rozhodováním 

záležitostí, jež se týkají zájmu dítěte, ale nikoliv ve věci výkonu práv a povinností, které se dítěte 

týkají. V zájmu dítěte je pak udržování pravidelného osobního kontaktu s oběma svými rodiči. 

Pokud by to v zájmu dítěte nebylo, pak je možné v souladu s § 891 odst. 2 OZ takový kontakt 

zakázat či omezit. Problematickou je pak otázka, zda je v zájmu dítěte stýkat se s nepečujícím 

rodičem v případě, kdy si to samo dítě nepřeje. V takových případech je nutné velmi pečlivě 

zkoumat, zda se jedná o skutečné přání dítěte či o převzatý názor nebo následek negativního 

ovlivňování ze strany pečujícího rodiče.225  

Jsem přesvědčená, že pokud je odmítání kontaktu s nepečujícím rodičem ze strany dítěte 

výsledkem jeho vlastní úvahy a přání, což by bylo ze strany soudu důkladně zjištěno a prokázáno, 

dítě by ke kontaktům s tímto rodičem nemělo být nuceno. ÚS například konstatoval, že při 

soudním výkonu styku rodičů s dětmi je třeba respektovat jejich přání a hledět na to, aby soudní 

rozhodnutí nepoškodilo psychosociální vývoj dětí tím, že kontakt s druhým rodičem nebude 

umožněn či naopak bude vynucován.226  

Typicky se může jednat o případy, kdy dítě bylo svědkem či dokonce obětí domácího násilí. 

Uvádí se, že až jedna třetina dětí z rodin, kde docházelo k domácímu násilí, odmítá po jejím 

rozpadu kontakt s násilným rodičem. U dětí ve věku devět až dvanáct let jsou to pak až tři čtvrtiny. 

U závažného domácího násilí je pak pravidlem, že násilný rodič má snížené výchovné kompetence 

a styk dítěte s ním může pro dítě navíc představovat silnou emocionální zátěž a s ohledem na 

zajištění blaha dítěte pak takový kontakt není žádoucí, a to i kdyby si ho dítě přálo či proti němu 

ničeho nenamítalo.227 

 

 

                                                 
225 ROGALEWICZOVÁ, Romana. Povinnost a právo rodiče a dítěte na osobní styk. Acta Iuridica Olomucensia, 

2016, č. 11, s. 224-225. 
226 Nález Ústavního soudu ze dne 8. 6. 2004, sp. zn. I. ÚS 315/03. 
227 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Styk dítěte s násilným rodičem v kontextu domácího násilí. Právo a rodina, 2009, č. 11, 

s. 5-6. 
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4.4.2  Maření styků  

 

Realizace styku dítěte s rodičem v případech, kdy nedochází k jeho dobrovolnému plnění, 

představuje, jak ukazuje praxe, velmi citlivý a těžko řešitelný, ba přímo neřešitelný problém 

pro státní orgány. A to i přesto, že tyto mají povinnost pomoci oprávněnému rodiči s uskutečněním 

kontaktů s dítětem, neboť právo na osobní styk plyne z mezinárodních dokumentů a vnitrostátní 

předpisy obsahují i příslušná ustanovení pro výkon soudního rozhodnutí ve věci úpravy styku 

rodiče s dítětem.228  

NOVOTNÁ pak shrnuje nečastější výmluvy pečujícího rodiče, který maří styk dítěte 

s druhým rodičem vymezeným soudním rozhodnutím jako nevolnost, střevní potíže, zvýšená 

teplota dítěte s tím, že se později k těmto obtížím připojuje nechuť dítěte ke styku s druhým 

rodičem, strach z něho a odpor k němu. Takové spory se bezvýsledně řeší řadu let i u ESLP, 

v médiích. Výsledkem jsou pak naprosto zpřetrhané kontakty nepečujícího rodiče s dítětem a dítě 

si vytváří zcela mylný obraz o tom, jak by měla rodina fungovat.229  

V této souvislosti zdůrazňuji, že považuji za naprosto nezbytné, aby v případech, kdy 

dochází k problémům při realizaci kontaktů dítěte s rodičem, v jehož péči dítě není. Vztah 

nepečujícího rodiče s dítětem je dosud v pořádku, bylo ze strany soudu přijato rychlé a nezbytné 

opatření, aby bylo neprodleně nařízeno soudní jednání, aby byly využity prostředky, které soudu 

v rámci procesního práva umožňuje užít OSŘ a ZŘS, zejména opatření v rámci výkonu rozhodnutí 

§ 502 a § 503 ZŘS (uložení pokuty pečujícímu rodiči, a to i opakované, nařízení setkání 

s mediátorem, psychologem, pedopsychologem, nařízení realizace styku pod dohledem třetí 

osoby, stanovení plánu navykacího režimu apod.). Pokud oprávněný rodič marně vyčerpá 

prostředky výkonu rozhodnutí, jež mu poskytuje civilní právo, a k maření jeho styků s dítětem 

dochází i poté, připadá v úvahu i podání trestního oznámení pro podezření ze spáchání trestného 

činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání dle § 337 odst. 4 zákona č. 40/2009 Sb., 

trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

Rodič, jemuž je bráněno v kontaktu, může také požadovat náhradu škody, která mu vznikla 

v souvislosti se zbytečnou cestou za účelem převzetí dítěte, a uplatňovat ji v občanskoprávním 

řízení. Jedná se o škodu, která vznikla porušením zákona.230 Bez pochybností to jsou případy, kdy 

došlo k porušení rozsudku, kterým byl styk upraven, a nerezidentní rodič nebyl, byť z objektivních 

                                                 
228 ROGALEWICZOVÁ, Romana. Povinnost a právo rodiče a dítěte na osobní styk. Acta Iuridica Olomucensia, 

2016, č. 11, s. 221. 
229 NOVOTNÁ, Věra. Precizace rozhodnutí soudu o úpravě styku rodiče s dítětem. Právo a rodina, 2012, č. 12, s. 2. 
230 Viz § 2910 OZ ve spojení s § 888 OZ. 
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důvodů, informován ze strany druhého rodiče o tom, že kontakt neproběhne. V situacích, kdy 

pečující rodič úmyslně zmaří kontakt, přichází v úvahu i vznik škody porušením dobrých mravů 

dle § 2909 OZ.231 Lze se však při splnění zákonných předpokladů domáhat i náhrady nemajetkové 

újmy z titulu ochrany osobnosti.232 

Rychlost rozhodování řízení o styku rodiče s dítětem vyzdvihuje i ESLP, který konstatoval, 

že prostý běh času může zapříčinit nenapravitelné důsledky pro vztahy mezi dětmi a rodiči, již s 

nimi nežijí.233  

Ze strany ESLP bylo dále konstatováno, že je povinností soudů přijmout veškerá opatření 

k umožnění kontaktu dítěte s rodičem, která od nich lze rozumně očekávat, avšak soudy již 

neodpovídají za uspokojivý výsledek, ale pouze za to, že vyčerpaly všechny žádoucí prostředky, 

neboť v rodinných věcech nejsou všemohoucí a dostávají se do střetu s rodiči, již nejsou schopni 

přenést se přes vzájemnou nevraživost a nehledí zájmu vlastního dítěte.234 

Čím více času uplyne bez kontaktů, tím je komplikovanější jejich obnovení a opětovná 

realizace, vzájemné vztahy nepečujícího rodiče s dítětem se oslabují. Navíc ze strany pečujícího 

rodiče může docházet k negativnímu ovlivňování dítěte, jehož výsledkem může být až úplné 

odcizení dítěte od nepečujícího rodiče, což je v příkrém rozporu s jeho zájmem na péči ze strany 

obou rodičů. Jedná se velmi často o otce, kdo v době probíhajícího soudního řízení dítě ve faktické 

péči nemá, ale často se marně domáhá alespoň minimálního kontaktu s dítětem, neboť tento je 

opakovaně záměrně mařen ze strany matky. 

V takové situaci, kdy dochází k bránění kontaktu dítěte s nepečujícím rodičem už v době 

řízení o úpravu poměrů pro dobu po rozvodu manželství, kdy rodiče zpravidla krátkou chvíli 

nebydlí společně, dítě má stále kladný vztah k oběma rodičům, je dle mého názoru při naplňování 

nejlepšího zájmu dítěte, a tedy zpravidla práva dítěte být v péči obou rodičů a zároveň mít 

spokojené dětství, nutné striktně posuzovat kritéria vymezená v kapitole 3.1 u obou rodičů a 

v případě, kdy nepřipadá v úvahu střídavá péče, svěřit dítě do péče toho z rodičů, který respektuje 

důležitost úlohy druhého rodiče v životě dítěte a dá se tak předpokládat, že nebude druhému rodiči 

bránit v kontaktu s dítětem. Toto pravidlo však v nastíněných případech dle mého názoru v praxi 

příliš uplatňováno není.  

 

                                                 
231 ROGALEWICZOVÁ, Romana. Náhrada škody způsobené neuskutečněním styku s dítětem ve stanoveném 

termínu. Právo a rodina, 2014, č. 1, s. 8-10. Viz také rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2003, sp. zn. 25 Cdo 

2289/2002. 
232 Blíže ONDŘEJOVÁ, Eva; FABIANOVÁ, Zuzana. Ochrana osobnosti a bránění ve styku. Rodinné listy, 2013, č. 

10, s. 32-34. Viz také rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 14. 1. 2011, sp. zn. 24 C 69/2003. 
233 Rozsudek ESLP č. 31679/96 ze dne 22. 1. 2000 ve věci Ignaccolo-Zenide proti Rumunsku. 
234 Rozsudek ESLP č. 27145/03 ze dne 18. 7. 2006 ve věci Pedovič proti České republice. 
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4.4.3  Vymáhat styk  či nevymáhat?  

 

Ze své advokátní praxe musím bohužel konstatovat, že jako velkou slabinu opatrovnického 

řízení vnímám vedení řízení o výkon soudního rozhodnutí ve věci styku nepečujícího rodiče 

s dítětem, když toto řízení je velmi často zdlouhavé a neefektivní, soudy zřídkakdy přistupují 

k jeho samotnému výkonu, někdy řízení ani nezahájí, a to ani přes opakované návrhy ze strany 

oprávněného rodiče.  

Časové prodlevy v rámci vykonávacího řízení byly vytýkány České republice i ze strany 

ESLP, kde bylo mimo jiné konstatováno, že nerealizování kontaktů otce s dítětem lze přičítat 

soustavnému odporu matky, který obecné soudy v podstatě trpěly, a neexistencí opatření, která by 

směřovala k zajištění reálných kontaktů. ESLP dále uvedl, že odmítavý postoj dítěte ke kontaktům 

s nepečujícím rodičem lze brát v potaz jen v těch případech, kdy je tento postoj vyvolán právě 

tímto nepečujícím rodičem či v případě psychického onemocnění dítěte, ne však v případě, kdy 

byl vyvolán rezidentním rodičem.235  

Ztotožňuji se však s názorem VYPUŠŤÁKA, že oprávněný rodič, který se rozhodne bojovat 

o své právo styku s dítětem, je v nelehké situaci, jelikož užití donucovacích mechanismů státu 

mohou mít negativní dopady na samotné dítě, kdy soudy musí důkladně zvažovat, zda výkon práva 

na styk oprávněného rodiče nebude v rozporu s nejlepším zájmem dítěte. Přesto je usilování o 

kontakt důležité, neboť eventuální přechodné těžkosti můžou být vynahrazeny daleko významnější 

hodnotou, a to udržením a rozvojem vztahu dítěte a rodiče.236 Nicméně NOVÁK připouští, že i 

případná rezignace na realizaci styku s dítětem neznamená nezájem, lhostejnost nebo negativní 

vztah k dítěti, ale naopak projev zodpovědné rodičovské lásky takové, jež nechce klást na dítě 

větší zátěž, než je schopné unést.237  

Ztotožňuji se s oběma uvedenými názory, kdy by oprávněný rodič měl maření kontaktů řešit 

za pomoci státních orgánů a nevzdávat se. Kontakty jsou důležité nejen pro něj, ale i pro dítě, které 

je v těchto situacích v podstatě bezbranné a nebude je schopno ze své pozice prosadit vůči 

pečujícímu rodiči. Na druhou stranu nejsem přesvědčená, zda je v zájmu dítěte situaci nechat dojít 

až do stádia, kdy je dítě v rámci výkonu rozhodnutí odňato pečujícímu rodiči v souladu s § 504 

ZŘS či umísťováno do neutrálního prostředí pro odmítání styku s jedním z rodičů.238  

                                                 
235 Rozsudek ESLP č. 26634/03 ze dne 9. 1. 2007 ve věci Kříž proti České republice. 
236 VYPUŠŤÁK, Radim. Oprávněný rodič a nástroje k realizaci styků s nezletilým dítětem. Právo a rodina, 2015, č. 

1, s. 5. 
237 NOVÁK, Tomáš. Styk a vzlyk. Rodinné listy, 2015, č. 7-8, s. 45. 
238 Neutrální (neboli také vhodné) prostředí je definováno v § 452 odst. 2 ZŘS. O umístění dítěte může soud 

rozhodnout postupem dle § 13a zákona č. 359/1999 Sb., zákon o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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V takových situacích existuje velké riziko, že samotným zásahem státních orgánů může být 

dítě traumatizováno a poškozeno mnohem více než neuskutečňovanými kontakty s druhým 

rodičem. Jsem si však plně vědoma citlivosti této problematiky, jež nejspíše nemá jednoznačné 

řešení, které by respektovalo plně zájem dítěte a zároveň neporušovalo práva některého z rodičů. 

Pro úplnost uvádím, že opakované nebo trvalé bránění nerezidentnímu rodiči v kontaktu 

s dítětem je zákonným předpokladem změny poměrů.239 V praxi se dle mé zkušenosti jedná 

o nesmírně složité opatrovnické řízení, kdy se musí zkoumat příčiny, proč ke kontaktům 

nedochází, kdo je viníkem, zda je odmítavý postoj dítěte jeho autentickým přáním či projekcí přání 

pečujícího rodiče a automaticky zahájení takového řízení neznamená svěření dítěte do péče 

druhého rodiče, neboť i tak by takový postup v řadě případů nebyl shledán v nejlepším zájmu 

nezletilého dítěte.  

Stejně problematickou a pro dítě nepochybně velmi traumatizující je pak situace, kdy 

nerezidentní rodič neprojevuje o dítě po rozvodu manželství žádný zájem a nestýká se s ním. 

Opakovaně se během advokátní činnosti s takovými případy setkávám, kdy například děti jsou 

připraveny na kontakt, mají sbalené batohy a oprávněný rodič ke kontaktu, a to třeba i bez omluvy, 

nedorazí. Setkala jsem se i s rodiči, kteří by si střídavou péči přáli nebo alespoň rozšířený kontakt, 

neboť vnímají silný citový vztah dítěte k druhému rodiči, avšak tento rodič o takové varianty 

zájem nemá.  

Jak bylo úvodu této kapitoly nastíněno, rodič má z podstaty rodičovské odpovědnosti 

povinnost se s dítětem stýkat, soudní rozhodnutí jej však formuluje jako právo. Soudně vymáhat 

styk proti vůli rodiče nejde a z mého pohledu je to tak také správně. Nedovedu si představit, jaký 

přínos by pro dítě takový vynucený kontakt měl.  

 

4.5 Společná péče  

 

Na posledním místě uvádím model nejméně v praxi používaný, a to společnou péči rodičů. 

Jedná se o jediný model, u něhož soud potřebuje souhlas obou rodičů, jinak o společné péči 

nemůže rozhodnout.240 Je to logické, neboť pro rodiče se v podstatě při péči o dítě nic rozvodem 

manželství po právní stránce nemění.  

O společné péči tedy není autoritativně rozhodováno soudem, když soud může pouze 

schválit dohodu rodičů o společné péči či ji neschválit, pokud by odporovala zájmu dítěte. Rodiče 

                                                 
239 Viz § 889 ve spojení s § 909 OZ. 
240 § 907 odst. 1 OZ. 
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dále pokračují v neupraveném režimu, není určeno, kdo o dítě bude po rozvodu manželství 

pečovat. Tento model je vhodný pro takové rodiny, kde rodiče ani po rozvodu manželství 

nevnímají jako nutnost mít jakkoli regulované vzájemné vztahy. Vše bude záležet na aktuálních 

dohodách rodičů. Pro dobu po rozvodu manželství tak nejsou nijak upraveny poměry k dítěti. 

Tento model péče může být vhodným pro děti, jež i po rozvodu žijí nadále s rodiči v jedné 

domácnosti či naopak děti, které jsou blízké zletilosti a s rodiči už nežijí, studují a sami se živí 

apod.241  

Společná péče spolu se střídavou péčí představují nejšetrnější modely péče k právům rodičů 

a zároveň zaručují dítěti právo na oba jeho rodiče na rozdíl od výlučné péče jednoho z rodičů, 

která byť i jen v právní rovině vztah jednoho z rodičů k dítěti omezuje, a to v rozsahu osobní péče 

a rozhodování v běžných denních záležitostech, které se dítěte týkají. Společná péče pak 

představuje přirozený typ péče o dítě a minimalizuje zásahy státu do rodinného života.242  

 Z mého pohledu pak představuje také model výchovy, který nejvíce respektuje zájem dítěte, 

neboť jednak předpokládá dohodu rodičů o nepotřebě autoritativního rozhodnutí o poměrech 

dítěte, a jednak existenci plné shody rodičů o potřebách dítěte, jejich flexibility ohledně péče o 

dítě s ohledem na aktuální okolnosti a neexistenci rodičovského konfliktu. 

Je nepochybné, že společná péče klade na rozvádějící se rodiče velké nároky a problémem 

může být otázka financování potřeb dítěte. Okamžikem právní moci rozsudku o rozvodu 

manželství zaniká společné jmění manželů a rodiče spolu ani při této formě péče nemusí žít 

ve společné domácnosti a ohledně hrazení potřeb dítěte nemusí dojít ke shodě.243  

Při společné péči totiž není na rozdíl do výlučné péče či střídavé péče obsahem soudního 

rozhodnutí vyživovací povinnost rodičů k dítěti. Z mé zkušenosti tomu tak však není či nemusí 

být automaticky vždy. V praxi v jednom mém případu soud schválil k naší žádosti společnou péči 

o děti a otec se dohodou, která byla součástí výroku soudního rozhodnutí, zavázal hradit výživné 

k rukám matky. Jsem přesvědčená, že takový postup soudu je zákonný, když soud plně respektuje 

dohodu rodičů, jež neodporuje zájmu dětí, a neshledá tak důvod k ingerenci do jejich rodinných 

vztahů. Naopak by zásah soudu v takových případech mohl být kontraproduktivní, neboť by 

například tento otec za dané situace nemusel s výlučnou péčí matky souhlasit. Mám však i opačnou 

                                                 
241 MELZER, Filip; TÉGL, Petr a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek IV. § 655-975. 1. vydání. Praha: 

Leges, 2016, s. 1622-1623. 
242 MELZER, Filip; TÉGL, Petr a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek IV. § 655-975. 1. vydání. Praha: 

Leges, 2016, s. 1623. 
243 DUDOVÁ, Radka; HASTRMANOVÁ, Šárka. Otcové, matky a porozvodová péče o děti. 1. vydání. Praha: 

Sociologický ústav AV ČR, 2007, s. 74-75. 
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zkušenost, kdy soud odmítl schválit dohodu rodičů o společné péči, jejíž součástí byla povinnost 

jednoho z rodičů k rukám druhého rodiče hradit výživné.  

WESTPHALOVÁ s ROGALEWICZOVOU pak mají za to, že společné péči se velmi 

podobá model výlučné péče jednoho z rodičů s neomezeným právem a možností dítěte kdykoliv 

kontaktovat a vyhledat svého druhého rodiče, pokud má takovou potřebu se s ním stýkat, 

telefonovat, poradit se, požádat jej o pomoc apod. Tedy takový případ výlučné péče jednoho 

z rodičů, kdy dítěti nikdo a nic nebrání být v neustálém kontaktu s oběma svými rodiči. To vše 

samozřejmě za předpokladu funkční komunikace rodičů.244 

Ač má společná péče v OZ nezastupitelnou roli, bohužel se s ní jako rodinný advokát příliš 

nesetkávám. V roce 2019 jsem se s ryzí společnou péčí setkala pouze jedenkrát, byl to příběh 

s velmi šťastným koncem, který v současné době připomíná spíše zázrak a uvedu jej na závěr této 

kapitoly. Se společnou péčí souhlasil u opatrovnického soudu můj klient, přestože ve věci péče o 

čtyřletou dceru navrhoval střídavou péči a matka svou výlučnou péči. Do doby nařízeného 

soudního jednání oba rodiče přehodnotili svá stanoviska, kdy oba ponechali stranou své partnerské 

křivdy a plně hleděli na celou věc očima své dcery. Došli k závěru, že výlučná péče jednoho z nich 

ani střídavá péče není vhodná. Připustili, že výlučnou péčí je jeden z rodičů zkrácen na svých 

právech, dcera chce být s oběma rodiči a střídavá péče po týdnu či jiném pevném termínu je pro 

jejich dítě buď příliš dlouhá či jinak nevhodná. V jednací síni si následně vzájemně přiznali, že se 

dceři po druhém rodiči někdy stýská po třech dnech, někdy po čtyřech, a proto ji bez problému za 

druhým rodičem dovezou a termíny péče vždy upraví flexibilně. Jsem přesvědčená, že se vítězi 

stali všichni tři. Přestali být partnery, ale zůstali přáteli a rodiči, kteří táhnou za jeden provaz, 

vzájemně se respektují a roli druhého rodiče v životě dítěte vnímají jako nepostradatelnou a 

důležitou.  
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5 Vybrané problémy  

 

5.1 Dopady rozvodu manželství na dítě  

 

Jsem přesvědčena, že i hladký průběh rozvodu manželství má vliv na psychiku dítěte a 

nějakým způsobem dítě poznamenává. Proto jsem se také tuto problematiku rozhodla zahrnout 

do své práce. 

Děti reagují na stres spojený s rozvodem manželství různým způsobem. Vše je závislé 

na psychické odolnosti daného konkrétního dítěte. I v případech, kdy se dítě nehroutí, nepláče, 

nečiní výstupy, ještě automaticky neznamená, že by rozvodem netrpělo. Některé děti reagují 

na odchod jednoho z rodičů ze společné domácnosti a ztrátu každodenního kontaktu s ním jako na 

úmrtí blízké osoby či na jinou traumatizující událost. Nevěří tomu, že je to pravda a dlouhou dobu 

jsou schopné zachovávat naději, že se k sobě jeho rodiče vrátí, a to většinou i za situace, kdy 

v rodině probíhaly intenzivní rodičovské konflikty. Na druhou stranu pro jiné děti samotný rozvod 

rodičů traumatizujícím za každých okolností být nemusí.245 Všichni členové rodiny jsou však 

nepochybně zasaženi rozkolísáním emocionální rovnováhy v rodině a zároveň sytí rodinné pole 

negativními emocemi, což je emociální přítěž problému, v důsledku čehož dochází k traumatizaci 

dítěte.246 

Dětští psychologové pak povětšinou uvádějí, že se dítěte rozvod dotkne až na výjimky vždy. 

Dítě těžce prožívá a vnímá tu skutečnost, že se jeho rodiče, jež má rádo a kteří mají rádi jeho, 

nemají rádi navzájem, že se zraňují a ubližují si. Některé děti se pak uzavírají do sebe, jiné se 

naopak stávají podrážděnými, agresivními.247 

Dítě je vnímavé a některé věci může vnímat ještě hůře, než jaké ve skutečnosti jsou. Kontakt 

s dítětem by však neměl být negativně ovlivňován starostmi s minulostí či naopak starostmi o 

budoucnost. Navíc dítě je v případě rozvodu poměrně vztahovačné a snadno se obviňuje z konce 

manželství svých rodičů, velmi snadno uvěří, že se rodiče rozvedli proto, že zlobilo. Nicméně 

samotná skutečnost neúplné rodiny není kriminogenním či sociálně disharmonickým inkubátorem. 

Daleko podstatnějším totiž je, co je se samotným rozpadem rodiny spojeno. Dvěma 

                                                 
245 ZIERHUTOVÁ, Jana; MOJŽÍŠOVÁ, Adéla. Rozvod z pohledu dítěte. Sociální práce, 2006, č. 2, s. 92-93. 
246 VANÍČKOVÁ, Eva. Traumatizace dítěte rodičovským konfliktem. Právo a rodina, 2014, č. 4, s. 19. 
247 MATĚJČEK, Zdeněk; DYTRYCH, Zdeněk. Přestali jste být manželi, ale zůstáváte rodiči. Otec, dítě, rodina, 1994, 

č. 1, s. 1-2. 
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nejnebezpečnějšími postupy jsou pak obviňování dítěte z rozpadu manželství a popouzení dítěte 

jedním z rodičů proti tomu druhému.248  

Stejně tak sem lze zařadit v současné době velmi diskutovanou problematiku křivých 

obvinění mezi rodiči, s níž se v praxi a v soudních sporech ve věci úpravy poměrů k dětem 

po rozvodu manželství čím dál více setkávám. Nejčastěji se jedná o křivé nařčení z domácího 

násilí či sexuálního zneužívání nebo týrání společného dítěte. Do takových obvinění je pak 

vtahováno samo dítě, pokud mu rodič, který z údajné trestné činnosti nařkne druhého rodiče, 

podsouvá určité vnímání některých skutečností či jej přímo navádí k vyslovení takových obvinění. 

Příčinami pak mohou být snahy pomstít se druhému partnerovi za příkoří a ponížení v průběhu 

manželství či snaha vymazat bývalého partnera ze života svého i společného dítěte nebo získat 

výhodu v opatrovnickém sporu.249 Doplnila bych, že jako další příčinu shledávám i samotnou 

silnou nenávist opuštěného partnera k druhému, který jej tímto trestá za odchod z rodinné 

domácnosti. KLIMEŠ pak v této souvislosti trefně označuje za nejčastější týrání, zanedbávání či 

zneužívání dětí právě zneužití dítěte v rozvodovém boji.250 

 

5.1.1  Syndrom zavrženého rodiče  

 

V předchozí kapitole bylo naznačeno, že jedním z nejnebezpečnějších jevů, který provází 

rozpad rodiny, je tzv. popouzení dítěte. Rozumí se jím jakékoli přímé či nepřímé ovlivňování 

dítěte jedním z rodičů s úmyslem snížit hodnotu druhého rodiče v očích společného dítěte. Může 

být různé intenzity a dítě může být popouzeno jedním z rodičů či oběma zároveň. Motivy mohou 

být různé, například strach, zlost, touha po pomstě, ale i hluboké přesvědčení popouzejícího rodiče 

o špatnosti toho druhého. Ne všichni rodiče totiž dokáží oddělit svou osobní zkušenost s bývalým 

partnerem od jeho rodičovské role.251 

Nejzávažnější formou popouzení je jednoznačně tzv. syndrom zavrženého rodiče 

(The parental alienation syndrome, neboli dále ve zkratce PAS). Tomuto zažitému termínu je 

odborníky vytýkán nepřesný překlad, kdy by na místě bylo vhodnější užívat termín odcizený, který 

není tolik emočně založený jako termín zavržený, nedramatizuje a nenaznačuje viníka. Navíc není 

                                                 
248 NOVÁK, Tomáš. Rozvod a smrt rodiče-lze porovnávat míru stresu? Právo a rodina, 2008, č. 3, s. 16-17. 
249 ROGALEWICZOVÁ, Romana. Křivá obvinění mezi rodiči jako nástroj v rodičovském konfliktu. Právo a rodina, 

2017, č. 3, s. 13.  
250 KLIMEŠ, Jeroným. Dítě jako oběť manželského konfliktu. Právo a rodina, 2013, č. 2, s. 17. 
251 NOVÁK, Tomáš. Obranné mechanismy bránící řádné přípravě dítěte na styk s druhým rodičem, zejména u tzv. 

hraničních osob. Právo a rodina, 2011, č. 4, s. 19. 
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medicínsky seriózní, jelikož se nenachází v mezinárodním seznamu diagnóz.252 Při označování 

tohoto jevu jako syndromu je totiž dítě označováno jako nositel patologie a je nutné jej léčit. Není 

etické dítě označovat za jeho nositele právě z důvodu absence PAS v přijaté klasifikaci nemocí.253 

NOVÁK se termínu zastává, poukazuje na skutečnost, že se jedná spíše o záležitost sociálně 

psychologickou než klinicko-psychologickou.254 Jedná se tak o kontroverzní termín a spíše než 

diagnostickou jednotku, představuje popis vztahu mezi rodičem a dítětem ve sporu o styk s ním či 

o jeho svěření do péče.255 

Tento termín poprvé použil psycholog Richard A. Gardner. Označuje jím proces, v němž 

u dítěte dochází ke vštěpování odporu a přehnané a neoprávněné kritiky směrem k jeho rodiči. Na 

rozdíl od popouzení však v sobě zahrnuje i další aspekty, a není proto totéž co prosté rodičovské 

popouzení. Programující rodič se podílí na odcizení dítěte od druhého rodiče vědomě i podvědomě 

a participuje na něm i samo dítě nezávisle na rodiči. Programování je provázeno scénáři, jež 

odsuzují a zavrhují druhého rodiče. Hlavním znakem PAS je přehánění drobných nedostatků a 

slabostí. Zásadní úlohu zde představuje prostředí a rodina, ve které dítě žije. Termín PAS je 

použitelný jen v těch případech, kde rodič nedal důvod k vyvolání oprávněné nenávisti u dítěte.256 

GARDNER také sumarizoval projevy syndromu zavrženého rodiče s tím, že se 

u jednotlivých dětí vykazují v různé intenzitě a složení. Jedná se o shazování zavrženého rodiče 

za použití veškerých urážlivých slov, dále slabé, neopodstatněné či absurdní odůvodnění 

nenávisti, jež jsou ospravedlňovány vzpomínkami na nedůležité několik let staré hádky. 

V průběhu sporu o porozvodovou péči je pak typické, že tyto záminky a důvody právní zástupce 

programujícího rodiče ve snaze podpořit svého klienta předloží soudu. V typickém PAS je pak 

takový seznam tvořen velmi slabými důvody a právní zástupce programujícího rodiče soudu 

v podstatě dokazuje diagnózu PAS. Dalším projevem PAS je nedostatek ambivalence neboli 

černobílé vidění dětí, kdy jeden rodič je špatný a druhý milovaný zcela bezchybný. Fenomén 

nezávislého myslitele je dalším typickým projevem PAS, postižené děti se samy hrdě hlásí 

k tomu, že zavrhnout rodiče bylo jejich vlastním rozhodnutím bez přispění programujícího rodiče, 

který toto podporuje a vyzdvihuje důležitost zavrženého rodiče v životě dítěte a podporu kontaktu. 

Děti si jsou vědomy, že touto lží ochrání milujícího rodiče před kritikou a vinou. Proces 

                                                 
252 GJURIČOVÁ, Šárka. Syndrom zavrženého rodiče? Právo a rodina, 2005, č. 10, s. 5-6. 
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programování je zdárně ukončen, když dítě po určité době samo uvěří tomu, že si zavržený rodič 

své zavržení skutečně zaslouží. V neposlední řadě je projevem PAS reflexivní podpora 

milovaného rodiče při rodičovských sporech, kdy se dítě zastává milovaného rodiče, a to často 

ještě dříve, než by cokoliv vyslovil. U dětí postižených PAS často absentuje pocit viny a je 

přítomen naprostý nezájem o pocity nenáviděného rodiče. Typické je u dětí pak také vypůjčování 

scénářů od milovaného rodiče, užívání jeho slov, jež pak nejsou schopny samy blíže zdůvodnit a 

vysvětlit. Posledním projevem PAS je pak rozšíření nenávisti dítěte na celou rodinu zavrženého 

rodiče, děti ani milovaný rodič kvůli tomu žádné pocity viny nemají, pro nenávist však dítě nemá 

žádné vysvětlení.257 

Je naprosto nepochybné, že zavržený rodič se ocitá ve velmi psychicky náročné situaci, 

neboť se nikdy s takovými reakcemi dítěte, jeho agresí, nenávistí a neúctou k sobě samému 

nesetkal. WARSHAK uvádí, že reakce zavrženého rodiče na jednání dítěte mají však rozhodující 

vliv na to, jak vše dopadne. Je nutné vynaložit velkou dávku sebekontroly a empatie k pocitům 

dítěte bez ohledu na jeho chování a zůstat s ním v kontaktu. Doporučuje neztrácet nervy, dítě příliš 

nekritizovat, neoplácet mu jeho jednání, nenechat si diktovat podmínky styku, ani se nesnažit 

s dítětem diskutovat o jeho negativních emocích. Dále doporučuje neodmítat pocity dítěte a 

nepřesvědčovat ho, že jeho pocity nejsou skutečné, nepomlouvat programujícího rodiče a 

v žádném případě dítě neobviňovat, že mechanicky opakuje, co mu sdělil programující rodič, 

neboť to bude vnímat jako útok.258  

Důsledkem PAS je pak pro dítě ztráta téměř všeho, co s druhým rodičem souvisí. U dítěte 

dochází k zabrzdění a zdeformování emocionálního vývoje, neboť je programováno k potlačování 

svých pozitivních emocí k zavrženému rodiči a zároveň k volnému průběhu svých negativních 

emocí a nenávisti, čímž u dítěte dojde k zásadnímu narušení jeho sebedůvěry. U programovaných 

dětí dochází také ke zpomalení a zdeformování psychosociálního vývoje, dítě totiž nemá potřebný 

model k převzetí své sexuální role, dochází u něj obecně k narušení vztahu k autoritám a 

v důsledku programování k vytvoření nepravého „falešného já“.259 Programující rodič u dítěte 

pěstuje závislost na své osobě namísto jeho zdravého vedení k samostatnosti. Čím více je na něm 

dítě závislé, tím více dítě projevuje svou nenávist vůči zavrženému rodiči, aby uspokojilo rodiče 

programujícího a neztratilo jeho lásku.260 
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V praxi je velmi složité a problematické za situace, kdy se u dítěte projevuje PAS 

v jakémkoliv stupni a intenzitě, nalézt řešení, které by skutečně reflektovalo nejlepší zájem dítěte. 

V opatrovnických sporech často odpírání kontaktu, manipulace a popouzení dítěte vůči 

nepečujícímu rodiči vede ke svěření dítěte do péče rezidentního rodiče, a tedy k vítězství toho 

z rodičů, který dítě negativně ovlivňuje vůči tomu druhému.  

V USA mají zkušenosti s deprogramovacími postupy, kdy podle stupně PAS přichází 

v úvahu buď změna výchovného prostředí od programujícího k zavrženému s monitorovaným 

kontaktem programujícího rodiče s dítětem, umístění dítěte do reintegračního zařízení, kde 

probíhají terapie směřující k obnově vztahu se zavrženým rodičem a nakonec varianta ponechání 

dítěte v péči programujícího rodiče, kdy je současně určen rodině terapeut, který řídí styk 

zavrženého rodiče s dítětem a nespolupracujícímu programujícímu rodiči je možné ukládat sankce 

v podobě napomenutí, pokut, prospěšných prací, odsouzení.261  

Mám za to, že obzvláště poslední varianta by v obdobných případech měla být de lege 

ferenda užívána v českém prostředí. Jsem totiž přesvědčena, že velký počet programujících rodičů 

je schopen respektovat autoritu pod pohrůžkou ztráty péče o dítě a jeho svěření do péče druhého, 

zavrženého rodiče. Rovněž by mohlo být účelné v takových případech započít užívat sankce 

obecně prospěšných prací a citelných pokut.  

V tomto směru shledávám v českém právním řádu velké rezervy, což bylo nastíněno již 

v kapitole č. 4.4.3, neboť rodič porušující soudní rozhodnutí o péči často sankcionován nijak není, 

vykonávací řízení není efektivní a dítě nadále zůstává ve výchovném prostředí rodiče, který 

druhého rodiče v životě dítěte nerespektuje a k lásce k němu jej nevede. Takové výchovné 

prostředí je však toxické a může způsobovat nenávratné odcizení dítěte s druhým rodičem, což 

také může ve výsledku vést až k poruše osobnosti dítěte.  

Závěrem této kapitoly bych zmínila, že i orgány činné v trestním řízení se problematikou 

PAS v České republice zabývají, kdy jednání programujícího rodiče může představovat týrání 

dítěte s následkem těžké újmy na zdraví.  

Například rozsudkem Krajského soudu v Brně, č. j. 7 To 6/2017-246, ze dne 2. 3. 2017, byl 

uznán vinným otec syna, který byl svěřen do střídavé péče rodičů, ze zločinu týrání svěřené osoby 

podle § 198 odst. 1, odst. 2 písm. b), d) trestního zákoníku, neboť dlouhodobě zatěžoval syna 

rodičovským konfliktem, vědomě s ním manipuloval proti matce, vyvolával u něho negativní 

pocity vůči ní a snažil se o její vyřazení ze života dítěte, čímž u dítěte vznikl syndrom zavrženého 

                                                 
261 PAVLÁT, Josef. Popouzení dětí a syndrom odcizeného rodiče. Soudce, 2008, č. 7-8, s. 55. 
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rodiče. Programujícímu rodiči byl uložen souhrnný trest odnětí svobody v trvání tří roků 

s podmíněným odkladem na dva a půl roku.  

Podobně je nyní řešen případ, kdy matka manipulovala s dcerou tak, že ji na sebe nezdravě 

až symbioticky vázala, a to i v situaci, kdy měla být svěřena do péče otce, což vedlo až 

k hospitalizaci dcery. Matka měla být dvakrát odsouzena Okresním soudem ve Svitavách 

pro trestné činy týrání svěřené osoby a ohrožování výchovy dítěte dle § 201 trestního zákoníku a 

následně dvakrát zproštěna obžaloby Krajským soudem v Hradci Králové – pobočka 

v Pardubicích. Nyní měl ve věci podruhé podat dovolání Nejvyšší státní zástupce k Nejvyššímu 

soudu, kdy avizuje potřebu konkrétněji vymezit takové specifické formy týrání z hlediska 

aplikační soudní praxe.262  

S tímto postupem se ztotožňuji a vítám jej, neboť mám za to, že manipulace dítěte, snaha 

vyřadit jednoho z rodičů ze života dítěte, ať jej nazýváme syndromem zavrženého rodiče či 

nikoliv, je velmi závažným porušením povinností plynoucích rodičům z jejich rodičovské 

odpovědnosti. Takové jednání může naplnit i skutkové podstaty výše uvedených trestných činů, 

neboť takovými postupy je rodič schopen dítě, které je nastaveno tak, že zpravidla oba své rodiče 

miluje stejně, skutečně nenapravitelně celoživotně poškodit.  

 

5.2 OSPOD a jeho úloha při ochraně zájmu dítěte v  rozvodu 

rodičů 

 

V ochraně zájmu a blaha dítěte má významnou roli také OSPOD. Je to také jeho předním 

hlediskem spolu s ochranou rodičovství a rodiny a vzájemného práva rodičů a dětí na rodičovskou 

výchovu a péči dle § 5 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 

předpisů (dále také jen „ZOSPOD“). Ostatně povinnost státu chránit rodičovství a rodinu 

deklaruje v článku 32 samotná Listina základních práv a svobod.263 Stát má povinnost děti chránit 

v různých složitých životních situacích, ve kterých rodiče nemohou, nechtějí či nejsou schopni 

dítě ochránit. Jedná se o podstatu sociálně-právní ochrany dětí jako oblast veřejného práva, kdy 

stát pro zajištění nejlepšího zájmu dítěte musí v některých případech zasáhnout do rodiny a jejího 

                                                 
262 Matka manipulovala dceru vůči otci, podle žalobce Zemana je to trestný čin [online]. idnes.cz, [cit. 3. listopadu 

2019]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/soud-svitavy-manipulace-otec-matka-spor-okresni-

krajsky-soud-statni-zastupce-trest.A190927_133239_pardubice-zpravy_lati. 
263 Listina základních práv a svobod, vyhlášená usnesením předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. jako 

součást ústavního pořádku České republiky ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. 

https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/soud-svitavy-manipulace-otec-matka-spor-okresni-krajsky-soud-statni-zastupce-trest.A190927_133239_pardubice-zpravy_lati
https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/soud-svitavy-manipulace-otec-matka-spor-okresni-krajsky-soud-statni-zastupce-trest.A190927_133239_pardubice-zpravy_lati
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soukromí.264 Takovou náročnou životní situací může být i rozvod manželství rodičů, což je důvod, 

proč jsem tuto problematiku rovněž zařadila do této práce.  

 

5.2.1  Význam a role sociálně-právní ochrany dětí  

 

Sociálně-právní ochrana dětí je vymezena v § 1 ZOSPOD zejména jako ochrana práva dítěte 

na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte a jeho jmění a působení, 

které směřuje k obnovení narušených funkcí rodiny.  

 Hlavním úkolem OSPOD v souvislosti s rozvodem manželství je pak ochrana dítěte, které 

se může často nacházet v epicentru rodičovského konfliktu. Většina dětí v rodinách, kde probíhají 

rozvody, nespadá do kategorie ohrožených dětí vymezených v § 6 ZOSPOD, na které svou činnost 

OSPOD zejména zaměřuje.265  

Ve vyhrocených intenzivních či dlouhotrvajících rodičovských konfliktech pak dle mé 

zkušenosti jsou někdy v činnosti OSPOD děti evidovány jako ohrožené dle § 6 písm. a) bod 3., 

kdy rodiče nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnost, nebo dle 

písm. g) ZOSPOD, neboť jsou ohrožovány násilím mezi rodiči a je tak nepříznivě ovlivňován 

jejich vývoj.  

Pokud rodiče nejsou ve shodě ohledně výkonu rodičovské odpovědnosti, pak zde 

dramaticky narůstá potenciální míra ohrožení dítěte, kterou musí OSPOD v souladu s § 10 odst. 3 

písm. c) ZOSPOD soustavně monitorovat a vyhodnocovat.266 Neexistují žádná absolutní kritéria 

pro posuzování, co je značnou mírou ohrožení dítěte. Je vždy třeba posuzovat stupeň a rozsah 

skutečné i potenciální újmy dítěte, délku a frekvenci incidentů nevhodné péče, promyšlenost či 

úmyslnost jednání pečující osoby, přítomnost či absenci náhledu na rizikové rodičovské chování 

včetně schopnosti rodičovské empatie k dítěti.267 

                                                 
264 NOVOTNÁ, Věra. Návštěvy v rodinách při výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Právo a rodina, 2010, č. 1, s. 5. 
265 BRZOBOHATÝ, Robin; CIRBUSOVÁ, Martina; ROGALEWICZOVÁ, Romana. Interdisciplinární spolupráce 

v nejlepším zájmu dítěte. Metodické doporučení pro řešení rodičovských konfliktů nejen s mezinárodním prvkem. 1. 

vydání. Brno: Tribun EU, s. r. o., 2015, s. 8. 
266 BRZOBOHATÝ, Robin; CIRBUSOVÁ, Martina; ROGALEWICZOVÁ, Romana. Interdisciplinární spolupráce 

v nejlepším zájmu dítěte. Metodické doporučení pro řešení rodičovských konfliktů nejen s mezinárodním prvkem. 1. 

vydání. Brno: Tribun EU, s. r. o., 2015, s. 11-12. 
267 PTÁČEK, Radek; PEMOVÁ, Terezie. Hodnocení ohrožení a potřeb dětí v kontextu sociálně-právní ochrany dětí. 

Právo a rodina, 2013, č. 12, s. 19. 
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V souvislosti s rozvodem manželství nicméně OSPOD vystupuje nejčastěji v postavení 

kolizního opatrovníka v řízení o úpravu poměrů dítěte pro dobu po rozvodu manželství.268 Jedná 

se tedy o procesní subjekt, zástupce dítěte, který jedná jménem a na účet nezletilého dítěte. 

Opatrovníci jsou pak dle § 17 ZOSPOD pracovníci odboru OSPOD obecních úřadů obcí 

s rozšířenou působností. Výkon sociálně-právní ochrany dětí v rámci výkonu veřejné moci tak 

není totéž co výkon funkce opatrovníka v soudním řízení.269  

OSPOD má jinými slovy dvě role, a to jednak kolizního opatrovníka, který je zástupcem 

dítěte, ale také roli zástupce orgánu veřejné moci, jenž pracuje s ohroženými rodinami v souladu 

se ZOSPOD. Jako orgán veřejné moci ve spolupráci se soudem působí samozřejmě i po celou 

dobu probíhajícího soudního řízení o úpravě poměrů k dítěti, kde zároveň vystupuje jako kolizní 

opatrovník. 

Pokud OSPOD vystupuje jako kolizní opatrovník, pak zpravidla provádí sociální šetření, 

kdy navštíví domácnost, v níž dítě žije, zpracuje pro soud zprávu o poměrech dítěte a případně 

provede pohovor s dítětem. 

 

5.2.2  Právní nástroje sociálně -právní ochrany dětí  

 

OSPOD má řadu zákonných oprávnění, kterými může zajišťovat zájem dítěte. Taková 

oprávnění by pak měla směřovat ke korekci chování rodičů a objektivně jejich chování směřovat 

k tomu, aby samotní rodiče respektovali nejlepší zájem svého dítěte. Pracovníci OSPOD by se 

neměli stávat nástrojem v rukou rodičů a pouze u soudů tlumočit, co jim bylo kterým rodičem 

sděleno. Rodiče nejsou jejich klientem, tímto je dítě.270 

OSPOD v souladu s § 11 odst. 1 písm. a) ZOSPOD poskytuje poradenskou činnost 

rodičům, kterým tak pomáhá při řešení problémů, které souvisí s péčí o dítě. Zde bych podotkla, 

že je vždy na místě jednat s oběma rodiči, jelikož je pro sociálního pracovníka důležité být 

seznámen s verzí obou rodičů. Zároveň při jednání pouze s jednou stranou riskuje ztrátu důvěry 

strany druhé. OSPOD může dle § 12 odst. 1 ZOSPOD rodičům uložit povinnost využít odbornou 

poradenskou činnost v případech, kdy dítěti potřebnou odbornou poradenskou činnost přes jeho 

                                                 
268 Viz § 892 odst. 3 OZ ve spojení s § 469 ZŘS, ze kterých plyne, že při střetu zájmů rodičů a dítěte soud jmenuje 

dítěti opatrovníka, kterým je zpravidla OSPOD. 
269 BRZOBOHATÝ, Robin; CIRBUSOVÁ, Martina; ROGALEWICZOVÁ, Romana. Interdisciplinární spolupráce 

v nejlepším zájmu dítěte. Metodické doporučení pro řešení rodičovských konfliktů nejen s mezinárodním prvkem. 1. 

vydání. Brno: Tribun EU, s. r. o., 2015, s. 8. 
270 BRZOBOHATÝ, Robin; CIRBUSOVÁ, Martina; ROGALEWICZOVÁ, Romana. Interdisciplinární spolupráce 

v nejlepším zájmu dítěte. Metodické doporučení pro řešení rodičovských konfliktů nejen s mezinárodním prvkem. 1. 

vydání. Brno: Tribun EU, s. r. o., 2015, s. 8-9. 
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doporučení nezajistili, nebo když nejsou schopni řešit problémy ve věci výchovy dítěte bez takové 

odborné pomoci, a to obzvláště ve sporech o výchovu dítěte či styku s ním anebo v případě, kdy 

rodiče nevyužili k překonání problémů rodiny možnosti odborné poradenské činnosti. 

Dalším oprávněním OSPOD je možnost ukládat rodičům výchovná opatření. V souladu 

s § 13 odst. 1 písm. a) ZOSPOD může OSPOD rodiče vhodným způsobem napomenout. 

Napomenutí představuje nejmírnější opatření, které by mělo být užito jen tam, kde je to vhodné, a 

lze předpokládat, že to bude účinné, například v situacích, kdy dochází k bránění v kontaktu.271  

Dále podle § 13 odst. 1 písm. b) ZOSPOD může stanovit nad dítětem dohled a provádět jej 

za součinnosti školy či dalších osob anebo dle § 13 odst. 1 písm. d) ZOSPOD může rodičům uložit 

povinnost účastnit se prvního setkání se zapsaným mediátorem v rozsahu tří hodin nebo terapie. 

Nejpřísnějším opatřením, kterým může OSPOD reagovat na spory rodičů o výchovu dítěte, je 

podání návrhu k soudu na dočasné odejmutí dítěte z péče rodičů, a to na dobu až tří měsíců ve 

středisku výchovné péče či v zařízení vyžadující okamžitou pomoc dle § 13a odst. 1 a 4 ZOSPOD. 

Současně s tímto opatřením je pak rodičům rovněž uložena povinnost využít odbornou 

poradenskou činnost, jež směřuje k nápravě vztahů v rodině dle § 13 odst. 4 písm. d). 

Velmi efektivním by se rovněž mohlo zdát § 59 odst. 2 ZOSPOD, v němž je stanoveno, že 

přestupkem je maření výkonu rozhodnutí o výchovném opatření dle § 13 odst. 1 ZOSPOD a 

za jeho spáchání může být rodičům uložena pokuta až do výše 50.000,- Kč.  

Nemám reálnou zkušenost s tím, že by někdy byli rodiče za nespolupráci s OSPOD 

sankcionováni, ačkoliv jsem přesvědčená, že to mnohokrát na místě bylo a mohlo to dle mého 

přesvědčení řešení složité rodinné situace velmi napomoci. Rodič, který spolupráci bojkotuje, totiž 

uložením sankce může dle mého názoru jasně dostat najevo, že nemůže činit, co chce, a pokyny a 

doporučení OSPOD respektovat musí. Nicméně překážkou pro ukládání sankcí je administrativní 

a technická náročnost, kdy přestupek je řešen ve správním řízení komisemi pro projednávání 

přestupků, ale i následná nemožnost další spolupráce s postiženým rodičem.272 

V řízení o úpravu poměrů k dítěti pro dobu po rozvodu manželství je OSPOD jako kolizní 

opatrovník dítěte vyzván ze strany soudu, aby zjistil aktuální poměry dítěte a podal o nich soudu 

zprávu. Z tohoto pak plyne významné oprávnění pro OSPOD, který může využít § 52 ZOSPOD a 

za účelem sociálně-právní ochrany dětí činit tzv. sociální šetření, tedy navštěvovat dítě a rodinu, 

                                                 
271 WESTPHALOVÁ, Lenka. Možnosti zásahu státu do práv rodičů a dětí – poskytování sociálně-právní ochrany 

(2.). Právo a rodina, 2007, č. 8, s. 13. 
272 BRZOBOHATÝ, Robin; CIRBUSOVÁ, Martina; ROGALEWICZOVÁ, Romana. Interdisciplinární spolupráce 

v nejlepším zájmu dítěte. Metodické doporučení pro řešení rodičovských konfliktů nejen s mezinárodním prvkem. 1. 

vydání. Brno: Tribun EU, s. r. o., 2015, s. 22. 
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v níž žije, a dále zjišťovat podmínky prostředí, v němž dítě pobývá, jeho chování, péči, a to ve 

škole, u lékaře.  

Tomuto oprávnění OSPOD pak koresponduje samotná povinnost rodičů zakotvená v § 53 

odst. 2 ZOSPOD, a to spolupracovat s OSPOD při ochraně práv a zájmů dítěte, dostavovat se 

k osobnímu jednání, předkládat potřebné listiny a sociální šetření umožnit, je-li to nezbytné 

pro ochranu práv dítěte, jeho života a zdraví. Důležitým oprávněním sankčního charakteru pak je, 

že porušení těchto povinností ze strany rodičů může OSPOD sankcionovat pořádkovou pokutou 

až do částky 20.000,- Kč, a to i opakovaně.273  

Návštěvy dětí ve školách či školkách pak OSPOD může provést bez předchozího 

vyrozumění zákonných zástupců dítěte a školy s tím, že školy musí OSPOD vytvořit takové 

podmínky, aby mohl své oprávnění plně zrealizovat včetně poskytnutí místnosti k pohovoru 

s dítětem bez přítomnosti dalších osob.274 Jsem přesvědčená, že v řadě rodin, kde probíhá 

opatrovnické řízení a rozhoduje se o vhodnosti porozvodového uspořádání, je na místě s dítětem 

hovořit na neutrální půdě, což může být například právě škola, kdy je zároveň důležité, aby o tomto 

postupu předem nebyli rodiče jakožto zákonní zástupce rodiče informováni a neměli tak prostor 

dítě na pohovor připravit a případně ho navádět k tomu, co má sociálním pracovníkům sdělovat.275 

Sociální šetření pak může probíhat i bez předchozího ohlášení, což však z mé zkušenosti 

v rozvodech praktikováno není, neboť zpravidla probíhá po předchozí telefonické či e-mailové 

domluvě s rodiči. Šetření musí probíhat tak, aby byl splněn jeho účel a aby byl dodržen Etický 

kodex sociálních pracovníků, který byl schválen Společností sociálních pracovníků ČR. Sociální 

pracovníci musí při samotném šetření postupovat zodpovědně a s respektem k právům rodičů a 

zasahovat do soukromí rodiny jen do nezbytně nutné míry k ochraně zájmů dítěte. Samotný průběh 

sociálního šetření pak do velké míry závisí na profesionalitě, empatii, zkušenosti a odpovědnosti 

každého sociálního pracovníka.276  

Pro účely úpravy poměrů k dítěti pro dobu po rozvodu manželství jsou pak pro soud 

ze sociálního šetření ve zprávě o poměrech dítěte podstatné informace o rodině jako takové, jak 

spolu její členové komunikují, jak fungují, zda dochází ke konfliktům a kdo je případně vyvolává, 

                                                 
273 Viz § 53 odst. 5 ZOSPOD. 
274 NOVOTNÁ, Věra. Návštěvy v rodinách při výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Právo a rodina, 2010, č. 1, s. 4. 
275 Z § 8 odst. 2 ZOSPOD plyne mimo jiné, že dítě má právo při projednávání všech záležitostí, které se jej týkají, 

svobodně vyjádřit své názory i bez přítomnosti svých rodičů. 
276 HOVORKA, Daniel. Sociální šetření v bydlišti rodiny – kdy hrozí pokuty? Právo a rodina, 2007, č. 5, s. 7-8. 
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kdo zajišťuje péči o dítě, kdo s dítětem tráví více času, jak dítě prospívá ve škole, zda má zdravotní 

problémy, jaké má koníčky apod.277  

 

5.2.3  Zhodnocení činnosti  sociálně -právní ochrany dětí  

 

Mám za to, že ZOSPOD není nekvalitním právním předpisem, obsahuje řadu výše 

předestřených oprávnění, jež má OSPOD při ochraně zájmu dětí v rodičovských konfliktech 

k dispozici. Jsem však přesvědčená, že problematickým aspektem je zejména jeho aplikace 

v praxi, jelikož tato oprávnění nejsou příliš využívána.  

OSPOD má při ochraně zájmů dětí klíčovou úlohu, může mít velký vliv na postoje a 

stanoviska rodičů, protože vůči rodičům vystupuje či lépe řečeno, měl by vystupovat na rozdíl od 

právních zástupců v nestranné, neutrální a nezaujaté pozici jako zástupce dítěte a rodičům by měl 

předestírat a zdůrazňovat pohled samotného dítěte na věc. Setkala jsem se výjimečně s užitím 

výchovných opatření, nejčastěji s napomenutím, a to například v situaci velmi vulgárního a 

arogantního vystupování jednoho z rodičů směrem k druhému rodiči i příslušnému pracovníkovi 

OSPOD. Užité napomenutí však stejně nemělo žádný efekt.  

V praxi se nesetkávám ani s nařizováním odborné poradenské činnosti rodičům dle § 12 

ZOSPOD. Nejčetnějším argumentem proti jeho užití je pak absence víry v účinnost tohoto 

instrumentu. Pracovníci OSPOD proti použití tohoto opatření namítají, že rodiče musí 

spolupracovat dobrovolně, v opačném případě je výsledek takové spolupráce nereálný či velmi 

nejistý. Často také namítají obavy z pouhého formálního splnění takové povinnosti ze strany 

rodičů a nutnost vedení správního řízení, což s sebou nese administrativní zátěž. Pokud však rodiče 

v rodičovských konfliktech dobrovolně nedbají pokynů pracovníků OSPOD a přislíbili je 

respektovat, pak OSPOD nařídit odbornou spolupráci musí.278 

Postavení OSPOD je ve vyhroceném soudním řízení, v němž probíhá rodičovský konflikt, 

nesmírně komplikované. Přísluší mu role, které jsou prakticky neslučitelné. OSPOD radí rodičům, 

podporuje je při řešení vzájemného konfliktu, snaží se jim pomoci najít společné řešení. Zároveň 

je však má postihovat, pokud jejich rodičovský konflikt negativně dopadá na dítě a je mantinelem 

mezi rodiči, kdy si oba na OSPOD chodí stěžovat na druhého rodiče ve snaze přesvědčit je, že oni 

                                                 
277 BRZOBOHATÝ, Robin; CIRBUSOVÁ, Martina; ROGALEWICZOVÁ, Romana. Interdisciplinární spolupráce 

v nejlepším zájmu dítěte. Metodické doporučení pro řešení rodičovských konfliktů nejen s mezinárodním prvkem. 1. 

vydání. Brno: Tribun EU, s. r. o., 2015, s. 24. 
278 JEŽEK, Martin. Nařizování „odborné spolupráce“ rodičům či jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte 

v teorii i v praxi OSPOD. Právo a rodina, 2015, č. 7, s. 17-19. 
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jsou ti lepší. V neposlední řadě pak má objektivně zjistit názor dítěte a tento hájit v soudním řízení. 

Jedná se o velmi náročnou pracovní náplň, která je psychicky velmi náročná a spojena se 

stresujícími situacemi.279 

ROGALEWICZOVÁ de lege ferenda navrhuje s ohledem na výše uvedené, kdy se 

koncentruje práce s rodičem a dítětem v rodičovském konfliktu v jedné osobě sociálního 

pracovníka, rozdělit práci s dítětem a s rodiči mezi dva odlišné subjekty. A to buď zřízením 

samostatného oddělení na OSPOD, kdy jedno oddělení bude pracovat s rodiči, druhé s dítětem, či 

vytvoření zcela samostatného externího institutu pro výkon funkce opatrovníka, kdy OSPOD by 

pracoval pouze s rodiči. Jako poslední řešení navrhuje přenést některé povinnosti OSPOD 

pro práci s rodiči na pomáhající profese tak, aby OSPOD mohl svou pozornost věnovat primárně 

dítěti.280 

Pracovníci OSPOD se dle mého názoru často obávají vůči jednomu z rodičů vymezit a 

sdělit mu svůj názor na věc, který se neshoduje s postojem problémového rodiče, natož užít nějaké 

z výchovných opatření, neboť se obávají stížností či případné ztráty důvěry a následného 

znemožnění další spolupráce s ním. Takový přístup však nehodnotím jako správný, ačkoliv pro něj 

mám do jisté míry s ohledem na výše uvedenou náplň práce pracovníků OSPOD, která působí až 

schizofrenně, pochopení. Jsou totiž jistě situace, zejména v extrémně vyhrocených rodičovských 

sporech, kdy nařízení odborné spolupráce rodičům, uložení výchovného opatření či dokonce 

zahájení přestupkového řízení je plně na místě a může budoucí spolupráci rodičů s OSPOD naopak 

zlepšit, protože problémový rodič může své přístupy přehodnotit a uvědomit si autoritativní pozici 

OSPOD a zejména možnost, že může o výchovu dítěte v důsledku nespolupráce i přijít.  

V tomto směru je totiž namístě užít efektivních restriktivních opatření směrem k rodiči, 

který nespolupracuje a snaží se druhého rodiče ze života dítěte vytěsnit, a donutit jej tak začít 

spolupracovat. V České republice dle mého názoru ani ve vyhrocených konfliktech, kdy jsou 

zjevně ohroženy blaho a zájem dítěte, nespolupracující rodiče nemají z autorit žádný strach a péči 

o dítě vnímají jako nedotknutelnou. 

Situace ve vyhrocených konfliktech je často velmi nepřehledná a zájem dítěte je z mých 

zkušeností často úplně stranou, jelikož soudy i OSPOD jsou zahlceny a plně zaměstnány 

obsáhlými zprávami, četnými návrhy a stále novými informacemi od obou rodičů.  

                                                 
279 ROGALEWICZOVÁ, Romana. Orgán sociálně-právní ochrany dětí jako kolizní opatrovník dítěte. Právní 

rozhledy, 2015, č. 20, s. 714. 
280 ROGALEWICZOVÁ, Romana. Orgán sociálně-právní ochrany dětí jako kolizní opatrovník dítěte. Právní 

rozhledy, 2015, č. 20, s. 716-718. 
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Proto se naskýtá de lege ferenda možnost budoucí diverzifikace práce OSPOD, jak 

navrhuje ROGALEWICZOVÁ, neboť se mi jeví jako téměř nemožným, aby jeden konkrétní 

pracovník OSPOD, který řeší s rodiči jejich konflikt a další otázky související s jejich rozvodem 

či rozchodem, zároveň působil jako nezaujatý, objektivní a efektivní zástupce dítěte, který 

v soudním řízení bude hájit jeho nejlepší zájem.  

 

 

5.3 Význam znaleckého posudku  při hledání nejlepšího zájmu 

dítěte  

 

Na míru vhodnosti té které formy porozvodové péče se usuzuje při neshodě rodičů zejména 

z psychologických, popřípadě psychiatrických znaleckých posudků. Tuto problematiku jsem se 

rozhodla zařadit do své práce s ohledem na důležitý význam znaleckých posudků při hledání 

uspořádání porozvodové péče o dítě, které reflektuje či má reflektovat nejlepší zájem dítěte. 

V opatrovnických řízeních se jedná o klíčové důkazy, a tedy významné instrumenty k nalezení a 

dosažení nejlepšího zájmu dítěte. Ze své praxe totiž mohu konstatovat již úvodem této 

podkapitoly, že jsem velmi znepokojena jejich odbornou úrovní a přeceňováním ze strany 

opatrovnických soudů. 

V soudní praxi se přistupuje k pořízení znaleckého posudku v situacích, kdy se rodiče nejsou 

schopni dohodnout na modelu porozvodové péče či na rozsahu kontaktu dítěte s nepečujícím 

rodičem.281 V nějaké podobě se tedy v rozvodu v takových rodinách projevuje rodičovský konflikt.  

Ze své právnické činnosti mohu konstatovat, že v opatrovnických sporech, v nichž se zadává 

znalcům vypracování psychologického či psychiatrického znaleckého posudku, se samotné 

opatrovnické řízení prodlužuje o několik měsíců až rok, což je obzvláště ve vyhrocenějších 

rodinných kauzách přímo kontraproduktivní a odporující zájmu dítěte na stabilitě výchovného 

prostředí. V takových rodinách je naopak třeba rychle nastolit právní jistotu pro všechny účastníky 

řízení a vyhrocenou rodinnou situaci uklidnit. Samotný rodičovský konflikt může dokonce 

eskalovat s ohledem na snahu rodičů ze znaleckého posudku vyjít jako lepší rodič a také může být 

provázen manipulací dítěte ve snaze zvýšit jeho preference k jednomu z rodičů a zvětšit tak 

pravděpodobnost, že znalec doporučí ten model porozvodového uspořádání, který daný rodič 

navrhuje.  

                                                 
281 Soud v souladu s § 127 OSŘ ustanoví soudního znalce, pokud rozhodnutí závisí na posouzení odborných 

skutečností, k nimž nestačí odborné vyjádření. 
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Opatrovnický soud samozřejmě nemá povinnost v souladu se zásadou volného hodnocení 

důkazů a principu nejlepšího zájmu dítěte nechat zadat vypracování znaleckého posudku, pokud 

je přesvědčen, že je zde dostatek jiných důkazů k rozhodnutí ve věci samé, z nichž lze zjistit 

potřeby dítěte a výchovné kompetence rodičů.282 U vyšších soudů je však zastáván obecný výklad, 

že v případech, kde je nutné užít odborných znalostí, je třeba provést znalecké dokazování, jinak 

by řízení bylo zatíženo vadou, a to i kdyby sám soud disponoval příslušnými odbornými 

znalostmi.283 

Případy, ve kterých se pořizuje znalecký posudek, přitom patří mezi ty závažnější. Jsou to 

kauzy, v nichž opatrovnický soud nemá dostatečné informace k rozhodnutí ve věci samé, rodinná 

situace bývá nepřehledná či zde existuje podezření, zda rodiče nebo děti, popřípadě další členové 

rodiny netrpí, nějakou duševní poruchou či poruchou tělesného zdraví. Soudní znalci mají velkou 

odpovědnost, jejich závěry jsou velmi často bez výhrad opatrovnickými soudy akceptovány a 

stávají se vodítkem k závažným rozhodnutím, jež se týkají zájmu dětí i rodičů.284 

Práce soudních znalců je regulována zákonem č. 36/1967 Sb., zákon o znalcích a 

tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcí vyhlášky č. 37/1967, vyhláška 

ministerstva spravedlnosti k provedení zákona o znalcích a tlumočnících. V těchto předpisech ani 

v žádném jiném však nejsou upravena pravidla či závazné postupy, popřípadě doporučení, jak 

takové znalecké posudky v opatrovnických sporech mají vypadat, což je samo o sobě 

problematické. Pouze výše citovaná vyhláška v § 13 určuje minimální náležitosti znaleckého 

posudku, a to nález jakožto popis zkoumaného jevu, vlastní posudek, který obsahuje odpovědi na 

zadané otázky s odůvodněním, jak znalec ke svým závěrům došel, a znaleckou doložku.  

Problematickými jsou stejně tak osoby znalců, zpravidla se jedná o psychiatry, což jsou 

absolventi lékařských fakult, se specializací psychiatrie dospělých a psychiatrie či pedopsychiatrie 

dětí, a psychology, což by měli být absolventi filozofických fakult, se specializací klinická 

psychologie dospělých a klinická psychologie dětská, případně pedopsychologie.285 286  

Psychiatr v opatrovnických posudcích diagnostikuje chorobu či nemoci, nepoužívá 

psychologické texty a při zvažování výchovných schopností rodičů bývají chorobné stavy 

konstatovány jen výjimečně. Psycholog pak není lékařem a tiše se u něj předpokládá erudovanost 

                                                 
282 BEHR, Tomáš. Znalecký posudek (1.). Právo a rodina, 2017, č. 2, s. 2. 
283 Například nález Ústavního soudu ze dne 26. 7. 2016, sp. zn. III. ÚS 1414/16. 
284 PAVLÁT, Josef; MATOUŠEK, Oldřich. Opatrovnické znalecké posudky – doporučení, námitky a úskalí. Česká 

a slovenská psychiatrie, 2016, č. 2, s. 83. 
285 Například soudních znalců z oboru dětské psychiatrie je momentálně v celé České republice zapsáno v seznamu 

znalců a tlumočníků pouze 30. Viz Seznam znalců a tlumočníků [online]. justice.cz, [cit. 16. října 2019]. Dostupné z: 

http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm&Seq=1. 
286 VESELÁ SAMKOVÁ, Klára. Lesk a bída soudních znalců duší. Soudce, 2008, č. 10, s. 32. 

http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm&Seq=1
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v jeho oboru u nemocných i zdravých rodičů i dětí, v posuzování výchovných postojů a citových 

vazeb, ale i osobnostních rysů.287 

Nejvíce znalců není jmenováno z oboru zdravotnictví (dětští psychiatři či dětští kliničtí 

psychologové), jak by se předpokládalo a bylo žádoucím, ale z oboru školství a kultury, v nichž 

jsou zapsáni absolventi různých druhů psychologie (například sociální, pedagogická, psychologie 

práce apod.). Z tohoto nám však plyne další problém, a to, zda jsou někteří z nich vůbec oprávněni 

diagnostikovat osoby na základě jednotlivých vyšetřovacích metod. Diagnostika se například na 

pedagogických fakultách učí málo nebo vůbec. Někteří znalci z oboru psychologie jsou pak 

absolventy učitelského oboru pedagogika – psychologie či jen pedagogika. K užívání jednotlivých 

metod totiž není automaticky oprávněn každý psycholog, ale ten, kdo je daným testem řádně 

proškolen zpravidla profesní komorou či autory jednotlivých metod.288 Zde doplňuji, že vzdělání 

jednotlivého soudního znalce je často nedohledatelné, pokud jej nemá z vlastní iniciativy uvedené 

třeba na svých webových stránkách. A nakonec také, měly by být používány standardizované 

metody na českou populaci nebo alespoň metody, o nichž byly publikovány zkušenosti získané 

v naší populaci.289 

V praxi to funguje tak, že opatrovnický soud vybere nějakého soudního znalce v seznamu 

znalců a položí mu několik otázek, jež se většinou týkají výchovných kompetencí rodičů, 

vzájemného vztahu obou rodičů k dětem, případně manipulace dětmi ze strany některého z rodičů. 

Rodičům uloží povinnost dostavit se ke znalci a znalci uloží povinnost vypracovat znalecký 

posudek ve stanovené lhůtě.  

Znalecké posudky musí být komplexní, objektivní a založeny na systémovém a interakčním 

přístupu při psychodiagnostickém vyšetření.290 Podle NOVÁKA je základem kvalitního 

znaleckého posudku pozorování a rozhovor včetně anamnestického, rozbor produktů činnosti 

v nejširším slova smyslu. Nezbytnou součástí pak je znalecká úvaha a zkušenosti znalce.291 

Také bych zmínila svou zkušenost s tím, že si v rámci probíhajícího opatrovnického sporu 

jeden z rodičů nechá vypracovat svůj privátní znalecký posudek, v němž jsou zjišťovány jeho 

osobnost, duševní stav, výchovné kompetence a případně posouzen jeho vztah k dětem. Takové 

posudky však nemůžou v žádném případě splňovat kritéria uvedená v předchozím odstavci, neboť 

nejsou z podstaty věci objektivní, znalce si vybral a posudek zadal jen jeden z rodičů, který také 

                                                 
287 NOVÁK, Tomáš. Otazníky nad znalci a posudky. Rodinné listy, 2013, č. 5, s. 21. 
288 VESELÁ SAMKOVÁ, Klára. Lesk a bída soudních znalců duší. Soudce, 2008, č. 10, s. 33. 
289 NOVÁK, Tomáš. Znalecké posudky o dětech pod drobnohledem. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016, 

s. 16.  
290 KUŤÁK, Zdeněk. Privátní psychologické posudky ve sporu o výchovu dětí. Právo a rodina, 2003, č. 9, s. 20. 
291 NOVÁK, Tomáš. Poznámky k psychologickým znaleckým posudkům u rozvodových sporů o děti. Právo a rodina, 

2011, č. 12, s. 15-16. 
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absolvoval vyšetření s dětmi, o čemž druhý rodič zpravidla ani nevěděl, a znalec tak nemohl 

posoudit komplexně vztahy v rodině. Takto k tomu víceméně z mých zkušeností přistupují i 

samotné opatrovnické soudy.  

Dle mého názoru na vhodné výchovné prostředí se v soudní praxi usuzuje zejména ze závěru 

a doporučení soudního znalce. Někteří znalci jsou soudy pak na vhodnost konkrétního výchovného 

prostředí přímo dotazovány soudy. Jsem přesvědčena, že otázky tohoto typu jsou otázkami 

právními a jejich zodpovězení vůbec soudním znalcům nepřísluší. Například závěr o tom, zda by 

dítě mělo být svěřeno do střídavé péče, by měl příslušet soudci, a nikoliv soudnímu znalci. Já však 

občas nabývám dojmu, že v praxi tomu tak není a že opatrovnický spor rozhoduje soudní znalec a 

ne soudce. Mnohdy se dle mých zkušeností řeší pouze závěr znaleckého posudku a nijak se ani 

v rámci výslechů soudních znalců neřeší, z jakých metod dané závěry vyvodil, zda takové závěry 

vůbec vyvodit mohl z užitých konkrétních metod a zda je k užití dané metody vůbec oprávněn či 

zda se jedná o metodu standardizovanou v České republice.  

Setkala jsem se v praxi například se znaleckým posudkem, kdy byla užita pouze metoda 

pohovoru s rodiči nebo se znalcem, který mi u soudního jednání uváděl, že výsledky Lüscherova 

barvového testu (spíše psychologická hra, oblíbená personalisty, kdy se řadí barvy podle 

preference) nelze zkreslit a že z nich zjistil výchovné kompetence rodičů. Ostatně na skutečnost, 

že soudní znalci často při znaleckém zkoumání neužívají žádné metody, kterými lze zjistit 

výchovné kompetence rodičů upozorňuje NOVÁK. Takovou metodou může být například test 

Čápa a Boschka.292 Takové metody z mých zkušeností v praxi příliš užívány nejsou. 

V soudní praxi je rovněž problematická i otázka, kdo dítě povede ke znaleckému zkoumání, 

zda otec či matka. Opatrovnické soudy se jí nijak nezabývají, z mé zkušenosti povětšinou 

s odkazem, že je to na znalci a že do tohoto nemohou zasahovat. NOVÁK doporučuje dítě vyšetřit 

nejméně dvakrát, vždy v doprovodu s jiným rodičem. Svůj názor ilustruje na vzpomínkách do 

dětských let s tím, že sám dospělý by v pozici dítěte v doprovodu například s matkou, se kterou se 

má také vracet domů, těžko bude znalci sdělovat, že preferuje spíše otce.293 Soudní znalci by tak 

dle mého názoru měli děti vyšetřit nejméně dvakrát, jedenkrát v doprovodu matky, podruhé 

v doprovodu otce.  

Závěrem lze uvést, že je zřejmé, že soudní znalci mají v opatrovnických řízeních velkou 

moc, pro rodiče i jejich děti mají znalecké posudky zásadní význam. Rozhodují o životě dětí a 

rodičů. Jejich názory a někdy i velmi vágní závěry jsou ze strany soudů často plně a bezvýhradně 

                                                 
292 NOVÁK, Tomáš. Chyby znaleckých posudků. Rodinné listy, 2016, č. 11, s. 36. 
293 NOVÁK, Tomáš. Proč není jedno, zda ve sporu přivede ke znalci dítě otec, nebo matka? Právo a rodina, 2016, č. 

1, s. 22. 
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akceptovány. Přitom i ÚS konstatoval, že znalecký posudek je nutné hodnotit jako každý jiný 

důkaz, kdy a priori nemá větší důkazní síly a musí být podroben všestranné prověrce, nejen právní 

korektnosti, ale i věcné správnosti. Zároveň je nutné vyhodnotit celý proces jeho utváření a 

přípravy, opatřování podkladů, věrohodnosti teoretických východisek, jimiž znalec zdůvodňuje 

závěry a také spolehlivost užitých metod a způsob vyvozování jeho závěrů.294 

Dle lege ferenda se přímo vybízí sjednotit předpoklady pro výkon soudních znalců 

z hlediska podmínek jejich nutného vzdělání, případně praxe v oboru, dále sjednotit postupy 

pro vypracování znaleckých posudků včetně sady standardizovaných testovacích metod, které by 

znalci užívali jednotně tak, aby jejich výstupy byly objektivní a verifikovatelné. Jsem také 

přesvědčená, že údaje o vzdělání, délce praxe, kvalifikacích a oprávněních znalců užívat dané 

konkrétní testovací metody by měly být veřejně přístupné.  

  

5.4 Cochemský model  

 

Cochemský model či Cochemská praxe jsou termíny skloňované v poslední době 

v souvislosti s porozvodovou péčí o děti snad ve všech pádech. Jedná se o další významný princip 

či nástroj, kterým se v rámci porozvodového uspořádání rodiny příslušné orgány a instituce snaží 

o zajištění nejlepšího zájmu dítěte. Obecně však lze jeho principy aplikovat na každé soudní řešení 

rodičovského konfliktu, které nutně nemusí být spojeno s rozvodem manželství.  

 

5.4.1  Vznik Cochemské praxe a jeho aplikace v Německu  

 

Cochemská praxe pochází z Německa, konkrétně ze stejnojmenného obvodu soudu 

Cochem v německé spolkové zemi Porýní-Falc. V roce 1992 se zde konala konference všech 

profesí, které se nějakým způsobem angažují na soudním řízení ve věci péče o děti, a to soudců, 

advokátů, soudních znalců, poradních center, orgánů péče o dítě, jejímž cílem bylo představit 

vlastní povolání a ostatním také nastínit svou představu o jejich povolání. Závěry konference byly 

velmi překvapivé, neboť se jednotlivé profese vzájemně kritizovaly, označovaly řadu postupů 

jiných profesí jako nevhodných. Zejména advokáti byli osočováni, že své klienty podporují 

v konfliktech a situaci rozvádějících se rodičů ještě více záměrně vyostřují. Naopak tito se bránili, 

                                                 
294 Nález Ústavního soudu ze dne 24. 7. 2013, sp. zn. I. ÚS 4457/12. Podobně také rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 

21. 10. 2009, sp. zn. 22 Cdo 1810/2009. 



 

93 

 

že se snaží své klienty vést ke smírnému vyřešení věci, ale chybí jim podpora a spolupráce ze 

strany dalších profesí.295  

V návaznosti na tuto konferenci, na níž se zástupci jednotlivých profesí shodli, že je třeba, 

aby jednotlivé profese byly co nejvíce informovány o činnostech dalších profesí, aby byl vytvořen 

systém vzájemné spolupráce, který dětem zajistí porozvodovou péči ze strany obou rodičů, byla 

roku 1993 uzavřena tzv. Cochemská úmluva, která popsala cíl, metody a základ vzájemně 

propojené spolupráce všech profesí. Například advokátům byla uložena povinnost nedoporučovat 

klientům žádné konfliktní strategie, soudům nařídit první jednání ve věci do dvou týdnů od 

obdržení návrhu a orgánům péče o dítě spojit se s rodiči a setkat se s nimi ještě před prvním 

jednáním ve věci. Pokud se rodičům nepodaří uzavřít dohodu na prvním jednání ve věci, pak jim 

je doporučeno využít služeb poradního centra a další termín soudu následuje až za šest měsíců tak, 

aby se na možnostech smírného řešení věci pracovalo s rodiči na odborném pracovišti. Pokud ani 

práce odborníků s rodiči nevede k jejich dohodě, soud ustanoví soudního znalce, který se však 

nevyjadřuje k výchovným schopnostem rodičů, stávající situaci, ale k možnému řešení rodinné 

situace. Znalecký posudek by měl být soudu předložen ve lhůtě dvou měsíců. Cochemská praxe 

se začala postupně zavádět na soudech po celém Německu, a to dle neuzákoněných pravidel, která 

byla přísnější, než která vycházela z příslušných právních předpisů. Až od 1. 9. 2009 byly do 

právní úpravy zákona o řízení ve věcech rodinných a ve věcech dobrovolné soudní jurisdikce 

zakotveny prvky užívané Cochemskou praxí.296 

V rámci Cochemské praxe německé soudy uplatňují pravidlo, které v ČR plyne z § 907 

odst. 3 OZ, jímž je zakotvena povinnost pro soudy při rozhodování brát v úvahu schopnost rodiče 

dohodnout se na výchově s druhým rodičem. V německém právu toto pravidlo není uzákoněné, 

má však zásadní význam. Německé soudy přihlíží k tomu, jak rodiče ke sporu přistupují, jak se 

angažují ve snaze najít smírné řešení, neboť v zájmu svého dítěte mají povinnost se dohodnout. 

Pokud rodiče zájem k dohodě nemají či nemají v zájmu svého dítěte vůli překonat rozpory 

s druhým rodičem, pak je jejich přístup hodnocen tak, že nemají vůli udělat něco pro dobro svého 

dítěte. V České republice jsou zřejmé opačné výsledky, zarputilí a houževnatí rodiče zbavení 

vlastní soudnosti řešící konflikty dle svých představ, většinou dosahují v soudních řízeních svého, 

kdy zájmy a blaho dítěte zůstává v pozadí.297 Pokud jeden z rodičů využívá svého silnějšího 

                                                 
295 CIRBUSOVÁ, Martina; ROGALEWICZOVÁ, Romana. Cochemská praxe – vznik a vývoj. Právo a rodina, 

2015, č. 6, s. 12-13. 
296 CIRBUSOVÁ, Martina; ROGALEWICZOVÁ, Romana. Cochemská praxe – vznik a vývoj. Právo a rodina, 

2015, č. 6, s. 12-14. 
297 ROGALEWICZOVÁ, Romana; KILLAROVÁ, Tereza. Realizace Cochemské praxe v České republice (1.). 

Právo a rodina, 2015, č. 8, s. 17-18. 
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postavení, které plyne ze skutečnosti, že má dítě ve faktické péči, a různým způsobem komplikuje 

jeho vztah k druhému rodiči, omezuje jeho výchovné působení, české soudy z toho nevyvozují 

žádné důsledky. Ve většině případů dítě svěřují do péče takového silnějšího rodiče a tomu se 

zpravidla podaří úplně eliminovat výchovný vliv druhého rodiče či jej z jeho života úplně vymazat. 

Přitom prostředky k řešení takových situací mají, mohou nad dítětem stanovit dohled, ukládat 

povinnosti vyhledat odbornou pomoc apod.298 

V rámci německé právní úpravy pak rovněž funguje nepsané pravidlo, že soudní řízení je 

skončeno nejpozději při třetím soudním jednání. První jednání představuje informativní schůzku 

rodičů, kdy soudce zjišťuje, zda jsou rodiče ve shodě, pokud ano, pak se schvaluje dohoda. Druhé 

jednání, kdy rodiče dochází do odborné poradny, pak probíhá nejdéle do tří měsíců a je na něm 

buď schválena dohoda či ustanoven znalec. Nejpozději do dalších třech měsíců probíhá poslední 

třetí jednání, během něhož je buď schválena dohoda či soud ve věci rozhoduje autoritativně.299 

V průběhu soudního řízení může být rodičům nařízen bezplatný informační rozhovor o mediaci, 

pokud soud uzná, že se jedná o vhodné řešení rodičovského konfliktu v daném případě. Mediace 

však není vhodným prostředkem v případech, kde je významně narušován nejlepším zájem dítěte, 

tedy v mimořádně složitých případech jako například v rodinách, kde docházelo k domácímu 

násilí, eskalovaným konfliktům, zřejmým nedostatkům v péči o dítě, u osob s poruchou osobnosti 

či závislých, ale i u osob, kde některý z partnerů neakceptuje rozchod. Samotná mediace pak 

v Německu nařízena být nemůže, je dobrovolná, hrazená rodiči a mediátor je vázán plně 

mlčenlivostí na rozdíl od soudního znalce, který ji nemá vůči soudu ani orgánu péče o dítě. 300 

 

5.4.2  Cíle Cochemské praxe  

 

Cochemská praxe je založena na efektivní interdisciplinární spolupráci profesí, které se 

angažují a podílí na řešení rodičovských konfliktů. Zástupci jednotlivých pravidel jsou plně 

seznámeni, co je jejich úkolem a vědí, co je náplní a cílem jiných profesí. Také přesně vědí, kdy, 

kam a v jakých případech se mohou obrátit s žádostí o pomoc. Komunikace mezi profesemi 

                                                 
298 ROGALEWICZOVÁ, Romana; KILLAROVÁ, Tereza. Realizace Cochemské praxe v České republice (2.). Právo 

a rodina, 2015, č. 9, s. 18. 
299 ROGALEWICZOVÁ, Romana; KILLAROVÁ, Tereza. Realizace Cochemské praxe v České republice (2.). Právo 

a rodina, 2015, č. 9, s. 16-17. 
300 DOSTÁLOVÁ, Soňa; KILLAROVÁ, Tereza. Cochemská praxe- role zapojených profesí. Právo a rodina, 2015, 

č. 7, s. 13-14. 
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probíhá rychle, bez zbytečných formalit, zpravidla telefonicky či e-mailem.301 Žádná z profesí 

krom advokátů by pak neměla stranit některému z rodičů. Cílem všech zúčastněných profesí je co 

nejvčasnější práce s rodinou, jež směřuje k nalezení takového řešení, které je v nejlepším zájmu 

dítěte.302 

Účelem Cochemské praxe je tedy přimět rodiče k převzetí odpovědnosti za rozhodování o 

jejich dítěti a společně tak vykonávat práva a povinnosti z rodičovské odpovědnosti, což dle 

ROGALEWICZOVÉ a KILLAROVÉ směřuje k základnímu předpokladu střídavé péče, a to 

vzájemné spolupráci a komunikaci rodičů. Tento názor, který rovněž zastávám, se rozchází 

s názory ÚS, který za předpoklad střídavé péče považuje zejména shodné výchovné schopnosti 

rodičů, kdy schopnost komunikace není její základní podmínkou.303 

Cochemská praxe stojí na třech pilířích, a to právu dítěte mít v životě oba rodiče i 

po rozpadu vztahu jeho rodičů, na interdisciplinární spolupráci profesí při řešení rodičovských 

konfliktů a na urychleném soudním řízení při jeho řešení.304 

Cílem Cochemského modelu pak je nastolení stavu, kdy dítě má stále možnost být s oběma 

svými rodiči a tito zase mají právo podílet se na jeho výchově a jsou schopni se na věcech dítěte 

domluvit bez emocí a zbytečných svárů a vychází spolu. Nemusí se pak jednat automaticky o 

stejný podíl péče, a tedy střídavou péči, samotný model péče je na rodičích. Nicméně spory rodičů 

nemají za následek odcizení dítěte od jednoho z rodičů a tzv. syndrom zavrženého rodiče.305  

 

5.4.3  Aplikace v České republice  

 

Jsem přesvědčená, že Cochemská praxe a její principy nejsou České republice nijak zvlášť 

cizí. Interdisciplinární práce je totiž zejména o lidech a jejich pohledu na danou problematiku.  

Ze své zkušenosti mohu konstatovat, že opatrovničtí soudci, pracovníci OSPOD, ale i 

advokáti mají nastaven svůj styl a způsob práce a do jisté míry fungují odlišně. Jsou soudci, kteří 

se pokusům o smírné vyřešení rodičovských konfliktů věnují velmi dlouhou dobu i bez existence 

Cochemské praxe, kdy v rámci soudního jednání neformálně trpělivě diskutují o možnostech 

                                                 
301 DOSTÁLOVÁ, Soňa; KILLAROVÁ, Tereza. Cochemská praxe- role zapojených profesí. Právo a rodina, 2015, 

č. 7, s. 14. 
302 ROGALEWICZOVÁ, Romana. Interdisciplinární spolupráce při řešení rodičovských konfliktů. Bulletin 

advokacie, 2017, č. 12, s. 39. 
303 ROGALEWICZOVÁ, Romana; KILLAROVÁ, Tereza. Realizace Cochemské praxe v České republice (2.). Právo 

a rodina, 2015, č. 9, s. 20. 
304 MÁROVÁ, Anna. Cochem – praxe a česká cesta. Rodinné listy, 2015, č. 12, s. 18. 
305 ROGALEWICZOVÁ, Romana; KILLAROVÁ, Tereza. Realizace Cochemské praxe v České republice (2.). Právo 

a rodina, 2015, č. 9, s. 20-21. 
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uzavření dohody, nařizují velmi rychle soudní jednání ve věci, jsou na první jednání ve věci 

perfektně připraveni. To se však nedá říci o všech soudcích a soudech.  

To samé pak platí i o advokátech, neboť jsou tací, kteří se usilovně snaží vést své klienty 

ke smírnému řešení věci, chování klientů korigovat a vyhrocenou situaci uklidňovat. Jsou však i 

takoví advokáti, kteří k opatrovnickým sporům přistupují jako ke sporům o peněžité plnění, 

konflikty ještě více eskalují a možnost uzavření dohody komplikují a někdy přímo znemožňují. 

Ostatně, klientem advokáta je rodič dítěte a úkolem advokáta je pak v souladu s § 16 odst. 1 zákona 

č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, hájit zájmy svého klienta. Jeho klientem 

tak není dítě. Přitom úloha advokáta je z mého pohledu v rámci interdisciplinární spolupráce 

naprosto klíčová. Advokáti mají velmi významný vliv a moc přimět klienta, který mu velmi 

důvěřuje, ve věci postupovat racionálně a v nejlepším zájmu dítěte. Bohužel musím konstatovat, 

že konfliktní advokát je schopen zničit i vcelku dobré vztahy mezi rozvádějícími se rodiči.  

Jako první v republice zavedl tento model Okresní soud v Novém Jičíně. V současné době 

je užíván u Okresního soudu v Mostě, dále například u Okresního soudu v Hodoníně, v České 

Lípě, ale i u Okresního soudu Brno-venkov.306 Okresní soud v Hradci Králové se rovněž snaží 

zefektivnit opatrovnické řízení, a to tím, že nařizuje povinné edukační setkání rodičům na OSPOD 

ještě před prvním jednáním ve věci, čímž dojde k uvolnění tlaku emocí a zmírní se jejich nejistota. 

Rodiče jsou na takové schůzce vedeni k tomu, aby oddělovali své partnerské křivdy a pocity od 

vztahu ke společným dětem.307 Tento přístup hradeckého okresního soudu po prvotních 

zkušenostech vítám, a to i v případech, kdy rodiče nejsou na OSPOD schopni dosáhnout dohody. 

Minimálně si při ní totiž vyjasní svá stanoviska, čímž je samotné soudní jednání efektivnější.  

Za naprosto stěžejní v práci opatrovnických soudů bez ohledu na Cochemskou praxi však 

považuji co nejrychlejší postupy a řešení a de lege ferenda bych zvažovala určování lhůt 

pro nařízení soudních jednání. Čím déle se soudní řízení vede, tím se prohlubuje nejistota 

účastníků, zvyšuje se míra ohrožení dítěte, které se může nacházet v epicentru rodičovského 

konfliktu i několik let. Zároveň může během probíhajícího soudního jednání dojít i k odcizení 

dítěte s jedním z rodičů.  

Je však stále nutné mít na mysli, že i kdyby všechny zúčastněné profese byly dokonale 

sehrané, stále zůstává zhruba 3 až 5 % případů, kdy se nepodaří spory rodičů urovnat a přimět je 

                                                 
306 Smírná rozvodová metoda funguje, přebírá ji čím dál víc soudů [online]. idnes.cz, [cit. 20. října 2019]. Dostupné 

z: https://www.idnes.cz/brno/zpravy/cochemsky-model-soud-rozvody-pece-deti-rodice-hodonin-

rozvod.A191005_506191_brno-zpravy_krut?. 
307 Předsedkyně OS Hradec Králové k novému modelu opatrovnických řízení: „Nejde o válku, nikdo nemůže být vítěz“ 

[online]. ceska-justice.cz, [cit. 20. října 2019]. Dostupné z: https://www.ceska-justice.cz/2019/09/predsedkyne-os-

hradec-kralove-k-novemu-modelu-opatrovnickych-rizeni-nejde-valku-nikdo-nemuze-byt-vitez/. 
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https://www.ceska-justice.cz/2019/09/predsedkyne-os-hradec-kralove-k-novemu-modelu-opatrovnickych-rizeni-nejde-valku-nikdo-nemuze-byt-vitez/
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v zájmu dítěte spolupracovat. Příčinou pak jsou osobnostní vlastnosti a charakter rodičů, jež mají 

vliv na zpracování rozchodu a jejich vzájemný vztah. Problematické jsou pak případy, kdy rodiče 

současně řeší vzájemné majetkové vypořádání, neboť může docházet k patové situaci, pokud jeden 

rodič má primární zájem na vypořádání majetku bez zřetele na zájem dítěte, kterého využívá jako 

rukojmí. Přesvědčit rodiče, aby tyto dvě odlišné záležitosti oddělili, je často nadlidský úkol.308  

Ostatně ÚS v této souvislosti velmi výstižně konstatoval, že obecné soudy mohou být 

jakkoliv při úpravě styku rodiče s dítětem vedeny nejlepším úmyslem, není v jejich možnostech 

bez snahy obou rodičů vytvořit dítěti harmonické prostředí, neboť toto se vždy v prvé řadě odvíjí 

od vztahů mezi rodiči. Rodiče by tuto svou povinnost měli mít na mysli a své vzájemné vztahy 

tomu uzpůsobit při hledání kompromisního řešení, které dítěti vytvoří ideální prostředí.309 

Cochemská praxe jistě představuje účinnou metodu řešení rodičovských konfliktů a 

v podstatě legální formu nátlaku na rodiče, aby se dohodli a neočekávali, že nastalou situaci za ně 

vyřeší soud. I k této metodě je však nutné přistupovat obezřetně a rodiče za každou cenu k dohodě 

nenutit, respektovat jejich autonomii vůle dohodu uzavřít a být si vědom, že v některých 

rodičovských sporech tuto metodu užít nejde, neboť jeden z rodičů využívá svou nadvládu a moc 

nad tím druhým.  

Z mé zkušenosti může být dohoda vynucená nátlakem ze strany soudu či OSPOD 

v některých případech dokonce kontraproduktivní. V jednom krajně vyhroceném rozvodovém 

konfliktu, kde mezi rodiči nebyla možná jakákoli dohoda přes naprosto odmítavé stanovisko 

jednoho z rodičů a jeho tvrdé prosazování si svých požadavků, jsem se dozvěděla od pracovníka 

OSPOD, že tu nyní máme Cochemský model a je to tedy na rodičích, aby se dohodli a že OSPOD 

to za rodiče řešit nebude. V několika případech jsem skutečně nabyla dojmu, že soudci i pracovníci 

OSPOD na své úlohy a role s odkazem na Cochemskou praxi rezignují, odvolávají se na 

rodičovskou odpovědnost s tím, že oni její sporné body řešit nebudou, neboť je na rodičích, aby 

v zájmu svého společného potomka uzavřeli dohodu.  

Ze své zkušenosti pak dále dovozuji, že v rodinách, kde prostor pro dohodu je, se nám ji 

vždy podařilo uzavřít i bez Cochemského modelu, protože vždy tu v nějaké podobě edukace 

ze strany OSPOD i soudů existovala, tudíž existovaly i základy dnes tolik vyzdvihovaného 

Cochemského modelu.  

Závěrem dodávám, že aby dohoda o porozvodové péči byla účinná a smysluplná, musí se 

s ní rodiče ztotožnit a být přesvědčeni, že je výsledkem jejich opravdové svobodné vůle. 

                                                 
308 ROGALEWICZOVÁ, Romana. Interdisciplinární spolupráce při řešení rodičovských konfliktů. Bulletin 

advokacie, 2017, č. 12, s. 40-41. 
309 Nález Ústavního soudu ze dne 30. 4. 2014, sp. zn. III. ÚS 650/14. 
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V opačném případě je zde totiž velké riziko, že v praxi taková dohoda, do níž byl jeden z rodičů 

či oba dotlačeni, fungovat nebude, rodičovský konflikt nevyřeší a je zde velká pravděpodobnost, 

že se celá věc velmi brzy vrátí znovu k soudu, neboť se jeden z rodičů bude domáhat změny 

poměrů, resp. nového rozhodnutí.  
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6 Rodinné právo v Norsku  

 

Norsko neboli Norské království je konstituční monarchií, v jejímž čele stojí král, který je 

zároveň hlavou církve i velitelem ozbrojených sil. Norsko mělo ke dni 1. 1. 2018 celkem 5.295.619 

obyvatel.310 Má jich tak zhruba o polovinu méně než Česká republika.  

Norsko není na rozdíl od České republiky členským státem Evropské unie, nicméně 

s evropskými státy velmi úzce spolupracuje, a to zejména na základě Smlouvy o Evropském 

hospodářském prostoru. Norsko je také signatářem řady dalších mezinárodních smluv. Pro účely 

této práce hlavně Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Úmluvy o právech dítěte. 

Manželské právo je v Norsku regulováno právním předpisem the Marriage Act ze dne 

4. července 1991 (ACT 1991-07-04 NO. 47). The Marriage Act je hmotněprávním 

i procesněprávním předpisem. Upravuje předpoklady pro uzavření manželství i pro jeho rozvod, 

majetkové vztahy manželů, vzájemnou vyživovací povinnost manželů i rozvedených manželů, 

pravidla pro přiznávání důchodu rozvedených manželů. Vztahy mezi rodiči a dětmi jsou upraveny 

právním předpisem the Chidren Act ze dne 8. dubna 1981 (ACT 1981-04-08 NO. 7). Sociálně 

právní ochrana dětí, činnost služby sociálně právní ochrany dětí (the Child Welfare Service nebo 

také v norštině Barnevernet) a opatření, které mohou být na ochranu dětí užity, jsou pak 

regulovány zákonem the Child Welfare Act ze dne 17. července 1992 (ACT 1992-07-17 NO. 100). 

V Norsku funguje třístupňová soudní soustava. Podobně jako v České republice je země 

rozdělena do obvodů okresních soudů. Jen hlavní město Oslo má dva okresní soudy, a to Oslo 

tingrett (Oslo District Court) pro řešení trestních a civilních věcí, a Oslo byfogdembete (Oslo City 

Registrar), který řeší výkon rozhodnutí, bankroty, závěti, manželské věci a vydávání úředních 

osvědčení. Následně v Norsku existuje šest odvolacích soudů a jeden Nejvyšší soud, proti jehož 

rozhodnutím již žádný opravný prostředek není přípustný.311 

 

 

 

 

 

                                                 
310 Key figures for the population [online]. ssb.no, [cit. 9. listopadu 2019]. Dostupné z:  

https://www.ssb.no/en/befolkning/nokkeltall/population. 
311 The ordinary courts of Norway [online]. domstol.no, [cit. 29. prosince 2019]. Dostupné z:  

https://www.domstol.no/en/the-courts-of-justice/The-ordinary-courts-of-Norway/. 

https://www.ssb.no/en/befolkning/nokkeltall/population
https://www.domstol.no/en/the-courts-of-justice/The-ordinary-courts-of-Norway/
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6.1 Právní úprava rozvodu manželství  

 

Manželství v Norsku na rozdíl od České republiky mohou dle § 1 the Marriage Act uzavírat 

od 1. 1. 2009 také homosexuální páry.  

Rozvod manželství pak v podstatě můžeme rozdělit do čtyř různých forem upravených 

v § 19 až 25 the Marriage Act, a to rozvod po předchozí rozluce manželů, rozvod po ukončení 

manželského soužití bez rozluky manželů, rozvod manželství z důvodu hrubého zacházení a 

nuceného sňatku a rozvod manželství z důvodu bigamie či příbuzenství. Formy rozvodu 

manželství a jejich koncepce jsou tak v porovnání s Českou republikou naprosto odlišné. 

Uvádí se, že 94 % manželství je rozvedeno po předchozí rozluce, 4 % po ukončení 

manželského soužití a zbývající 2 % manželství dvěma dalšími formami.312  

V souladu s § 20 the Marriage Act platí, že pokud jeden z manželů zjistí nemožnost dalšího 

pokračování manželského soužití, může požádat o rozluku. Rozluku manželství český právní řád 

nezná. Dle § 21 the Marriage Act pak platí, že o rozvod manželství je možné žádat, pokud taková 

rozluka trvala alespoň jeden rok. Rozluka přestává mít právní účinky v případě, že manželé 

pokračují i po rozluce v soužití či jej obnoví. Obnovou soužití po přechodném období či po 

krátkých pokusech o jeho obnovu rozluka právních účinků nepozbývá.  

O rozluku manželství může žádat jeden z manželů nebo oba společně. Nemusí k tomu mít 

žádný důvod, postačí, že si již nadále nepřejí žít společně. Rozluka má řadu právních účinků. 

Po rozluce může kterýkoliv z manželů žádat rozdělení majetku, může žádat výživné po druhém 

manželovi pro sebe i pro děti, stejně tak má rozluka vliv na důchodové dávky. Již po rozluce jsou 

oba manželé z hlediska práva posuzováni jako svobodné osoby. Rovněž jim i po rozluce zůstává 

shodná rodičovská odpovědnost ke společným dětem, není-li ve věci rozhodnuto jinak. Péči a 

případný styk s nerezidentním rodičem rodiče mohou po rozluce primárně řešit dohodou s tím, že 

není-li to možné, musí rozhodovat soud. Jediný rozdíl od samotného rozvodu manželství je ten, že 

právo znovu vstoupit do manželství vzniká opět až samotným rozvodem.313 

Manželé mohou dále přistoupit k rozvodu manželství bez jeho předchozí rozluky 

v souladu s § 22 the Marriage Act v případě, že nejméně před dvěma lety ukončili manželské 

soužití. I tuto formu rozvodu manželství může žádat kterýkoliv z manželů bez jiného důvodu. 

Další formou rozvodu manželství je pak rozvod manželství z důvodu hrubého zacházení 

a nuceného sňatku dle § 23 the Marriage Act. Z tohoto důvodu může manžel požádat o rozvod 

                                                 
312 ŠMÍD, Ondřej; ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Rozvod manželství. 1. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 278. 
313 ŠMÍD, Ondřej; ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Rozvod manželství. 1. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 277. 
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manželství v případě, kdy se jej či děti druhý manžel pokusil úmyslně zabít nebo je úmyslně 

vystavil vážnému týrání. Může tak učinit i v případě, kdy se druhý manžel chová způsobem, který 

v něm vzbuzuje vážné obavy z takového jednání. Žádost o rozvod manželství z tohoto důvodu 

musí být podána nejdéle do šesti měsíců ode dne, kdy se o takovém jednání dozvěděl a nejdéle do 

dvou let ode dne, kdy k němu došlo. Manžel může rovněž požádat o rozvod manželství, pokud 

k jeho uzavření byl donucen nezákonným jednáním, a to bez ohledu na to, kdo vůči dotčenému 

manželovi dané násilí užil.  

Hrubé zacházení je jediným zaviněným důvodem pro rozvod manželství. Například ani 

nevěra není rozvodovým důvodem. Pro rozvod z důvodu hrubého zacházení není třeba rozluky ani 

ukončení manželského soužití.314  

Závěrem doplňuji, že manželství může být zrušeno, pokud bylo uzavřeno v rozporu s částí 

1, 3 nebo 4 the Marriage Act, tj. manželi jsou dva příbuzní v zakázaném stupni nebo jeden 

z manželů je již vdaný či ženatý. Pokud dané řízení o zrušení manželství nezahájí žádný z manželů, 

může tak učinit krajský guvernér. Některý z manželů může rovněž zahájit řízení o rozvod 

manželství v případě, kdy druhý manžel v rozporu s částí 4 the Marriage Act uzavřel nové 

manželství.  

 

6.1.1  Vybrané procesní otázky rozvodu manželství  

 

V této kapitole nastíním otázky procesní úpravy rozvodu manželství v Norsku, a to 

zejména z toho důvodu, že se jedná o velmi výraznou odlišnost ve vztahu k procesní úpravě 

rozvodu manželství v České republice, jež je regulována zejména § 383 a násl. ZZŘS 

se subsidiárním užitím příslušných ustanovení OSŘ.  

V Norsku fungují na rozdíl od České republiky administrativní rozvody manželství. 

V Norsku může být manželství rozvedeno a rozloučeno tzv. krajským guvernérem, a nikoliv 

v každém případě soudem, jak je tomu v České republice. Většina rozvodů manželství je v Norsku 

řešena právě administrativní cestou, tedy podáním společného návrhu na rozvod manželství či 

návrhem jednoho z manželů ke krajskému guvernérovi. Pouze složitější případy řeší soudy, jak 

bude popsáno dále.  

Konkrétně licenci o rozluce a rozvodu manželství uděluje krajský guvernér. Soudy 

rozhodují pouze ve věci rozvodu manželství z důvodu hrubého zacházení a nuceného sňatku, 

zrušení manželství, které bylo uzavřeno v rozporu s částí 1, 3 nebo 4 the Marriage Act, dále 

                                                 
314 ŠMÍD, Ondřej; ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Rozvod manželství. 1. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 277. 
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i případy rozvodu manželství po ukončení manželského soužití bez rozluky manželů, neshodnou-

li se manželé, že byly splněny podmínky této formy rozvodu manželství. Soudy také rozhodují 

případy, kdy žádost o rozluku nebo o rozvod manželství podává opatrovník. Soudy nakonec 

rozhodují i o rozluce manželství nebo rozvodu manželství bez rozluky manželů, jestliže byl podán 

návrh na zahájení řízení z jiných důvodů či v souvislosti s případem, který zahrnuje otázky dle 

zákona the Marriage Act či otázky péče o děti manželů dle zákona the Children Act, které souvisí 

s návrhem na rozluku či rozvod manželství.315 K zamítání žádostí o rozvod manželství dochází 

zřídkakdy, a to v důsledku nároku na rozvod manželství po uplynutí doby rozluky a ukončeného 

manželského soužití.316  

Krajský guvernér předvolává manžele k osobnímu jednání jen v případech, kdy to 

považuje za vhodné.317 Je tak zřejmé, že většina rozvodů v Norsku je čistě administrativní 

formalitou. 

Pro úplnost uvádím, že v souladu s § 25 the Marriage Act platí, že rozhodnutí o rozluce či 

rozvodu manželství nabývá účinnosti dnem vydání licence krajským guvernérem nebo vyhlášením 

rozsudku o rozvodu manželství, není-li stanoveno jinak. Po jejich právní moci mohou rozvádějící 

se manželé znovu vstoupit do manželství. Rozhodnutí o rozluce a rozhodnutí o rozvodu jsou 

vydávána zpravidla ve lhůtách šesti až osmi týdnů.318 Lhůta pro podání odvolání proti rozhodnutí 

je stanovena na tři týdny.319  

V souladu s § 30d the Marriage Act dále platí, že do manželského řízení mohou být 

zahrnuty i tyto následující nároky. Otázky výživného a otázky dle the Children Act, které se týkají 

dětí v manželství, dále otázky týkající se jiných ustanovení the Marriage Act, a vzájemné 

pohledávky manželů, jež plynou z manželského řízení. Pokud strany nezahrnou otázky výživného 

a otázky dětí v manželství, soud z úřední povinnosti prověřuje, zda jsou schopni se na nich 

manželé dohodnout a pokud nikoliv, tyto případy rozhoduje. Neplatí to však v případě, pokud obě 

strany odmítnou tyto otázky z manželského řízení vyjmout. 

Výraznou procesní odlišnost od České republiky představuje rovněž neveřejnost 

rozvodových řízení.320 Soudní jednání ve věci rozvodu manželství je v České republice veřejné. 

 

 

                                                 
315 § 27 the Marriage Act.  
316 ŠMÍD, Ondřej; ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Rozvod manželství. 1. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 278. 
317 § 29 the Marriage Act. 
318 ŠMÍD, Ondřej; ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Rozvod manželství. 1. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 279. 
319 § 29 the Marriage Act. 
320 ŠMÍD, Ondřej; ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Rozvod manželství. 1. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 280. 
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6.1.2  Povinná mediace před rozvodem manželství   

 

Za velmi zajímavý institut a právní nástroj k ochraně zájmů dítěte v norské právní úpravě 

manželského práva považuji povinné mediační setkání pro rozvádějící se rodiče, již mají děti 

mladší 16 let. Tito se povinně musí před tím, než požádají o rozluku či rozvod manželství dle § 20 

a 22 the Marriage Act, zúčastnit mediační schůzky. Pro nesezdané rodiče se jedná o možnost, pro 

manžele, kteří jsou zároveň rodiči, o povinnost. Jejím účelem je dosažení písemné dohody 

o rodičovské zodpovědnosti, styku s druhým rodičem a o trvalém bydlišti dítěte s ohledem na jeho 

nejlepší zájem. Rodiče by měli být informováni o finančních důsledcích své dohody. Manželé se 

mediačního jednání musí účastnit osobně, nebrání-li jim v tom závažné důvody. Rodiče by se měli 

mediační schůzky účastnit společně, avšak mediátor může rozhodnout o tom, že setkání proběhne 

odděleně. Mediačního setkání se rodiče účastní zpravidla bez právních zástupců, avšak mediátor 

může za zvláštních okolností jedné straně či oběma povolit účast advokáta. Po absolvování 

mediačního setkání, které trvá jednu hodinu, rodiče obdrží certifikát s platností šesti měsíců. Pokud 

se rodiče na první schůzce ve věci rodičovské odpovědnosti nedohodnou, mediátor je vyzve 

k dalšímu mediačnímu řízení v délce do tří hodin. Následně jim může mediátor navrhnout další tři 

hodiny mediace, pokud dojde k závěru, že zde existuje možnost vzájemné dohody. Mediátoři mají 

povinnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s výkonem 

mediační činnosti.321  

Tato zákonná mlčenlivost mediátorů je prolomena následujícím § 26a the Marriage Act. 

Mediátoři totiž mají povinnost informovat tzv. Child Welfare service, v České republice známý 

pod norským názvem Barnevernet jakožto služba sociálně právní ochrany dětí, o níž bude blíže 

pohovořeno v následující kapitole č. 6.3.  

Mediátoři mají v souladu s výše uvedeným ustanovením povinnost být při výkonu své 

činnosti pozorní k záležitostem, které by mohly vést k přijetí opatření ze strany Barnevernet. 

Mediátoři mají povinnost informovat příslušný Barnevernet v těchto následujících případech. 

V prvé řadě v situacích, kdy existuje důvod domnívat se, že dítě je nebo bude vystaveno špatnému 

zacházení, vážným nedostatkům v denní péči nebo jinému závažnému zanedbávání. Dále 

v případech, kdy existuje důvod domnívat se, že dítě trpí životem ohrožující nebo jinou vážnou 

nemocí či zraněním a nebylo vyšetřeno ani léčeno anebo se jedná o dítě, které má zdravotní 

postižení či zvláštní potřeby a nedostává se mu potřebné péče. Dále také v případech, kdy dítě 

vykazuje vážné problémy v chování ve formě závažných či opakovaných trestných jednáních, 

                                                 
321 § 26 the Marriage Act ve spojení s § 52 až § 54 the Children Act. 
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zneužívání omamných látek či jiných forem výrazně deviantních chování. Nakonec v situacích, 

kdy existuje podezření, že dítě je či se stane obětí obchodování s lidmi.  

Pro mediátory rovněž platí povinnost stanovená v 6-4 the Child Welfare Act, dle kterého 

mají všechny norské veřejné orgány povinnost z vlastního podnětu informovat příslušný 

Barnevernet v případech, kdy přišly do kontaktu s dítětem, s nímž bylo v domácnosti špatně 

zacházeno či bylo vystaveno jiným formám vážného zanedbávání, či které vykazuje přetrvávající 

závažné problémy s chováním.  

Z výše uvedeného je zřejmé, že rozvod manželství v Norsku je právně poměrně 

jednoduchou záležitostí, jelikož rodiče nemusí mít soudně či jinak administrativně upraveny 

poměry k nezletilým dětem. Nejsou na ně v tomto směru kladeny příliš velké nároky 

s výjimkou povinného mediačního setkání. V tomto směru si dovoluji zmínit platnost nové 

legislativy od roku 2019 v sousedním Dánsku, která přikazuje rozvádějícím se rodičům s dětmi do 

18 let absolvovat tříměsíční mediační setkání, než se shodnou na rozvodu manželství. Dánsko se 

tímto snaží regulovat velmi vysokou rozvodovost.322 

Na rozdíl od České republiky dochází v Norsku k rozvodu manželství rodičů nezletilých 

dětí bez ohledu na jejich dohodu ohledně nezletilých dětí. Pokud rodiče ohledně rodičovské 

odpovědnosti uzavřou dohodu, žádné orgány ji na rozdíl od České republiky nepřezkoumávají. 

Z výše nastíněné právní úpravy je však dle mého názoru zřejmé, že rodiče pravděpodobně jsou i 

s ohledem na její znění přirozeně silně motivováni ohledně rodičovské odpovědnosti uzavřít 

dohodu, neboť jinak by se o výchovu dětí mohla zajímat služba sociálně právní ochrany dětí a 

prověřovat, zda nezletilé děti nespadají do výše uvedených kategorií ohrožených dětí. 

 

6.2 Rodičovská odpovědnost a péče o dítě  

 

Úvodem této kapitoly bych ráda nastínila poměrně výrazný rozdíl norského zákona 

the Children Act od příslušných ustanovení českého OZ, kterými se reguluje rodičovská 

odpovědnost a péče o děti pro dobu po rozvodu manželství. V norském zákoně the Children Act, 

jak bude v této části popsáno a vymezeno, se vůbec nerozlišuje, zda se jedná o děti narozené 

v manželství či mimo něj. Tento zákon nahradil dva dřívější zákony, a to zákon ze dne 21. prosince 

1956 NO. 9 on Legitimate Children a zákon ze dne 21. prosince 1956 NO. 10 on Illegitimate 

                                                 
322 KARÁSEK, Jindřich. V Dánsku teď musí manželé s dětmi čekat na rozvod tři měsíce a povinně chodit na párové 

terapie [online]. wave.rozhlas.cz, [cit. 4. ledna 2020]. Dostupné z: https://wave.rozhlas.cz/v-dansku-ted-musi-

manzele-s-detmi-cekat-na-rozvod-tri-mesice-a-povinne-chodit-na-8019801. 

https://wave.rozhlas.cz/v-dansku-ted-musi-manzele-s-detmi-cekat-na-rozvod-tri-mesice-a-povinne-chodit-na-8019801
https://wave.rozhlas.cz/v-dansku-ted-musi-manzele-s-detmi-cekat-na-rozvod-tri-mesice-a-povinne-chodit-na-8019801
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Children, a to z důvodu zdůraznění rovnosti dětí narozených v manželství a mimo manželství. 

Zároveň poskytuje větší rovnost mezi právními pozicemi matek i otců ve vztahu k dítěti.323 

Jak jsem se mohla na vlastní zkušenost přesvědčit v rámci své stáže v Norsku, k výchově 

dětí Norové přistupují jinak, zdůrazňují rovnost obou rodičů, kdy se zároveň stát ve výchově dětí 

angažuje více než v České republice. Podotýkám, že neberu v potaz pouze zákaz fyzického trestání 

dětí, který je v Norsku velmi striktně dodržován a sankcionován. Děti jsou od narození vnímány 

jako součást společnosti, tedy většího celku nežli rodiny. Děti jsou budoucností země a je úkolem 

státu vytvořit jim kvalitní dětství, dobré výchovné prostředí a silné sociální zázemí. Proto je také 

v Norsku na rozdíl od České republiky mimo jiné velmi dobře propracován a v praxi naplňován 

systém náhradní rodinné péče, dochází k upřednostňování pěstounské péče před ústavní výchovou, 

což také na norské právní úpravě velmi oceňuji. 

 

6.2.1  Rodičovská odpovědnost  

 

Rodičovskou odpovědnost v norském právu můžeme dělit do dvou skupin, zahrnuje jednak 

povinnost pečovat o dítě a jednak právo činit za dítě rozhodnutí v jeho osobních záležitostech. 

Norské právo rovněž operuje v souvislosti s výchovou dětí s termínem opatrovnictví, které 

obsahuje právo a povinnost nakládat s financemi dítěte a jeho právní zastoupení v těchto 

záležitostech. Opatrovnictví tedy zahrnuje právo činit za dítě rozhodnutí ohledně ekonomických 

záležitostí dítěte, kdežto rodičovská odpovědnost zahrnuje osobní záležitosti dítěte.324 

Rodičovská odpovědnost je konkrétně vymezena v § 30 the Children Act. Dítě má právo na 

řádnou výchovu a péči ze strany těch, kteří k němu mají rodičovskou odpovědnost. Tito ji musí 

vykonávat v nejlepším zájmu dítěte a na základě jeho potřeb. Tyto osoby mají právo a zároveň 

povinnost přijímat za dítě rozhodnutí v jeho osobních záležitostech. Jsou také povinny zajistit 

dítěti takové vzdělání, které odpovídá jeho schopnostem a nadání. Ve stejném ustanovení je rovněž 

zakotveno, že dítě nesmí být vystaveno žádnému násilí ani s ním nesmí být zacházeno takovým 

způsobem, aby nemohlo dojít k poškození či ohrožení jeho duševního či tělesného zdraví. To platí 

i v případě, že k násilí dochází v souvislosti s výchovou dítěte. Je zároveň zakázáno používat 

násilné či děsící nebo nepříjemné způsoby výchovy či jiné nepřiměřené chování vůči dítěti.325  

                                                 
323 SMITH, Lucy; LØDRUP, Peter. Children and parents: The relationship between children and parents according 

to Norwegian law. 1. vydání. Oslo: Ad Notam, 1991, s. 9. 
324 Právní úprava opatrovnictví je obsažena v zákonu The Guardian Act (ACT 2010-03-06 NO. 9). 
325 Až do roku 1972 (Act of 25 February 1972 NO. 3), než to bylo zrušeno, mohli rodiče beztrestně užívat přiměřené 

tělesné tresty k výchově dětí. 
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Už z výše uvedené definice je zřejmé, že rodičovská odpovědnost je v porovnání s Českou 

republikou koncipována odlišně, důraz je kladen zejména na zákaz násilí vůči dětem a fyzických 

trestů.  

Na rozdíl od české právní úpravy, dle které zůstává oběma rodičům po rozvodu manželství 

rodičovská odpovědnost zachována v celém rozsahu, neboť k faktickým změnám dochází 

zpravidla pouze ohledně výkonu práva rodičů na osobní péči o dítě, v norské právní úpravě může 

dojít ke změnám i právním, kdy se rodiče mohou dohodnout na výlučné rodičovské odpovědnosti 

jednoho z nich. Jak je popsáno dále, pokud dohoda mezi rodiči nevznikla či neexistuje soudní 

rozhodnutí o jiné formě rodičovské odpovědnosti, pak nadále trvá společná rodičovská 

odpovědnost obou rodičů. 

Obecně totiž platí, že rodiče, pokud jsou zároveň manželi, mají k dětem společnou 

rodičovskou odpovědnost. Rodiče v rozluce či po rozvodu manželství se mohou dohodnout rovněž 

na společné rodičovské odpovědnosti. Mohou se však dohodnout rovněž na výlučné rodičovské 

odpovědnosti jednoho z rodičů. Nedohodnou-li se na otázce rodičovské odpovědnosti pro dobu po 

rozluce či rozvodu manželství nebo v této záležitosti nedojde k rozhodnutí, pak mají rodiče nadále 

společnou rodičovskou odpovědnost.326  

Další velmi výraznou odlišnost od české právní úpravy představuje úprava rodičovské 

odpovědnosti nesezdaných rodičů. Zatímco u manželů, kteří jsou zároveň rodiči, norský zákon 

počítá se společnou rodičovskou odpovědností matky a otce, u nesezdaných rodičů počítá 

s rodičovskou odpovědností pouze matky, která je její nositelkou přímo ze zákona. Rozhodným 

kritériem je skutečnost, zda spolu nesezdaní rodiče žijí ve společné domácnosti či nikoliv.327 

Pokud spolu totiž nesezdaní rodiče žijí ve společné domácnosti, mají společnou rodičovskou 

odpovědnost stejně jako manželé. Pokud rodiče nejsou manželi ani spolu nežijí ve společné 

domácnosti, přesto se mohou dohodnout na společné rodičovské odpovědnosti či na výlučné 

rodičovské odpovědnosti otce, avšak musí tyto skutečnosti oznámit národnímu registru (the 

National Population Register).328 Zde pro úplnost uvádím, že tomuto registru musí rodiče 

oznamovat veškeré dohody a norská rozhodnutí, které se týkají rodičovské odpovědnosti. Dohody, 

které nejsou uzavřeny v souladu s norským právem a které rodiče národnímu registru neoznámí, 

nejsou platné.329 

                                                 
326 § 34 the Children Act. 
327 § 35 the Children Act. 
328 § 35 the Children Act. 
329 § 39 the Children Act. 
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Lze tedy shrnout, že v Norsku mohou nesezdaní rodiče mít a převzít společnou rodičovskou 

odpovědnost k dítěti, rodiče manželé ji mají přímo ze zákona, kdy přechod rodičovské 

odpovědnosti na jednoho z rodičů manželů je omezen. 

Velmi častým modelem, na němž se rozvedené páry dohodnou, je v Norsku společná 

rodičovská odpovědnost. Jedná se rovněž o upřednostňovaný model ze strany státu. Rodiče, kteří 

totiž sdílí společnou rodičovskou odpovědnost, snadněji přijímají skutečnost, že dítě fakticky žije 

pouze s jedním z rodičů. Soud nebo krajský guvernér může o společné rodičovské odpovědnosti 

proti vůli jednoho či obou rodičů rozhodnout jen výjimečně.330 Společná rodičovská odpovědnost 

nepředstavuje právní základ pro styk s dítětem nad rámec dohodnutého nebo určeného práva 

na styk. Nicméně předpokládá se, že rodiče, kteří mají společnou rodičovskou odpovědnost, jsou 

schopni se na těchto záležitostech ohledně styku dohodnout.331 

Má-li jeden z rodičů výlučnou rodičovskou odpovědnost, pak je povinen druhému rodiči na 

jeho požádání poskytnout o dítěti informace. Takový rodič má právo na informace rovněž 

od center denní péče, škol, zdravotních a sociálních služeb, od policie, pokud se na takové 

informace nevztahuje mlčenlivost. Sdělení těchto informací může být odmítnuto jen v případě, že 

by to bylo na újmu dítěti. Proti rozhodnutí o odmítnutí sdělení takových informací ze strany výše 

uvedených subjektů, může dotčený rodič podat odvolání ke krajskému guvernérovi. Krajský 

guvernér může rozhodnout rovněž o tom, že rodič bez rodičovské odpovědnosti zcela ztrácí právo 

na informace o dítěti.332 

 

6.2.2  Participační práva dítěte  

 

Participační práva dítěte jsou zakotvena přímo v článku 104 norské ústavy (The Constitution 

of the Kingdom of Norway ze dne 17. května 1814), z něhož plyne, že dítě má právo být 

vyslechnuto v otázkách, které se jej týkají, a jeho názoru se přikládá patřičná váha s ohledem na 

jeho věk a vývoj. Dále jsou tato práva konkrétně regulována v § 31 the Children Act a to tak, že 

je-li dítě schopné vytvořit si svůj vlastní názor na záležitost, která se jej týká, musí jej vzít rodiče 

v potaz ještě předtím, než dojdou k rozhodnutí ohledně této jeho osobní záležitosti. Kladení důrazu 

na názor dítěte je pak závislé na jeho věku a zralosti. Dále je stanoveno, že dítěti staršímu 7 let, 

                                                 
330 SMITH, Lucy; LØDRUP, Peter. Children and parents: The relationship between children and parents according 

to Norwegian law. 1. vydání. Oslo: Ad Notam, 1991, s. 102-104. 
331 SMITH, Lucy; LØDRUP, Peter. Children and parents: The relationship between children and parents according 

to Norwegian law. 1. vydání. Oslo: Ad Notam, 1991, s. 102-105. 
332 § 47 the Children Act. 
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popřípadě mladšímu dítěti, které je schopno si svůj názor vytvořit, musí být poskytnuty informace 

a dána příležitost vyjádřit svůj názor před přijetím rozhodnutí v jeho záležitosti včetně záležitostí 

rodičovské odpovědnosti, péče o něj a styku s druhým rodičem. Pokud se jedná o dítě, které 

dosáhlo 12 let, pak má jeho názor na tyto záležitosti významnou váhu.  

Výše uvedené ustanovení je aplikovatelné nejen na vztahy dítěte k rodičům, ale na všechny 

jeho osobní záležitosti jako například soudní řízení, zdravotní a sociální služby, pěstounskou péči 

a pěstouny, nemocnice.333  

Nakonec je rodičům ustanovením § 33 the Children Act přímo uložena povinnost děti 

zapojovat do spolurozhodovací pravomoci v jejich věcech a rozšiřovat jejich práva na vlastní 

rozhodnutí s přibývajícím věkem až do dosažení plnoletosti 18 let. Děti mají právo zvolit si své 

vzdělání a posoudit své členství v různých sdruženích po dosažení 15 let.334 

Doplňuji, že pokud se dítěti v těchto věcech neumožní vyjádřit svůj názor, jedná se 

o procesní chybu, která může vést ke zrušení příslušného soudního rozhodnutí.335 

Ohledně participačních práv dětí a vyjádření jejich názoru na věc, která se jich týká, je tak 

česká právní úprava norské právní úpravě do jisté míry podobná. I v České republice je stanoveno, 

že názoru dítěte mají soudy i rodiče věnovat patřičnou pozornost s tím, že u dětí starších 12 let se 

předpokládá, že jsou schopny přijmout informace, vytvořit si vlastní názor a tento sdělit. Česká 

právní úprava na rozdíl od té norské nezná věkovou hranici 7 let, nicméně důraz na názor dítěte je 

kladen stejně jako v norské právní úpravě v závislosti na věku a vyspělosti daného konkrétního 

dítěte.336 

 

6.2.3  Péče o dítě  a jeho výživa  

 

Je obecně známo, že norská společnost je založena silně sociálně. Klade důraz 

na bezpečnost, blahobyt a rovnost žen a mužů ve společnosti ve všech oblastech, v zaměstnání, 

v rodině, ale třeba i v politice. Tyto hodnoty se pak přirozeně odráží i v otázkách výchovy dětí. 

Péčí o dítě se pak rozumí poskytování místa k životu, topení, oblečení, výchovy, vzdělávání 

a zahrnuje uspokojování fyzických i duševních potřeb dítěte. Obvykle je taková péče základním 

                                                 
333 SMITH, Lucy; LØDRUP, Peter. Children and parents: The relationship between children and parents according 

to Norwegian law. 1. vydání. Oslo: Ad Notam, 1991, s. 74. 
334 § 32 the Children Act. 
335 SMITH, Lucy; LØDRUP, Peter. Children and parents: The relationship between children and parents according 

to Norwegian law. 1. vydání. Oslo: Ad Notam, 1991, s. 74. 
336 Srov. § 867 OZ a 875 OZ. 
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rysem rodičovské odpovědnosti. Rodiče mohou mít společnou rodičovskou odpovědnost, avšak 

dítě může žít trvale s jedním z rodičů. Péče na druhou stranu ale nezahrnuje ekonomický aspekt 

jako je vyživovací povinnost, kterou rodiče mají bez ohledu na nositelství rodičovské 

odpovědnosti.337 

Rodiče se mohou dohodnout v souladu s § 36 the Children Act zpravidla na dvou modelech 

péče o dítě, a to buď na výlučné péči jednoho z rodičů či na společné péči (joint custody). Pokud 

se ohledně péče rodiče nedohodnou, ve věci musí rozhodovat soud, který zpravidla rozhodne o 

péči jednoho z rodičů. Existují-li pro to však zvláštní důvody, může soud přesto rozhodnout o 

společné péči. Z tohoto ustanovení tak plyne, že zákon upřednostňuje v případě nedohody rodičů 

výlučnou péči jednoho z rodičů před společnou péčí. A lze tak nepřímo vyvodit, že funkční 

komunikace rodičů je základem funkční společné péče. Pokud se rodiče na modelu péče nejsou 

schopni dohodnout, lze u takového páru předpokládat problematickou komunikaci, která může 

v budoucnu fungování společné péče komplikovat a je na místě prvně zvažovat model výlučné 

péče jednoho z rodičů. 

Model péče o dítě má v Norsku velmi výrazný vliv i na rozhodovací práva rodičů ohledně 

zásadních otázek dítěte. Jak totiž plyne z § 37 the Children Act, i v případě, kdy rodiče mají 

společnou rodičovskou odpovědnost, avšak pouze jeden z nich výlučnou péči, nemůže vůči tomuto 

rodiči druhý z rodičů namítat nesouhlas s rozhodnutími, která zahrnují důležité aspekty péče o dítě 

jako návštěvu školky či jiného centra denní péče, místa bydliště v Norsku nebo další důležitá 

rozhodnutí, která se dotýkají každodenního života dítěte. Tyto otázky přísluší rozhodovat rodiči, 

který o dítě fakticky pečuje. To v české právní úpravě neplatí.338 

Podobně to platí v případech, kdy se rodič s výlučnou rodičovskou odpovědností chce 

s dítětem stěhovat do zahraničí či tam dlouhodobě pobývat. Rodič bez rodičovské odpovědnosti 

nemá právo do těchto záležitostí druhému zasahovat. Pokud mají oba rodiče společnou 

rodičovskou odpovědnost, pak musí oba souhlasit s tím, aby se dítě do zahraničí přestěhovalo či 

tam pobývalo, s výjimkou krátkodobých výletů. Jedná-li se o dítě starší 12 let, je k takovým 

rozhodnutím nutný jeho souhlas, jedná-li se o pobyty v zahraničí bez rodiče s rodičovskou 

odpovědností. Nedohodnou-li se rodiče na výkonu rodičovské odpovědnosti, nesmí být dítě 

do zahraničí přemístěno, dokud nebude o této věci rozhodnuto.339 Naopak platí, že rodič 

                                                 
337 SMITH, Lucy; LØDRUP, Peter. Children and parents: The relationship between children and parents according 

to Norwegian law. 1. vydání. Oslo: Ad Notam, 1991, s. 64. 
338 V ČR platí bez ohledu na model péče dle § 876 OZ, že rodičovskou odpovědnost rodiče vykonávají ve vzájemné 

shodě. Dále dle § 877 OZ platí, že nedohodnou-li se o významné záležitosti dítěte, rozhodne tuto záležitost k návrhu 

jednoho z rodičů soud. 
339 § 40 the Children Act. 
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bez rodičovské odpovědnosti s dítětem do zahraničí bez souhlasu druhého rodiče cestovat nemůže. 

Tento souhlas může v odůvodněných případech nahradit soud. S cestováním však v takových 

případech musí souhlasit také dítě starší 12 let.340 

Oba rodiče nakonec také mají k dítěti vyživovací povinnost a nesou náklady na výživu a 

vzdělávání svého dítěte podle svých schopností a nadání dítěte. Oba rodiče mají vzájemnou 

povinnost přispívat v nezbytném rozsahu, každý podle svých schopností. Pokud jeden z rodičů 

nebo oba nezajišťují výživu v tomto rozsahu, musí platit fixní příspěvky na výživu a vzdělání 

dítěte zpravidla v měsíčních splátkách. To platí i pro rodiče, kteří mají dítě v péči, pokud výživné 

nehradí v dostatečném rozsahu. Rodič může rovněž žádat příspěvek na mimořádné výdaje, pokud 

jsou nezbytné a přiměřené a nejsou pokryty pravidelnými platbami výživného. Žádost o tento 

příspěvek lze žádat nejdéle do jednoho roku od vzniku takového výdaje.341 

Ve věci výživného je samozřejmě upřednostňována mimosoudní dohoda rodičů. Nebudou-

li rodiče schopni v této záležitosti dosáhnout dohody, mohou se obrátit s žádostí o stanovení 

výživného na agenturu pro vymáhání výživného (the maintenance enforcement agency). Otázku 

výživného řeší soudy v Norsku jen v případech, kdy jeden z rodičů stanovení vyživovací 

povinnosti požaduje v souvislosti s manželským řízením nebo s řízením týkajícím se rodičovské 

odpovědnosti, péče nebo styku s nerezidentním rodičem, nebo v případech, kdy agentura 

pro vymáhání výživného postoupí věc soudům, protože je to vzhledem k její povaze vhodnější.342 

Rodiče ve věci výživného v případě rozluky či rozvodu manželství zpravidla uzavírají 

dohodu, ač je to jedna z nejkontroverznějších otázek spojených s rozvodem manželství.343 

Rodiče mají povinnost informovat agenturu pro vymáhání výživného o svém zaměstnání, 

vzdělání, příjmech a majetku a o dalších faktorech, které mohou mít význam pro stanovení 

výživného. Za účelem určení výživného může agentura bez ohledu na povinnost mlčenlivosti 

daných subjektů požadovat, aby jí byly poskytnuty veškeré nezbytné informace 

od zaměstnavatelů, finančních úřadů, úřadů práce, sociální péče a od pojišťoven, bank a dalších 

institucí.344 Agentura pro vymáhání výživného i soud mohou rozhodovat o předběžném opatření 

k návrhu jedné ze stran bez slyšení druhé strany o stanovení výživného, ale i o jeho snížení.345 

Proti rozhodnutím agentury lze podávat odvolání k nadřízenému orgánu.346 

                                                 
340 § 41 the Children Act. 
341 § 66 ve spojení s § 67 the Children Act. 
342 § 70 the Children Act. 
343 SMITH, Lucy; LØDRUP, Peter. Children and parents: The relationship between children and parents according 

to Norwegian law. 1. vydání. Oslo: Ad Notam, 1991, s. 129. 
344 § 70 the Children Act. 
345 § 76 the Children Act. 
346 § 77 the Children Act. 
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Výživné je stanoveno s ohledem na rozsah kontaktu dítěte s rodičem, kterému má být 

určeno. Zároveň lze výživné žádat až tři roky zpět od podání návrhu s tím, že má-li být stanoveno 

za zpětné období delší než jeden rok, musí oprávněná strana prokázat, že měla zvláštní důvod pro 

zpoždění při podání takové žádosti.347 Tuto podmínku na norské právní úpravě velmi oceňuji a de 

lege ferenda bych ji navrhovala do české právní úpravy, která je v tomto směru podobná. Výživné 

pro dítě lze rovněž žádat až tři roky zpětně od podání návrhu, nicméně oprávněná strana tak může 

žádat čistě ze své vůle a nemusí nijak prokazovat důvody otálení s podáním návrhu.348 Pro povinné 

rodiče tak může být, a často také je, vyměření výživného tři roky zpět až likvidační. 

 

6.2.4  Styk dítěte s  nepečujícím  rodičem  

 

Stejně jako v České republice i v případech, kdy rodiče žijí odděleně, má dítě právo 

na kontakt s nimi oběma a na péči ze strany obou rodičů. Rodiče mají vzájemnou odpovědnost na 

uplatňování tohoto práva dítěte.349 Opět tato právní úprava platí pro všechny děti, jejichž rodiče 

bydlí odděleně bez ohledu na to, zda byli sezdáni či nikoliv. 

Rozsah styku nerezidentního rodiče s dítětem by rodiče měli primárně dohodnout a jeho šíře 

by měla odpovídat nejlepšímu zájmu dítěte. Pokud dohoda možná není, musí být kontakt určen 

úředním či soudním rozhodnutím. Právo na styk pak není vymahatelné, dokud zde neexistuje 

vykonatelné rozhodnutí.350  

Také u úpravy styku platí, že děti ohledně rozsahu kontaktů mají participační právo. Děti 

starší 7 let či mladší, jsou-li schopny chápat tuto záležitost, mají právo vyjádřit svůj názor co 

do rozsahu styku s druhým rodičem. Přáním, která vysloví děti starší 12 let, pak má být kladena 

významná váha. Soud může styk druhého rodiče s dítětem zakázat v případě, že odporuje 

nejlepšímu zájmu dítěte.351  

Kontakt však může být rovněž omezen z důvodu okolností na straně rodiče, který úpravu 

styku žádá. Například Nejvyšší soud rozhodnutím Rt. 1986 p. 82 omezil kontakt otce s dcerou pro 

jeho nepříjemné a obtěžující chování směrem k matce, které značilo jeho trvalou vadu charakteru. 

                                                 
347 § § 71 ve spojení s § 72 the Children Act. 
348 Srov. § 922 OZ. 
349 § 42 the Children Act. 
350 SMITH, Lucy; LØDRUP, Peter. Children and parents: The relationship between children and parents according 

to Norwegian law. 1. vydání. Oslo: Ad Notam, 1991, s. 110. 
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V jiných případech pak soudy omezily kontakt pro problémy jednoho z rodičů s alkoholem, 

s trvalým bydlištěm (rozhodnutí Nejvyššího soudu Rt. 1971 p. 1358) či pobytem ve vězení.352 

Jedná se tedy o velmi krajní řešení, kdy judikatura Nejvyššího soudu opakovaně zdůrazňuje 

obecně uznávané potřeby dítěte na kontakt ze strany obou rodičů, například rozhodnutí Nejvyššího 

soudu Rt. 1971 p. 1358 nebo 1971 p. 204. Námitky jednoho z rodičů proti kontaktu druhého rodiče 

s dítětem pro konfliktní vztah rodičů nejsou pro odepření kontaktu dostatečné.353 

V každé dohodě nebo rozhodnutí, které se týká úpravy styku nepečujícího rodiče s dítětem, 

se mimo jiné přikládá význam na zajištění nejlepšího možného celkového kontaktu mezi dítětem 

a jeho rodiči a věku dítěte, na stupeň, v jakém je dítě zapojeno do prostředí, v němž žije, 

vzdálenost, kterou je třeba urazit mezi rodiči, a zájmy dítěte ve všech ostatních ohledech. 

Nepečující rodič má právo na informaci s dostatečným předstihem, že se kontakt v souladu 

s rozhodnutím či dohodou neuskuteční. Pokud je dohodnut nebo stanoven zákonem vymezený 

„běžný kontakt“, opravňuje nepečujícího rodiče strávit s dítětem jedno odpoledne v týdnu 

s přespáním, každý druhý víkend, celkem tři týdny letních prázdnin a každé druhé podzimní, 

vánoční, zimní a velikonoční prázdniny. Je-li nepečujícímu rodiči bráněno ze strany druhého 

rodiče v kontaktu s dítětem, může se domáhat nového rozhodnutí o tom, kdo má mít napříště 

rodičovskou odpovědnost.354 Dle § 46 the Children Act má každý, kdo má právo na kontakt 

s dítětem, právo mít pokud možno možnost vyjádřit své stanovisko dříve, než rodič, který má 

rodičovskou odpovědnost, přijme rozhodnutí, které znemožní nebo podstatně ztíží výkon práva na 

přístup k dítěti. 

Rodiče však běžně souhlasí právě s rozsahem „běžného kontaktu“, nikdo o něm nediskutuje, 

rozsah je vnímán jako silné vodítko, soudy podle něj rovněž kontakt upravují v soudních 

rozhodnutích.355 

V rámci stáže v Norsku jsem se dotazovala na zkušenosti s ovlivňováním a manipulací dětí 

ze strany jednoho rodiče proti druhému. Norské ředitelství pro děti, mládež a rodinné záležitosti 

(the Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs, norsky Bufdir), jehož náplň 

a funkce je popsána v kapitole 6.3.1., tyto problémy příliš nezaznamenává, jak nám sdělili jeho 

pracovníci, jelikož většina rozvedených párů je spolu schopna po rozvodu komunikovat, 

praktikovat střídavou péči či bezproblémový kontakt s nepečujícím rodičem.  

                                                 
352 SMITH, Lucy; LØDRUP, Peter. Children and parents: The relationship between children and parents according 

to Norwegian law. 1. vydání. Oslo: Ad Notam, 1991, s. 112-113. 
353 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Rt. 1976 p. 1497. 
354 § 43 the Children Act. 
355 SMITH, Lucy; LØDRUP, Peter. Children and parents: The relationship between children and parents according 

to Norwegian law. 1. vydání. Oslo: Ad Notam, 1991, s. 11. 
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Samozřejmě ale i v Norsku existují rodiče, kteří musí po rozvodu manželství skrývat 

nepříjemné pocity vůči druhému rodiči, případně jeho nové rodině, což s sebou v praxi přináší 

různé obtíže. V některých případech pečující rodič také zkouší dítě ovlivňovat tak, aby odmítalo 

kontakt s druhým rodičem. Aby probíhalo bezproblémové předávání dětí, rodiče musí být spolu 

schopni komunikovat a oba mít k věci pozitivní přístup. Legislativa je pak neúčinná, pokud rodiče 

nemohou či nechtějí vzájemně spolupracovat.356  

Soudní judikaturou Nejvyššího soudu (Rt. 1960 p. 1214) bylo dovozeno pravidlo, které je 

v praxi dodržováno a zkoumáno v případech sporů mezi rodiči, a to, že rodič, s nímž dítě žije, má 

povinnost pozitivně přispívat k výkonu práva na kontakt druhého rodiče s dítětem, včetně 

přesvědčování dítěte ke kontaktu s druhým rodičem, jak jen to je to možné. 

Považuji za velmi přínosné, že v Norsku přímo zákon stanovuje, co se rozumí běžným 

kontaktem a jak má takový styk v praxi vypadat a je primárně na rodičích, aby dny a případně sudé 

a liché týdny specifikovali. Jsem přesvědčena, že takový postup a zákonná právní úprava v praxi 

minimalizuje rodičovské konflikty a vede rodiče snadněji k dohodě. I já bych de lege ferenda 

ocenila takovou právní úpravu, jelikož by mezi rodiči ubylo sporů o tom, co se běžným kontaktem 

rozumí, resp. byla by nastolena právní jistota v tom směru, jak má kontakt nepečujícího rodiče 

vypadat v případech, kdy bude dítě svěřeno pouze do péče jednoho z rodičů.  

Rovněž jako velmi praktické shledávám v norské právní úpravě ustanovení § 44 

the Children Act, které upravuje dělbu cestovních nákladů mezi rodiči v souvislosti s realizací 

kontaktů dítěte s nerezidentním rodičem. Zároveň vymezuje, co konkrétně lze pod tyto náklady 

zahrnout. Těmito cestovními náklady, které se mezi rodiče dělí, se pak rozumí konkrétně náklady 

na cestování dítěte, nezbytné cestovní výdaje pečujícího rodiče spojené s předáním a převzetím 

dítěte a cestovní výdaje nepečujícího rodiče do místa, kde dítě žije. Z tohoto ustanovení dále plyne, 

že se tyto cestovní náklady dělí mezi rodiče poměrně podle výše jejich příjmů, pokud se 

nedohodnou jinak. Soud může ze zvláštních důvodů stanovit jiné rozdělení cestovních nákladů, a 

pokud rodiče souhlasí, může tyto otázky namísto soudu rozhodovat krajský guvernér. Jedná-li se 

o dítě starší 15 let, postačí k tomu, aby tuto otázku rozhodoval krajský guvernér, pouze souhlas 

jednoho z rodičů. Takové rozhodnutí může být podkladem pro exekuci.  
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Pokud se jeden z rodičů hodlá s dítětem přestěhovat v rámci Norska či do zahraničí a 

s druhým rodičem existuje dohoda či rozhodnutí ohledně jeho kontaktu s dítětem, má povinnost 

tuto skutečnost druhému rodiči oznámit nejdéle 6 týdnů před stěhováním.357 

U menších dětí je často rozhodováno tak, že místem předání je místo jejich bydliště.358  

V České republice nám podobné ustanovení chybí a jistě by bylo možné do budoucna o jeho 

přijetí v podobné formě de lege ferenda uvažovat. Ze své advokátní praxe totiž mohu konstatovat, 

že problematika stěhování dítěte a spory rodičů o to, jak bude kontakt nerezidentního rodiče 

s dítětem po odstěhování dítěte z místa jeho posledního obvyklého bydliště probíhat a kdo bude 

hradit náklady spojené s cestováním a kdo z rodičů bude s dítětem trávit čas na cestách za účelem 

realizace kontaktů, jsou velmi častou náplní mé práce a jedná se o poměrně vyhrocené soudní 

spory.  

Ke stěhování dítěte totiž dochází zpravidla bez vědomí či proti přímému nesouhlasu 

nepečujícího rodiče. V České republice se k místu předávání dítěte po protiprávní změně jeho 

bydliště ze strany jednoho z rodičů vyjadřoval Ústavní soud.359 Stejně tak se Ústavní soud 

vyjadřoval k otázce nesení negativ spojených s cestováním za účelem zajištění kontaktu s dítětem, 

kdy zdůrazňoval, že se nejedná pouze o cestovní výdaje, ale i o čas strávený na cestě, neboť je 

spravedlivé, aby tato negativa nesli zpravidla oba rodiče rovným dílem.360 I tuto judikaturu 

Ústavního soudu považuji pro praxi obecných soudů jako velmi užitečnou, protože jistě i díky ní 

došlo k překonání zažitého pravidla, že dítě převáží pouze a výhradně rodič, který dítě v péči nemá. 

Zároveň dochází k odrazování rodičů od toho, aby místo obvyklého bydliště dítěte neměnili za 

zády druhého rodiče. Bez souhlasu druhého rodiče by totiž mohlo i nadále docházet k předání 

dítěte v souladu s uvedenou judikaturou v místě původního bydliště dítěte, na kterém se rodiče 

naposledy dohodli. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
357 § 42a the Children Act. 
358 SMITH, Lucy; LØDRUP, Peter. Children and parents: The relationship between children and parents according 

to Norwegian law. 1. vydání. Oslo: Ad Notam, 1991, s. 112. 
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6.2.5  Vybrané procesní otázky opatrovnického řízení  

 

Procesní otázky opatrovnického řízení jsou upraveny v zákoně the Courts of Justice Act 

ze dne 13. srpna 1915 (ACT 1915-08-13 NO. 5) a v zákoně the Dispute Act ze dne 17. června 2005 

(ACT 2005-06-17 NO. 90). Exekuční řízení je pak regulováno zejména v zákoně the Enforcement 

Act (ACT 1992-06-26 NO. 86). The Children Act je k těmto zákonům zákonem speciálním. Pokud 

the Children Act nestanoví jinak a neobsahuje-li zvláštní právní úpravu, uplatňují se na 

opatrovnická řízení výše uvedené předpisy. 

Při každém rozhodování a postupu v případech, které se týkají rodičovské odpovědnosti, 

péče o dítě, styku s nerezidentním rodičem či mezinárodního přemístění dítěte, musí být brán zřetel 

na nejlepší zájmy dítěte. Dítě nesmí být vystaveno násilí ani s ním nesmí být zacházeno jiným 

způsobem tak, aby mohlo dojít k narušení či ohrožení jeho fyzického či duševního zdraví. Zároveň 

je advokátům uložena povinnost vést strany ke smírnému řešení věci a povinnost rodiče 

informovat o možnosti mediace.361  

Velmi zajímavou možností je pro rodiče využití postupu dle § 55 the Children Act. Pokud 

rodiče požádají krajského guvernéra, může jejich písemné dohodě o rodičovské odpovědnosti, péči 

o dítě či styku s nerezidentním rodičem přidělit doložku přímé vykonatelnosti. Krajský guvernér 

však přezkoumává, zda taková písemná dohoda rodičů respektuje nejlepší zájem dětí a může před 

svým rozhodnutím ohledně posouzení této otázky požádat o vyjádření odborníky, Barnevernet či 

jinou službu sociální péče. Rodiče jsou rovněž povinni krajskému guvernérovi předložit platný 

certifikát o absolvování mediačního řízení dle § 51 až 54 the Children Act. Místně příslušným je 

pak krajský guvernér v obvodu, kde má v době podání návrhu dítě obvyklé bydliště.  

Co se týká soudního řízení, toto rodiče absolvují jen v případech, kdy se nejsou schopni 

dohodnout na výše uvedených otázkách rodičovské odpovědnosti, péči o dítě či styku 

s nerezidentním rodičem. V takovém případě je každý z rodičů oprávněn podat k soudu návrh a 

rovněž musí soudu předložit platný certifikát o absolvování mediačního řízení, jak bylo uvedeno 

v předchozím odstavci.362 Místně příslušným je soud, v jehož obvodu má dítě obvyklé bydliště 

v době podání návrhu. Zdržuje-li se dítě na utajené adrese, je místně příslušným Okresní soud 

v Oslu.363 

Soudy jsou povinny řízení vést s co největším urychlením a v každé fázi řízení zvažovat 

možnost smírného vyřešení věci. Stejně jako v České republice mají soudy možnost rozhodovat 
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formou předběžného opatření, existují-li pro to naléhavé důvody. Pokud je to možné a nejedná se 

o urgentní záležitost, soud poskytne druhé straně možnost se před vydáním předběžného opatření 

vyjádřit. Zvláštností norské právní úpravy je pak to, že soudy automaticky vydávají předběžné 

opatření ve věci rodičovské odpovědnosti, pokud je rodič s rodičovskou odpovědností obviněn 

ze zabití či vraždy druhého rodiče. V takových případech rodičovskou odpovědnost k dítěti může 

uplatňovat i třetí osoba. Pozůstalému rodiči bude zachována jen v případě, kdy je to jednoznačně 

v nejlepším zájmu dítěte.364 

Další výraznou odlišnost představuje v norské právní úpravě opatrovnického řízení 

přípravné řízení, ke kterému zpravidla soud předvolává účastníky řízení. Takových přípravných 

jednání může být i vícero. Soud si na nich se stranami vyjasňuje sporné body, projednává další 

postupy, případně může provádět mediaci, je-li to účelné. Soud může již v této fázi jmenovat 

znalce, požádat jej o provedení pohovoru s rodiči a dětmi a k provedení šetření za účelem 

objasnění okolností případu, pokud proti tomu rodiče nebudou mít námitek. Rovněž může 

ustanovit znalce za účelem zodpovězení vznesených odborných otázek ze strany soudu. V této fázi 

může rodičům rovněž nařídit mediaci ohledně sporných bodů. Pokud mediátor v této fázi dospěje 

k závěru, že rodiče nejsou schopni dosáhnout dohody, neprodleně o tom informuje soud. Soud 

může rovněž přímo vyslechnout dítě či přenechat výslech znalci. Soud již v rámci přípravného 

řízení žádá vyjádření od Barnevernet, je-li to nezbytné. 365 

Pokud existují v dané opatrovnické věci zvláštní okolnosti, například existuje důvod 

domnívat se, že dítě bylo vystaveno násilí či s ním bylo zacházeno jiným způsobem, který narušuje 

či ohrožuje jeho fyzické či duševní zdraví, může soud dítěti jmenovat advokáta či jiného zástupce 

na náklady státu, který bude v řízení hájit zájmy dítěte. Zástupce dítěte může s dítětem hovořit a 

poskytovat mu potřebné informace a podporu. V řízení může za dítě podávat návrhy a soudu dávat 

doporučení, jak v řízení nejlépe hájit zájmy dítěte. Soud rozhoduje, zda a jak dlouho bude zástupce 

dítěte přítomen při soudním jednání. Rodičům i svědkům může při soudním jednání klást 

otázky.366 

Soudy při svém rozhodování během hledání nejlepších zájmů daného konkrétního dítěte 

musí zvažovat řadu faktorů jako vlastnosti dítěte a jeho reakce, vlastnosti rodičů a jejich reakce 

včetně vazby dítěte ke každému z rodičů, zázemí rodičů, jejich vzdělávací možnosti, budoucí 

vyhlídky apod. Soudy musí provést hodnocení všech těchto faktorů. Dítě starší 12 let musí mít 

příležitost vyjádřit své přání a je jen na něm, zda jej před konkrétním rozhodnutím využije. U dětí 

                                                 
364 Blíže viz § 60 a 60a the Children Act. 
365 § 61 the Children Act.  
366 § 61 the Children Act. 
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mladších 12 let záleží na úvaze soudu, zda jim tuto možnost dá s ohledem na věk daného 

konkrétního dítěte a zvláštní důvody projednávané věci. Jedním takovým důvodem může být 

tvrzení jednoho z rodičů o tom, že jej dítě silně upřednostňuje před druhým rodičem. Soudy v praxi 

obecně nerozhodují proti přání dítěte, kterému je více než 12 let.367 

Rovněž již v rámci přípravného řízení soud může účastníkům řízení poskytnout příležitost 

vyzkoušet si na určitou dobu prozatímní dohodu. Dokonce může za účelem poskytování rad 

účastníkům řízení pro toto zkušební období jmenovat znalce či jinou vhodnou osobu. Rozsudek 

ve věci může být v případě souhlasu stran vyhlášen i bez hlavního jednání ve věci.368 

Z předestřeného uspořádání procesní úpravy opatrovnického řízení je tak zřejmý záměr 

norského zákonodárce limitovat počty soudních řízení, kdy i u případů, které musí být projednány 

v rámci soudního řízení, je patrná silná snaha je vyřešit dohodami a v přípravném řízení tak, aby 

se klasické soudní řízení konalo v co nejmenším počtu opatrovnických věcí.  

Předchozí soudní rozhodnutí může být změněno návrhem některé ze stran, a to pouze 

ze zvláštních důvodů.369 Změna je povolena pouze v případě, že odpovídá nejlepšímu zájmu 

dítěte.370 Výkon soudních rozhodnutí probíhá pouze ukládáním peněžitých pokut.371  

Právo na kontakt s dítětem tedy nelze na rozdíl od České republiky jiným způsobem 

vymáhat. V Norsku je navíc judikováno, že k výkonu rozhodnutí ve věci styků se nepřistupuje, 

pokud by výkon rozhodnutí mohl dítě psychicky poškodit, ani v případě, že dítě kategoricky 

kontakt s rodičem odmítá.372 Ostatně právě ochrana dětí před jejich psychickým traumatem a 

v praxi respektovaný a velmi uznávaný zákaz jakéhokoliv násilí na dětech odráží tu skutečnost, že 

na rozdíl od české právní úpravy jiné možnosti výkonu rozhodnutí jako zejména odnětí dítěte, 

na jehož užívání v praxi jsem svůj názor vyjádřila v kapitole 4.4.3., norské právo neumožňuje.373 

 

 

 

 

 

                                                 
367 SMITH, Lucy; LØDRUP, Peter. Children and parents: The relationship between children and parents according 

to Norwegian law. 1. vydání. Oslo: Ad Notam, 1991, s. 86-94. 
368 § 61 the Children Act.  
369 § 64 the Children Act. 
370 SMITH, Lucy; LØDRUP, Peter. Children and parents: The relationship between children and parents according 

to Norwegian law. 1. vydání. Oslo: Ad Notam, 1991, s. 101. 
371 § 65 the Children Act. 
372 Srov. rozsudky Nejvyššího soudu Rt. 1970 p. 703 nebo Rt. 1963 p. 1389. 
373 Srov. zejména § 503 a § 504 ZZŘS. 
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6.3 Barnevernet a jeho úloha při ochraně zájmu dítěte  

 

Ochrana práv dětí v Norsku a zejména jejich odnímání z biologických rodin a umísťování do 

pěstounských a osvojitelských rodin je řadu let velkým tématem celoevropské diskuze. Někteří 

norský systém chválí, jiní jej odsuzují. Předmětem poměrně časté ostré mediální kritiky je zejména 

činnost norské služby sociálně právní ochrany dětí, známé spíše v norském jazyce jako 

Barnevernet (the Child Welfare services). Proto jsem se v této práci rozhodla její činnost v právní 

rovině rovněž přiblížit a porovnat tak její kompetence s činností OSPOD v České republice. 

Rozvod či rozchod rodičů dítěte s sebou často přináší rozpory mezi rodiči, může mezi rodiči 

docházet k násilí, může docházet k manipulaci dětí, k jejich poškozování, bránění kontaktu 

s druhým rodičem. Děti se mohou začít projevovat po nějaké negativní podobě, mohou být 

depresivní, může se jim zhoršit školní prospěch apod., což může být přirozeně impulsem 

pro konání služby sociálně právní ochrany dětí tak, jako je tomu v České republice. 

 

6.3.1  Organizace sociálně právní ochrany dětí  

 

Nejvyšší složkou soustavy je Ministerstvo dětí a rodin (the Ministry of Children and 

Families), které je odpovědné za správný výklad zákonů a které nemá pravomoc rozhodovat 

o žádných opravných prostředcích. Dále je to Norské ředitelství pro děti, mládež a rodinné 

záležitosti (the Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs, norsky Bufdir). 

Jedná se o orgán ministerstva odpovědný za interpretaci zákonů, správu, výzkum a vývoj norské 

politiky v oblasti péče o děti tak, aby vycházela z aktuálních poznatků akademické obce a znalostí 

odborné veřejnosti a rovněž za mezinárodní spolupráci s jinými státy ohledně dětí, které žijí mimo 

Norsko. Poté je v Norsku Úřad pro děti, mládež a rodinné záležitosti (the Office for Children, 

Youth and Family Affairs, norsky Bufetat), který se skládá z pěti regionálních úřadů pro ochranu 

dětí a je odpovědný zejména za pomoc nižším složkám při umístění dětí mimo domov, 

za pěstounské služby, jejich správu, školení a poradenství.374 

Krajské rady sociálního zabezpečení (the County Social Welfare Boards, norsky fylkesnemd) 

jsou odpovědné za případy, které se týkají ochrany dětí, jsou odpovědné za rozhodnutí, avšak 

                                                 
374 Role and structure of the Norwegian child welfare services [online]. bufdir.no, [cit. 30. prosince 2019]. Dostupné 

z: 

https://bufdir.no/en/English_start_page/The_Norwegian_Child_Welfare_Services/role_of_the_norwegian_child_we

lfare_services/. 

https://bufdir.no/en/English_start_page/The_Norwegian_Child_Welfare_Services/role_of_the_norwegian_child_welfare_services/
https://bufdir.no/en/English_start_page/The_Norwegian_Child_Welfare_Services/role_of_the_norwegian_child_welfare_services/
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případy sami neiniciují. Fungují jako nestranné a nezávislé tribunály, nejsou součástí místní 

správy. Jejich činnost je podobná činnosti soudů. V Norsku jich je celkem 12 na 19 krajů 

(counties).375 Stranami takového řízení jsou pak obec jako služba sociálně právní ochrany dětí a 

rodiče. Probíhá klasické jednání, při němž jsou strany právně zastoupeny, mají prostor k vyjádření, 

vyslýchají se zde svědci apod. Strany mají dokonce nárok na právního zástupce, kterého si vyberou 

na náklady státu.376 

Krajský guvernér (the County governor, norsky fylkesmann) je odpovědný za dohled 

nad orgány sociálně právní ochrany dětí v jednotlivých obcích, vyřizuje stížnosti ohledně jejich 

postupů a zajišťuje dohled nad tím, aby byly z jejich strany dodržovány the Child Welfare Act a 

the Public Administration Act (ACT 1967-02-10 NO. 00). Na nejnižší úrovni pak má každá obec 

orgán služby péče o dítě (the Municipal Child Welfare Service), který plní každodenní povinnosti 

plynoucí z the Child Welfare Act, tedy řeší podněty, prověřuje rodiny, zajišťuje domácí pomoc 

rodinám, umístění dětí mimo rodinu atd.377 

 

6.3.2  Funkce a principy sociálně právní ochrany dětí   

 

Jak již bylo uvedeno, sociálně právní ochrana dětí, činnost norské služby sociálně právní 

ochrany dětí a zákonná opatření, která mohou být k ochraně dětí užita, jsou upraveny zákonem the 

Child Welfare Act ze dne 17. července 1992 (ACT 1992-07-17 NO. 100). Na postup služby 

sociálně právní ochrany dětí se krom tohoto zákona uplatňuje i zákon the Public Administration 

Act s tím, že zvláštní pravidla upravená v zákoně the Child Welfare Act mají přednost.378 

Účelem tohoto zákona je dle § 1-1 the Child Welfare Act zajištění včasné pomoci a péče 

dětem, které žijí v podmínkách, jež mohou být pro jejich zdraví a rozvoj škodlivé, a zajištění 

pomoci dětem vyrůstat v bezpečném prostředí.  

Důvodem vzniku této právní úpravy je zvláštní požadavek úplného posouzení potřeby 

jednotlivce na sociální služby a nezbytnost posílit právní postavení mladých lidí ve vztahu k těmto 

                                                 
375 County social welfare boards [online]. regjeringen.no, [cit. 2. ledna 2020]. Dostupné z: 

https://www.regjeringen.no/en/dep/bfd/organisation/Offices-and-agencies-associated-with-the-Ministry-of-Children-

and-Equality/county-social-welfare-boards/id418110//. 
376 Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker [online]. fylkesnemndene.no, [cit. 2. ledna 2020]. Dostupné z: 

https://www.fylkesnemndene.no/en/procedures/definitions/. 
377 Role and structure of the Norwegian child welfare services [online]. bufdir.no, [cit. 30. prosince 2019]. Dostupné 

z: 

https://bufdir.no/en/English_start_page/The_Norwegian_Child_Welfare_Services/role_of_the_norwegian_child_we

lfare_services/. 
378 § 6-1 the Child Welfare Act. 

https://bufdir.no/en/English_start_page/The_Norwegian_Child_Welfare_Services/role_of_the_norwegian_child_welfare_services/
https://bufdir.no/en/English_start_page/The_Norwegian_Child_Welfare_Services/role_of_the_norwegian_child_welfare_services/
https://www.regjeringen.no/en/dep/bfd/organisation/Offices-and-agencies-associated-with-the-Ministry-of-Children-and-Equality/county-social-welfare-boards/id418110/
https://www.fylkesnemndene.no/en/procedures/definitions/
https://bufdir.no/en/English_start_page/The_Norwegian_Child_Welfare_Services/role_of_the_norwegian_child_welfare_services/
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službám. Zákon the Child Welfare Act je založen na principu, že orgány péče o dítě zasahují do 

rodin až v případě jejich selhání.379 

I v Norsku platí, že to jsou primárně rodiče, kdo jsou odpovědní za péči a ochranu dětí. Pokud 

toho však rodiče nejsou schopní, je služba sociálně právní ochrany dětí povinna tyto podmínky 

pro děti zajistit. Většina dětí je podporována přímo v rodině, stejně tak jejich rodiče jsou 

podporováni a vedeni ze strany služby sociálně právní ochrany dětí.380 K restriktivnějším 

opatřením služba sociálně právní ochrany dětí přistupuje ve vážnějších případech, jako 

je zanedbávání a zneužívání dětí a užití vůči nim násilí. Znovu připomínám, že jakékoliv násilí 

páchané na dětech je v Norsku nezákonné a týká se všech forem včetně tělesných trestů a 

používání fyzického násilí při jejich výchově.381 Tento zákaz plyne přímo z norské ústavy z článku 

104 (The Constitution of the Kingdom of Norway ze dne 17. května 1814), dle kterého děti mají 

právo na ochranu své osobní integrity a stát má povinnost vytvořit podmínky, které dítěti usnadní 

vývoj a zajistí mu nezbytné ekonomické, sociální a zdravotní zabezpečení nejlépe v rámci jeho 

vlastní rodiny.  

Služba sociálně právní ochrany dětí má dále dle § 3-1 the Child Welfare Act povinnost pečlivě 

sledovat podmínky, v nichž děti žijí. Je také zodpovědná za to, aby vytvářela opatření, jež budou 

předcházet zanedbávání dětí a jejich problematickému chování. Barnevernet má rovněž zvláštní 

odpovědnost za odhalení zanedbávání dětí a jejich výchovných, sociálních či emocionálních 

problémů v rané fázi a přijímání opatření za tímto účelem. Vždy musí postupovat v souladu 

s nejlepšími zájmy dítěte.382 

Povinnost primárně hledět na nejlepší zájmy dítěte při každém postupu a rozhodování plyne 

rovněž přímo z článku 104 norské ústavy. Pokud jsou zájmy dětí v rozporu se zájmy rodičů, pak 

mají zájmy dítěte přednost.383 

Krom tohoto principu jsou právní předpisy o sociálně právní ochraně dětí v Norsku stavěny 

ještě na dalších třech pilířích, a to právu dítěte být ve své věci slyšeno a účastnit se rozhodování o 

záležitostech, které se jej týkají. Dále na důrazu zachovávat rodinné vazby v tom smyslu, že stát 

                                                 
379 SMITH, Lucy; LØDRUP, Peter. Children and parents: The relationship between children and parents according 

to Norwegian law. 1. vydání. Oslo: Ad Notam, 1991, s. 153. 
380 Srov. § 4-4 the Child Welfare Act. 
381 Role and structure of the Norwegian child welfare services [online]. bufdir.no, [cit. 30. prosince 2019]. Dostupné 

z: 

https://bufdir.no/en/English_start_page/The_Norwegian_Child_Welfare_Services/role_of_the_norwegian_child_we

lfare_services/. 
382 § 4-1 the Child Welfare Act. 
383 Role and structure of the Norwegian child welfare services [online]. bufdir.no, [cit. 30. prosince 2019]. Dostupné 

z: https://bufdir.no/en/English_start_page/The_Norwegian_Child_Welfare_Services/role_of_the_norwegian_child_

welfare_services/. 
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má povinnost zajistit vývoj dítěte nejlépe v jeho biologické rodině. A nakonec na principu užití co 

nejméně přísného opatření, tj. umístění dítěte mimo rodinu pouze v krajních případech, kdy 

mírnější formy intervence jako zejména podpora a pomoc rodičům přímo v jejich domácnosti ze 

strany sociální služby nevedly k nápravě.384 

 

6.3.3  Činnost služby sociálně právní ochrany dětí  

 

Konkrétně má služba sociálně právní ochrany dětí povinnost nejpozději do jednoho týdne 

prověřit a přezkoumat oznámení, které obdrží, a vyhodnotit, zda budou přijata další opatření.385  

Může provádět šetření v rodině i bez souhlasu rodičů či osoby, s níž dítě v domácnosti žije. 

Zároveň může zapojit různé odborníky k podání stanovisek před přijetím dalších svých opatření. 

Pokud je taková expertní zpráva základem pro další rozhodování, pak musí být posouzena 

před samotným rozhodnutím služby sociálně právní ochrany dětí Komisí odborníků sociálně 

právní ochrany dětí (the Commission on Child Welfare Experts). Odborníci i služba sociálně právní 

ochrany dětí mohou s dítětem mluvit o samotě. Rovněž může v případě podezření na týrání či jiné 

vážné zneužívání dítěte nařídit převoz dítěte do nemocnice či na jiné vhodné místo za účelem 

vyšetření.386  

Opatření, která může služba sociálně právní ochrany dětí za účelem naplnění zákona the Child 

Welfare Act užít, jsou preventivního charakteru či pečovatelského charakteru, kdy je dítě umístěno 

mimo rodinu, pokud opatření preventivního charakteru selžou či není na místě je užít. Opatření 

preventivního charakteru jsou nejčastěji opatření dohledu ze strany služby sociálně právní ochrany 

dětí v domácnosti, kde žije dítě, vyhledání práce rodičům, ekonomická podpora rodiny, umístění 

dítěte do školky či do odpolední družiny, doprovod dítěte do školy apod.387 

Norská služba sociálně právní ochrany dětí má v porovnání s českými orgány sociálně právní 

ochrany dětí mnohem větší kompetence. Jak bylo naznačeno, disponuje možnostmi užít řadu 

poměrně striktních opatření, neboť většinu z nich schvalují k jejímu návrhu Krajské rady 

sociálního zabezpečení. O užití daných opatření probíhá řízení, které je podobné soudnímu řízení 

                                                 
384 Role and structure of the Norwegian child welfare services [online]. bufdir.no, [cit. 30. prosince 2019]. Dostupné 

z: https://bufdir.no/en/English_start_page/The_Norwegian_Child_Welfare_Services/role_of_the_norwegian_child_

welfare_services/. 
385 § 4-2 the Child Welfare Act. 
386 § 4-3 the Child Welfare Act. 
387 SMITH, Lucy; LØDRUP, Peter. Children and parents: The relationship between children and parents according 

to Norwegian law. 1. vydání. Oslo: Ad Notam, 1991, s. 156. 
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a vystupují v něm jako jeho účastníci zpravidla služba sociálně právní ochrany dětí a rodiče, viz 

kapitola 6.3.1., kde popisuji mimo jiné činnost Krajských rad sociálního zabezpečení. 

Pokud rodiče nezajistí lékařské či jiné odborné vyšetření, které je v zájmu dítěte, může dané 

vyšetření zajistit právě orgán služby péče o dítě, může rozhodovat o nemocniční či domácí léčbě. 

Může umístit dítě do mateřské školy či jiného vhodného zařízení pro péči o dítě. Může rovněž 

nařídit dohled nad výchovou dítěte. Nejsou-li žádná jiná asistenční opatření na místě či účinná, 

pak může orgán služby péče o dítě zajistit dítěti místo v pěstounské rodině, ústavu či jiném 

pečovatelském středisku pro nezletilé. Musí však být zřejmé, že rodiče nebudou schopni pečovat 

o dítě po delší dobu. Krajská rada sociálního zabezpečení může dokonce rozhodnout o zbavení 

rodičovské odpovědnosti a následně poté povolit pěstounům adopci dítěte a rozhoduje i o kontaktu 

dítěte s biologickými rodiči po adopci.388  

K užití opatření umístění dítěte mimo rodinu dochází nejčastěji z důvodu nadužívání drog či 

alkoholu ze strany rodiče či rodičů. Dalšími příčinami jsou pak užití fyzického či psychického 

násilí vůči dítěti či nedostatek jeho péče a hygieny. Rovněž za příčinu může být považován 

nedostatek péče o rozvoj dítěte, kterým toto může utrpět vážnou újmu (viz rozsudek Nejvyššího 

soudu Rt. 1982 p. 764).389 

Děti mají právo vyjadřovat se k záležitostem, které se jich týkají dle zákona the Child Welfare 

Act v případech, kdy dosáhly věku 7 let či mladší děti, jsou-li schopné utvářet si na věc názor. 

Důležitost se k názoru dítěte přikládá podle jeho věku a vyspělosti.390 

Soudní přezkum správních rozhodnutí orgánů sociálně právní ochrany dětí ve věcech užití 

donucovacích opatření v sociálních službách je možný k návrhu soukromé osoby či obce a 

postupuje se v souladu s § 36-1 a násl. zákona the Civil Procedure Act ze dne 17. 6. 2005 (ACT 

2005-06-17 NO. 90). Takové soudní jednání je neveřejné.391 

Velmi přísně je pak v zákonu the Child Welfare Act regulována povinnost mlčenlivosti 

pro každého, kdo poskytuje služby nebo pracuje pro orgán veřejné správy nebo pro středisko 

pro rodiče a děti nebo pečovatelské středisko pro nezletilé.392 Porušení této zákonné mlčenlivosti 

je trestné dle § 121 the Penal Code ze dne 20. května 2005 (ACT 2005-05-20 NO. 28) a 

pachatelům hrozí až tři roky vězení či peněžitý trest. 

                                                 
388 § 4-4 ve spojení s § 4-10 a s § 4-20, § 4-20a a § 4-21 the Child Welfare Act. 
389 SMITH, Lucy; LØDRUP, Peter. Children and parents: The relationship between children and parents according 

to Norwegian law. 1. vydání. Oslo: Ad Notam, 1991, s. 157. 
390 § 6-3 the Child Welfare Act. 
391 § 36-7 the Civil Procedure Act. 
392 § 6-7 the Child Welfare Act ve spojení s § 13 a 13a the Public Administration Act. 



 

123 

 

Závěrem této kapitoly uvádím, že dle statistik za rok 2018 přijala služba sociálně právní 

ochrany dětí celkem 57.013 podnětů k prošetření rodin. V roce 2017 jich bylo 58.850 a v roce 

2016 pak 58.254. V roce 2018 bylo mimo rodinu umístěno z důvodu činnosti služby sociálně 

právní ochrany dětí celkem 10.036 dětí, v roce 2017 celkem 10.169 a v roce 2016 celkem 

10.234.393 V porovnání s počtem obyvatel Norska se tak jedná o poměrně vysoká čísla.  

 

6.3.4  Norsko a Evropský soud pro lidská práva  

 

K ESLP bylo proti Norsku v roce 2018 podáno celkem 88 stížností, z nichž došlo ve třech 

případech k vyhlášení rozsudku a v jednom v případě bylo konstatováno porušení Úmluvy. V roce 

2019 bylo k ESPL podáno 53 stížností.394  

V roce 2019 došlo postupně také k vyhlášení několika rozsudků, v nichž bylo konstatováno 

ze strany Norska porušení práv dle Úmluvy. V jednom případě Strand Lobben proti Norsku, 

v němž bylo dítě odebráno matce tři týdny po porodu a umístěno do pěstounské péče a následně 

bylo pěstouny adoptováno, došlo dne 10. září 2019 k vyhlášení rozsudku, v jehož rámci bylo 

konstatováno porušení matčina práva na soukromý a rodinný život dle článku 8 Úmluvy.395 Stejné 

porušení bylo konstatováno i v podobném případu Vibeke Morrissey a Ken Joar Olsen proti 

Norsku v rozsudku ze dne 19. listopadu 2019.396 397 Dne 17. prosince 2019 pak byly vyhlášeny 

další dva rozsudky, v nichž bylo konstatováno stejné porušení. Jeden případ A. S. proti Norsku se 

týkal polské občanky, které byl z péče odebrán dvouletý syn a byl omezen její kontakt s ním na 

jednu hodinu dvakrát do roka. Norským orgánům bylo vytýkáno, že již od počátku byla pěstounská 

péče zamýšlena jako dlouhodobé řešení, přestože matčiny výchovné schopnosti byly posuzovány 

vágně a subjektivně. Matce byla přiznána nemajetková újma ve výši 25.000 eur.398 Druhý případ 

Abdi Ibrahim proti Norsku se pak týkal šestnáctileté somálské dívky, které byl v roce 2010 udělen 

v Norsku status uprchlíka a zároveň jí byl z péče odebrán roční syn a předán do péče křesťanské 

pěstounské rodiny, přestože jeho matka žádala, ať je svěřen jejím příbuzným či do jiné somálské 

či muslimské rodiny. Matce byl určen kontakt čtyřikrát do roka po dvou hodinách. Norské orgány 

                                                 
393 Statistic Norway. Child welfare [online]. ssb.no, [cit. 2. ledna 2020]. Dostupné z: 

https://www.ssb.no/en/barneverng/. 
394 European court of human rights. Norway. Press country profile. 2019, s. 1. Dostupné také z: 

https://www.echr.coe.int/Documents/CP_Norway_ENG.pdf. 
395 Blíže rozsudek ESLP č. 37283/13 ze dne 10. 9. 2019 ve věci Strand Lobben proti Norsku. 
396 Norský Barnevernet prohrál u soudu ve Štrasburku další případ [online]. justice.cz, [cit. 7. prosince 2019]. 

Dostupné z: https://www.ceska-justice.cz/2019/11/norsky-barnevernet-prohral-u-soudu-ve-strasburku-dalsi-pripad/. 
397 Blíže rozsudek ESLP č. 64808/16 ze dne 19. 11. 2019 ve věci Vibeke Morrissey a Ken Joar Olsen proti Norsku.  
398 Blíže rozsudek ESLP č. 60371/15 ze dne 17. 12. 2019 ve věci A. S. proti Norsku. 

https://www.echr.coe.int/Documents/CP_Norway_ENG.pdf
https://www.ceska-justice.cz/2019/11/norsky-barnevernet-prohral-u-soudu-ve-strasburku-dalsi-pripad/


 

124 

 

povolili pěstounům adopci, proti které se matka neodvolala, avšak žádala o zachování kontaktu se 

synem. ESLP pak konstatoval, že ačkoliv matka znovusjednocení rodiny nežádala, je závazkem 

Norska přijmout takové opatření, aby v nejlepším zájmu dítěte byl zachován jeho vztah s matkou 

alespoň prostřednictvím pravidelných kontaktů.399 

V roce 2019 směřovalo celkem 34 stížností podaných proti Norsku právě proti postupům 

sociální služby Barnevernet.400 Jedná se o velmi vysoké číslo a znamená to, že proti Barnevernet 

směřovala v roce 2019 více než polovina všech stížností podaných k ESLP. 

Poměrně ostrou kritikou sociální služby Barnevernet se zabývá kniha, která vyšla relativně 

nedávno, s názvem Stolen CHILDHOOD. Obsahuje řadu případů, rozhovorů, výpovědí a 

reportáží.401  

Dle mého názoru se jedná o velmi citlivé téma, které přirozeně vyvolává diskuzi. Z obsahu 

této práce a rovněž jednotlivých případů, jež byly projednávány u ESLP, je zřejmé, že Norsko 

na rozdíl od České republiky upřednostňuje pěstounskou péči před ústavní výchovou a umísťování 

dětí do dětských domovů.  

Norsko je k případům mediálně velmi zdrženlivé a jednotlivé kauzy komentuje výjimečně. 

Tímto je z mého pohledu snížena vypovídající hodnota kritik, které na službu Barnevernet směřují. 

Norsko je jednoznačně otevřené ke komunikaci, jak systém zlepšit a právní úpravu případně 

novelizovat. Norové jsou opravdu velmi vstřícní k jakékoli diskuzi. O tom jsem se ostatně 

přesvědčila i během své stáže v Norsku.  

Oba systémy, jak český, tak norský, a jejich právní nastavení, jak plyne z této práce, mají 

zajisté společný cíl, chránit dítě a činit vše v jeho nejlepším zájmu.  

Nejsem přesvědčená a nedovolila bych si ani tvrdit bez znalosti obsahu soudních spisů 

jednotlivých případů to, že by Norsko přistupovalo bezdůvodně k opatřením, které směřují 

k umístění dětí mimo biologické rodiny. Jedná se o velmi složitou problematiku, kterou média 

velmi zlehčují a zjednodušují. Stejně jako rozvod manželství ani tato problematika není pouze 

černobílá, ale je nutné na ni nahlížet z mnoha úhlů pohledu, nejen z hlediska práv rodičů, ale 

zejména z pohledu nejlepšího zájmu dítěte, zajištění jeho práva na spokojené dětství a z hlediska 

jeho zdravého psychologického vývoje.  

                                                 
399 MINISTERSTVO SPRAVEDLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Dva rozsudky ESĽP proti Nórsku 

v prípadoch týkajúcich sa odobratých detí [online]. justice.gov.sk, [cit. 27. prosince 2019]. Dostupné z: 

http://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=2620/. 
400 Asle Hansen. EMD-storm mot norsk barnevern [online]. dagbladet.no, [cit. 9. listopadu 2019]. Dostupné z: 

https://www.dagbladet.no/nyheter/sju-nye-norske-barnevernssaker-til-behandling-i-emd/71736107. 
401 BENNETT, Steven. Stolen CHILDHOOD: The truth about Norway´s child welfare system. United Kingdom: 

Emira Press, 2019, 352 s. 

https://www.ceska-justice.cz/2019/11/norsky-barnevernet-prohral-u-soudu-ve-strasburku-dalsi-pripad/
https://www.ceska-justice.cz/2019/11/norsky-barnevernet-prohral-u-soudu-ve-strasburku-dalsi-pripad/
https://www.dagbladet.no/nyheter/sju-nye-norske-barnevernssaker-til-behandling-i-emd/71736107
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Norsko je známé tím, že investuje velké finanční prostředky do výzkumů, projektů a tvorby 

naučné literatury různého sociálního zaměření, které následně uvádějí do praxe a které se mimo 

jiné zabývají například právě i dětskou vývojovou psychologií, vlivem domácího násilí na vývoj 

dítěte apod. Norové pak avizují, že opatření a postupy přizpůsobují nejnovějším poznatkům 

ve vědě.402 

Je nesporné, že ze strany ESLP je Norsku v nedávných rozhodnutích, která byla výše citována, 

zejména vyčítáno to, že nevynakládá dostatečně velké úsilí k tomu, aby děti vrátilo zpět do 

původních rodin a byl tak udržován a zachován kontakt s biologickými členy rodiny a že kontakt, 

pokud je nastaven, je ve velmi úzkém rozsahu. Jak jsem však uvedla, každý případ je nutné 

zkoumat individuálně. 

I ze samotné judikatury Nejvyššího soudu Norska plyne, že každý případ je posuzován 

samostatně, zohledňují se okolnosti případu a potřeby daného konkrétního dítěte. Nejvyšší soud 

se například v nedávném rozhodnutí vyjádřil tak, že i po umístění dítěte mimo rodinu musí 

existovat zvláštní a silné důvody pro odepření kontaktu, a to i v případě, že dítě nezná a nemá 

žádné pouto se svými rodiči, protože i v takových případech bude mít dítě prospěch z určité 

znalosti svého biologického původu.403 V jiném svém rozhodnutí pak pěstounským rodičům 

nepovolil adopci s ohledem na nejlepší zájem dítěte do chvíle, než dojde k vyjasnění vztahu dítěte 

s jeho biologickým otcem. Došel k závěru, že v současné době neexistuje dostatečné ujištění o 

převažování výhod adopce nad cílem udržení biologických vazeb mezi otcem a dcerou.404 Avšak 

v dalším rozhodnutí došel například Nejvyšší soud Norska k závěru, že pokud zájmy konkrétního 

dítěte a okolnosti daného případu indikují jeho adopci pěstounskými rodiči, pak musí zájmy 

biologických rodičů ustoupit. Nejvyšší soud Norska zdůraznil silnou a zakořeněnou přiléhavost 

dítěte k pěstounům a skutečnost, že se jedná o dítě s obzvláště naléhavou potřebou bezpečnosti a 

podpory. Nejvyšší soud rovněž poukázal na to, že zavedené návštěvy u biologických rodičů 

znamenají, že dítě není odříznuto od svého biologického a etnického původu.405 

Je však jisté, že na závěry ESLP ohledně dalších případů budeme muset vyčkat a Norsko bude 

muset v případě porušení Úmluvy přijmout příslušná opatření v rámci své vnitrostátní legislativy 

a případně de lege ferenda zvážit novelizaci či rekodifikaci zákona the Child Welfare Act. 

 

 

                                                 
402 Viz například Domácí násilí a vývoj dítěte, s. 216 a násl. in JAKOBSEN, Barbora; RÅKIL, Marius. Násilí je možné 

zastavit. 1. vydání. Praha: Nadace Open Sociaty Fund Praha, 2017, s. 279. 
403 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 10. 2017, HR-2017-2015-A (case no. 2017/614). 
404 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 10. 2015, HR-2015-02041-A (case no. 2015/824). 
405 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 1. 2015, HR-2015-209-A (case no. 2014/1631). 
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7 Administrativní rozvody  v Evropě  

 

S ohledem na stále diskutované téma administrativních rozvodů v České republice jsem se 

rozhodla do této práce závěrem zahrnout i tuto kapitolu. Jak plyne z předchozí části práce, jedná 

se o výraznou odlišnost právě od norské právní úpravy, která na rozdíl od té české rozvod 

manželství administrativní cestou, tedy správním řízením, za určitých podmínek připouští.  

V Principech evropského rodinného práva ve věci rozvodu a výživného mezi manžely 

vytvořených Komisí pro evropské rodinné právo, které nejsou pro jednotlivé státy závazné, ale 

jsou vodítkem pro harmonizaci vnitrostátních úprav a doporučeními pro zákonodárce, je v 1:2 

Principů uvedeno, že rozvod manželství má být řešen kompetentním orgánem, kterým může být 

orgán soudní nebo správní.406 Volba takového kompetentního orgánu je ponechána na jednotlivých 

zemích, když ve většině států je příslušným soud kromě Dánska, Norska, Portugalska, Ruska, kde 

lze rozvodu dosáhnout administrativní formou, avšak jen v případě konsenzuálního rozvodu 

manželství. Za zcela specifickou je pak považována nizozemská právní úprava, kde lze dosáhnout 

tzv. bleskového rozvodu manželství jeho převedením na registrované partnerství do 24 hodin. 

Správními orgány jsou v Norsku a Dánsku krajští guvernéři a matriky v Portugalsku, Nizozemí a 

Rusku.407  

V České republice je toto téma projednáváno odborníky i širokou veřejností a vede se o něm 

široká diskuze v tom směru, zda je vhodné připustit rozvod notářem a případně za jakých 

podmínek.  

Dle mého názoru by rozvody v České republice mohli de lege ferenda řešit notáři, avšak jen 

u bezdětných párů, které se dohodly na ostatních záležitostech rozvodu manželství jako úpravě 

majetkových poměrů, bydlení a popřípadě výživného rozvedeného manžela. Jednoznačnou 

výhodou bude urychlení celého rozvodu, neboť notáři budou pravděpodobně ve většině případů 

schopni rozvod vyřešit rychleji nežli soudy.  

Vést samotné opatrovnické řízení o úpravě poměrů k nezletilým dětem pro dobu po rozvodu 

manželství by mělo zůstat v kompetenci soudů, které za spolupráce s OSPOD disponují a měli by 

disponovat potřebnými znalostmi, zkušenostmi a časovým prostorem k přezkoumání, zda dohoda 

rodičů o úpravě poměrů pro dobu po rozvodu manželství odpovídá nejlepším zájmům dítěte. Je 

rovněž na místě v těchto případech chránit slabšího manžela. Jsem přesvědčena, že notáři by tyto 

                                                 
406 COMMISSION ON EUROPEAN FAMILY LAW. Principles of European Family Law Regarding Divorce and 

Maintenance between Former Spouses. [online]. ceftonline.net, [cit. 29. prosince 2019]. Dostupné z: 

http://ceflonline.net/wp-content/uploads/Principles-English.pdf. 
407 LÁDOVÁ, Pavla. Administrativní rozvody. Právo a rodina, 2014, č. 10, s. 18-21. 

http://ceflonline.net/wp-content/uploads/Principles-English.pdf
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kompetence mít neměli. Nejednalo by se dle mého názoru o dostatečnou záruku naplnění principu 

nejlepšího zájmu dítěte ani ochrany práv slabšího z manželů. Jak upozorňuje LÁDOVÁ, 

z Modelového rodinného kodexu, který zpracovala rovněž Komise pro evropské rodinné právo, 

plyne, že administrativní rozvod je doporučován za předpokladu, že se manželé na rozvodu 

manželství dohodnou a dohodnou se i na souvisejících záležitostech, stejně jako na jeho 

administrativní formě. Zároveň by se mělo jednat o manželství, které netrvalo déle než deset let a 

v rodině nejsou žádné nezletilé děti.408 Je tak zřejmé, že ani Komise pro evropské rodinné právo 

administrativní rozvody v případech, kde jsou v manželství nezletilé děti, nedoporučuje.  

Notáři se však sami řešení rozvodů i s nezletilými dětmi nebrání. Notářská komora ČR se 

odkazuje na skutečnost, že u nesporných rozvodů jsou to rodiče, kdo nejlépe zajistí nejlepší zájem 

dítěte. Notář by v případě pochybností, že dohoda není spravedlivá, dával podnět příslušnému 

opatrovnickému soudu.409 Takovou záruku já však s ohledem na výše uvedené nevnímám jako 

dostatečnou, avšak administrativní formu rozvodu manželství do české právní úpravy de lege 

ferenda striktně neodmítám pro manžele, kteří se na rozvodu manželství administrativní formou 

dohodnou a uzavřou dohody i ohledně ostatních záležitostí rozvodu manželství. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
408 LÁDOVÁ, Pavla. Administrativní rozvody. Právo a rodina, 2014, č. 10, s. 22-23. 
409 NOTÁŘSKÁ KOMORA ČR. Dostupný rozvod: hrozba nebo záchrana? [online]. nkcr.cz, [cit. 29. prosince 2019]. 

Dostupné z: https://www.nkcr.cz/vasi-notari/detail/239_584-dostupny-rozvod-hrozba-nebo-zachrana. 

https://www.nkcr.cz/vasi-notari/detail/239_584-dostupny-rozvod-hrozba-nebo-zachrana
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Závěr 

  

 Dítěti není možné právně zaručit ochranu v tom smyslu, že se manželství jeho rodičů 

nerozpadne. Jak bylo v této práci rozvedeno, rozvod manželství je při vůli rodičů dítěte či jednoho 

z nich v podstatě nevyhnutelný a je vždy v rozporu se zájmy dítěte. Rozvod manželství totiž nemá 

jen právní důsledky, ale i psychosociální a ekonomické, a právě tyto jsou dle mého názoru vždy 

v rozporu se zájmem dítěte. 

  Nejlepšímu zájmu dítěte pak jednoznačně odpovídá zajištění jeho práva na kontakt s oběma 

rodiči i po rozvodu manželství. Je bohužel smutnou pravdou, že v drtivé většině rozvodů dítě 

jednoho z rodičů ztrácí, a to přirozeně není v jeho zájmu. Dítě má právo na výchovu ze strany 

obou svých rodičů, má právo poznávat obě výchovné role, rodinné zvyky, tradice a širší rodinu ze 

strany obou rodičů.  

Jak plyne z této práce, rodiče si jsou v rodičovské odpovědnosti i po rozvodu manželství 

právně rovni, žádný z nich nemá k dítěti větší či menší právo. Toho však ne všichni rodiče jsou 

schopni a ochotni po rozvodu manželství pochopit a respektovat. Není nic neobvyklého v rámci 

opatrovnických řízení slýchávat známé fráze „moje dítě“, „půjčím dítě“ apod., ze kterých je patrna 

jistá hegemonie v péči o dítě ze strany jednoho z rodičů.  

 Pokud se rodiče jsou schopni dohodnout na porozvodovém uspořádání, pak také ve většině 

případů takové řešení skutečně reflektuje nejlepší zájem dítěte. Je to přirozené, rodiče nejlépe znají 

své dítě, a proto oni také nejlépe vědí, co je pro něj nejlepší.  

Bohužel nejsem přesvědčená, že český právní systém je nastaven tak, aby dítě, resp. jeho 

nejlepší zájem ve vyhrocených rodičovských rozvodových konfliktech, ochránil. Za klíč 

k jejich řešení v žádném případě nepovažuji automatické rozhodování o střídavé péči a volbu 

tohoto modelu jako prioritního řešení porozvodového uspořádání, který za každých okolností 

zajistí nejlepší zájem dítěte. Jsem přesvědčená, že tento model péče jednak není vhodný pro každé 

dítě, ale zejména není vhodný pro všechny rodiče. Střídavá péče není univerzálním modelem, který 

automaticky snižuje negativní dopady rozvodu manželství na dítě tím, že mu bude zajištěn rovný 

podíl výchovy ze strany obou rodičů. Neztotožňuji se proto ani s názorem Ústavního soudu, že 

předpokladem pro střídavou péči jsou v prvé řadě shodné výchovné schopnosti obou rodičů, neboť 

se domnívám a praxe v advokacii mě v tom utvrzuje, že předpokladem funkční střídavé péče, v 

níž bude dítě prosperovat, je schopnost obou rodičů komunikovat a spolupracovat spolu. Pokud 

totiž spolu rodiče nekomunikují a se střídavou péčí se neztotožní, činí si vzájemné příkoří, těžko 

pak může být při střídavé péči respektováno právo dítěte na spokojené dětství, a tedy být 
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respektován jeho nejlepší zájem. Takové dítě totiž pak žije ve dvou antagonistických prostředích, 

což pro něj může být naopak velmi škodlivé. Norsko tímto směrem nešlo. V porozvodovém 

uspořádání při neexistenci dohody právní úprava upřednostňuje výlučnou péči jednoho z rodičů. 

Jen v případech, kdy existují zvláštní důvody, soud rozhoduje o společné péči rodičů. Lze tak dle 

mého názoru dovodit, že předpokladem společné péče je právě funkční komunikace rodičů, a tak 

by tomu mělo být i v České republice.  

 Jsem rovněž přesvědčena, že problém v České republice není pouze v samotné právní 

úpravě, neboť tato disponuje řadou právních nástrojů, jak dítě v rozvodových konfliktech chránit. 

Dle mého názoru je nutné s rodinami, kde probíhají konflikty, intenzivně pracovat v terapeutické 

a mediační rovině, sledovat působení obou rodičů na děti, zhodnocovat podíl obou z nich na špatné 

situaci v rodině a pozorovat schopnosti obou rodičů dohodnout se na výchově s druhým rodičem. 

V tomto směru má naprosto klíčovou úlohu soud a OSPOD, které musí na tyto záležitosti dohlížet, 

intenzivně je řešit a spolupracovat spolu, užívat výchovná opatření, nařizovat terapie, mediace, 

ukládat pokuty, nařizovat výkon rozhodnutí apod., jak bylo v této práci popsáno.  

Pokud totiž střídavá péče není z nějakého důvodu pro dítě vhodná a není tak možné zajistit 

mu přesně rovný díl výchovy ze strany obou rodičů, je nutno rozhodovat o výlučné péči toho 

z rodičů, který je ochoten s druhým rodičem spolupracovat a pracovat sám na sobě. Na těchto 

pravidlech je ostatně založena ryzí podoba Cochemského modelu, která v České republice bohužel 

aplikována není. Nastavení českého systému bez ohledu na Cochemskou praxi totiž dává prostor 

urputným rodičům, kteří v zájmu dítěte nejsou schopni překonat rozpory s druhým rodičem a za 

účelem „vítězství“ v opatrovnickém sporu s dítětem manipulují, maří záměrně kontakty s druhým 

rodičem, vůči němu jej popouzejí, a to vše s cílem jediným, vazbu s druhým rodičem oslabit a 

v horším případě ji zcela zpřetrhat. Z praxe mohu říci, že ve většině opatrovnických sporů jsou 

takovým rodičům v České republice děti svěřovány do péče. Nejlepší zájem dítěte je ale v daných 

kauzách zcela upozaděn, resp. v některých takových případech trvale a nenapravitelně poškozen.  

Přitom si nemyslím, že existuje rodič, který by chtěl úmyslně poškodit své dítěte. Bohužel 

se tak přesto stává a jak v průběhu výkonu advokacie vnímám, nejspíše z přesvědčení jednoho 

z rodičů o špatnosti toho druhého, kdy rodič, který dítě poškozuje tím, že se jej snaží od druhého 

rodiče odcizit, není schopen rozlišit partnerskou a rodičovskou roli.  

 Je tedy nutná rychlá a efektivní ingerence OSPOD, jenž má řadu nástrojů, kterými může 

donutit rodiče spolupracovat, a v praxi je téměř neužívá. Jsou ale zároveň nutné rychlé zásahy 

soudní moci, obzvláště tam, kde hrozí zpřetrhání vazeb, pokud jeden z rodičů nespolupracuje. 

Dlouhá soudní řízení a značné prodlevy v nařizování soudních jednání eskalují rodičovské 

konflikty a nejsou v zájmu dětí. Zároveň je dle mého názoru nutné v soudních rozhodnutích 
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o porozvodovém uspořádání rodiny důsledně vyhodnocovat kritéria uvedené v kapitole 3. a 

vyvozovat z nich odpovídající důsledky pro rodiče, kteří je nenaplňují. Je nutné v praxi užívat 

výkonu rozhodnutí a rodičovské konflikty řešit nejen právně, ale i terapeuticky a na průběh terapií 

dohlížet, jejich výsledky průběžně vyhodnocovat a rychle na ně reagovat.  

 V tomto ohledu vnímám výraznou odlišnost české právní úpravy od norské. V České 

republice panuje přesvědčení, že stát do výchovy dítěte příliš nezasahovat nemá. Dítě je obrazně 

řečeno vnímáno jako „majetek rodičů“, v Norsku je však dítě součástí společnosti, představuje 

budoucnost státu a ten do výchovy dětí zasahuje a kontroluje ji. V České republice rodiče nemají 

přílišné obavy, že by o dítě mohli přijít. Ze své zkušenosti mohu říci, že dítě není v České republice 

svěřováno do péče druhého rodiče ani v případech, kdy jej prvý rodič křivě obviní v rámci 

rozvodového boje například z trestného činu pohlavního zneužívání či týrání dítěte. Z mého 

pohledu se však jedná o tak výrazný znak snížených výchovných schopností, že by to mělo být 

automatické.  

V Norsku tomu tak není, a to s ohledem na významné právní nástroje, jimiž disponuje 

norská sociální služba Barnevernet a které jsou ve srovnání s OSPOD neporovnatelně zásadnější. 

Jak jsem vnímala norskou kulturu, jsem přesvědčena, že to, co si někteří rodiče dovolí v rámci 

opatrovnických sporů v České republice, by si v Norsku nikdy nedovolili, a to jednak z důvodu, 

že se více vzájemně respektují, a to i ve vztahu k autoritám, tak samozřejmě i s ohledem na možné 

zásahy sociální služby Barnevernet. Norská právní úprava je totiž velmi netolerantní 

k jakémukoliv násilí páchanému na dětech a důsledně dbá na ochranu dětí před ním. Norové navíc 

obecně zákony dodržují a respektují.  

 Jak vyplynulo z této práce, koncepce rozvodu manželství v norském právu je velmi odlišná 

od české právní úpravy. V prvé řadě je v Norsku rozvod zcela jistě jednodušší, neboť je možný 

administrativní formou, tudíž manželé v každém případě nemusí na rozdíl od České republiky 

absolvovat soudní řízení. Navíc pro podání návrhu na rozvod manželství nemusí mít manžel žádný 

důvod ani prokazovat příčinu rozvratu manželství a rozvrat manželství není ani konstatován. 

Podmínkou rozvodu manželství pak není ani žádná formální úprava poměrů k nezletilým dětem.  

K rozvodu manželství v Norsku dojde bez ohledu na dohodu rodičů ohledně dětí. Dohoda 

rodičů pak není ani ze strany státu povinně přezkoumávána, jak je tomu v České republice. 

Na druhou stranu rozvádějící se rodiče v Norsku na rozdíl od České republiky musí v rámci 

rozvodu povinně absolvovat mediační setkání, mají-li děti mladší 16 let. Tímto právním nástrojem 

je svým způsobem ze strany státu kontrolováno, zda u rozvádějících se rodičů panuje ohledně 

výchovy dětí shoda. Mediátoři v případě pochybností mají povinnost informovat Barnevernet.  
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Analýzou zjištěné rozdíly obou platných právních úprav jsem došla k závěru, že norská právní 

úprava jistě může být cennou inspirací pro české rodinné právo. Zejména považuji za velmi 

přínosné, že v Norsku přímo zákon stanovuje, co se rozumí běžným kontaktem dítěte 

s nepečujícím rodičem a jak má takový styk v praxi vypadat a je primárně na rodičích, aby dny a 

případně sudé a liché týdny specifikovali. Takovou právní úpravu bych de lege ferenda ocenila i 

v České republice, neboť by jistě ubylo sporů o tom, jaký rozsah kontaktu bude mít s dítětem 

nerezidentní rodič.  

 Hledání nejlepšího zájmu dítěte v porozvodovém uspořádání vždy bude velmi citlivou a 

etickou otázkou, kdy se do kolize budou dostávat práva rodičů na zajištění rovného podílu péče 

o dítě a právo dítěte na spokojené dětství, kteréžto představuje v rozvodu manželství jeho nejlepší 

zájem. 

 Nicméně sám termín nejlepší zájem dítěte je s ohledem na jeho vymezení možno vykládat 

různě, a to se také v praxi děje. V jednací síni jsme často všichni přesvědčeni, že hájíme zájem 

dítěte a prokazujeme, že tak nečiní druhá strana. Často jej každý vidíme jinde. Opatrovnická řízení 

jsou navíc velmi subjektivně ovlivněna názorem jednotlivých soudců, soudních znalců či 

pracovníků OSPOD. Rozhodovat o porozvodovém uspořádání v zájmu dítěte je pak zcela jistě 

stavem ideálním, ale v praxi reálně těžko dosažitelným právě s ohledem na výklad tohoto termínu, 

rozdílné názory a prozatímní systémové nedostatky, jež jsem výše nastínila.  

Závěrem bych chtěla uvést toto: Je nutné nezapomínat na to, že žádný soud není 

všemohoucím a pokud se rodiče rozhodnou ze soudního sporu o výchovu dítěte vytvořit válku, 

v níž nemají strach ani zábrany použít jakékoli zbraně včetně dětí jako rukojmí, nikdy nebude 

reálné a v silách soudu najít řešení, které zájem dítěte plně ochrání, neboť je nemožné, aby 

v takových rodinných podmínkách dítě mohlo spokojeně vyrůstat, a to ani za předpokladu zajištění 

péče ze strany obou jeho rodičů.  
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Zájem dítěte a rozvod rodičů v českém a norském právu 

Abstrakt 

Rigorózní práce popisuje, analyzuje a komparuje platné právní úpravy rozvodu manželství 

s nezletilým dítětem, rodičovskou odpovědnost po rozvodu manželství a jednotlivá porozvodová 

uspořádání v České republice a v Norském království. Práce vymezuje nejlepší zájem dítěte a 

hodnotí, jak je tento zájem dítěte v obou právních úpravách při rozvodu manželství vnímán, 

naplňován a chráněn. Zabývá se také úlohou a kompetencemi orgánu sociálně právní ochrany dětí 

v obou zemích.  

Rigorózní práce je složena ze sedmi částí. První část je věnována samotné koncepci právní 

úpravy rozvodu manželství s dítětem a jeho ochranou. V druhé kapitole jsou pak vymezeny 

klíčové termíny pro tuto práci, a to nejlepší zájem dítěte a blaho dítěte. V třetí stěžejní části jsou 

popsána a analyzována jednotlivá kritéria, která jsou rozhodná pro úpravu poměrů k dítěti pro 

dobu po rozvodu manželství. Zvolená dělba vychází z judikatury Ústavního soudu ČR a jednotlivá 

kritéria jsou doplněna o rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. Čtvrtá, rovněž stěžejní, 

část práce se pak zabývá rodičovskou odpovědností v době po rozvodu manželství, dále analýzou 

jednotlivých porozvodových modelů uspořádání rodin, zabývá se jejich výhodami, ale i 

problematickými aspekty. Pátá, zbytková kapitola práce, je věnována oblastem, jež autor považuje 

za významné z hlediska ochrany nejlepšího zájmu dítěte v rozvodu manželství. Jsou zde zahrnuta 

témata jako psychologické dopady rozvodu manželství na dítě, syndrom zavrženého rodiče, 

znalecké posudky, velmi aktuální Cochemská praxe a úloha orgánu sociálněprávní ochrany dětí 

při ochraně zájmu dítěte.  

V šesté části práce je popsána a analyzována norská právní úprava rozvodu manželství, 

která je zároveň komparována s českou právní úpravou. S ohledem na výrazné odlišnosti od české 

právní úpravy jsou zde zahrnuty i procesní otázky průběhu rozvodu manželství v Norsku. Stejně 

jako v české právní úpravě je zde obsažena analýza rodičovské odpovědnosti dle norského práva 

a úloha a kompetence Barnevernet jako norské sociální služby pro zajištění ochrany nejlepšího 

zájmu dítěte. V poslední, sedmé části práce, je pak pojednáno o administrativních rozvodech 

v Evropě a jejich podobám v dalších zemích. V jednotlivých kapitolách jsou uvedeny autorovy 

návrhy de lege ferenda pro českou právní úpravu. 

 

Klíčová slova: 

rodinné právo, rozvod manželství, zájem dítěte 
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Interest of the child and divorce of parents in Czech and Norwegian 

law 

Abstract 

 

The aim of this rigorosum thesis is to describe, analyze and compare current legislation of divorce 

of marriage in families with under-aged children, parental responsibility after divorce, and 

individual post-divorce living arrangements in the Czech Republic and Norway. The thesis defines 

the best interest of the child and evaluates how it is perceived, met and protected during the divorce 

in the Czech and Norwegian legislation. It further covers the role and competence of the child 

protective services in both countries. 

The thesis is divided into seven sections. The first section is dedicated to the concept of 

legislation of divorce in families with children and their protection. The second section covers the 

key terminology of the thesis – the best interest of the child and child welfare. The third, main 

section of the thesis describes and analyzes individual criteria, which are decisive for the regulation 

of the circumstances of a child during the divorce of marriage. The chosen division of the thesis 

reflects the judicature of the Czech Constitutional Court and individual criteria are completed by 

the judgements of the European Court of Human Rights. The fourth section of the thesis deals with 

parental responsibility after divorce and provides an analysis of different models of post-divorce 

living arrangements. Advantages and disadvantages of individual models are discussed. The fifth 

section is dedicated to the topics considered to be important in terms of protection of the best 

interest of the child in divorce by the author. It includes topics as psychological consequences of 

the divorce on the child, parental alienation syndrome, expert reports, a very current topic of the 

Cochem model, and the role of child protective services in the protection of the interest of the 

child. 

The sixth section describes and analyzes the Norwegian legislation of the divorce of 

marriage, which is further compared to the Czech legislation. Considering significant differences 

between the Czech and Norwegian legislation, the procedural rules of divorce of marriage in 

Norway are covered. Similarly to the Czech legislation, it includes the analysis of parental 

responsibility according to the Norwegian law, and the role and competence of Barnevernet as a 

Norwegian child protective service to secure the best interest of the child. The final chapter covers 



 

147 

 

administrative divorces in Europe and their modifications in other countries. The author’s de lege 

ferenda proposals for the Czech legislation are stated in individual chapters of the thesis. 

 

List of key words: 

family law, divorce of marriage, interest of the child 
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Ivaretagelse av barnets interesse ved skilsmisse til foreldre - etter 

tsjekkisk og norsk lov.  

Abstrakt 
 

I avhandlingen beskriver, analyserer og sammenligner forfatteren lovebestemmelser ved 

skilsmisse av foreldrepar med mindreårig barn, deres foreldreansvar etter bruddet og ulike 

samværsavtaler etter loven i Tsjekkia og i Norge. Forfatteren definerer «barnets beste» og 

evaluerer hvordan denne interessen blir beskrevet, ivaretatt og fulgt opp etter begge lovverk. Det 

beskrives videre hvilket mandat barnevenrtjenesten har i begge land. Avhandlingen har syv deler. 

I første del av avhandlingen beskriver forfatteren hvordan skilsmissen reguleres av loven og 

hvordan barnets beste ivaretas. I andre delen defineres det begrepene; barnets beste og barnets ve 

og vel («well being»). I tredje del beskriver og analyserer forfatteren de ulike kriteriene som er 

avgjørende for hvordan samværet og omsorgen defineres i løpet av skilsmissesprosessen. Den 

valgte divisjonen er basert på rettspraksis fra den tsjekkiske domstolen. Individuelle kriteriene er 

supplert med avgjørelser fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol. Den fjerde delen av 

oppgaven omhandler foreldreansvar og samvær etter en skilsmisse. Det er en analyse av ulike 

samværsavtaler og hvordan familiene organiserer seg etter skilsmissen, samt fordeler og 

utfordringer ved disse. Det femte kappitellet omhandler aspekter som forfatteren anser som viktig 

for å ivareta barnets beste i løpet av en skilsmisse. Forfatteren beskriver videre psykologiske 

konsekvenser av skilsmisse for barn, «den avviste forelderen syndromet», uttalelser fra 

sakkyndige, Cochem praksisen, og bareneverntjenestens rolle i hvordan barnets beste ivaretas. I 

den sjette delen av oppgaven beskriver og analyserer forfatteren hvordan skilsmissen reguleres 

etter norsk lov sammenlignet med tsjekkisk lov. Det er betydelige forskeller i de to rettspraksisene, 

derfor er også prossesuelle sprøsmål vedrørende skilsmisse i Norge inkludert. På samme måte som 

i den tsjekkiske lovgivningen, analyseres foreldreansvar og barneverntjenestens rolle for å ivareta 

barnets beste. Den siste, syvende delen av avhandlingen omhandler administrative skilsmisser i 

Europa og ulike former for skilsmisse i andre land. I de enkelte kapitlene presenterer forfatteren 

forslag til de lege ferenda for den tsjekkiske lovgivningen.  

 

Nøkkelord:  
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