
Zuzana Vanýsková

Od: Havlíková Hvězdová Eva (MMB) <hvezdova.eva@brno.cz>
Odesláno: pátek 12. února 2021 11:37
Komu: z.vanyskova@gmail.com
Předmět: Otázky k DP

Stav příznaku: Opatřeno příznakem

Dobrý den paní Vanýsková, 
 
zde jsou odpovědi na Vaše otázky: 
 

1. Názor dítěte v opatrovnických řízeních, kde se jedná o právem chráněné zájmy nezletilého dítěte, je jedním 
ze stěžejních důkazů. Proto se pracovníci OSPOD, kteří bývají ve většině případů ustanoveni kolizním 
opatrovníkem, snaží zjistit názor dítěte, který by měl být respektován. Pokud se ptáte na způsob, jakým je 
názor dítěte zjišťován, tak v tomto existuje široká variabilita, která se odvíjí od věku dítěte, jeho mentální 
vyspělosti a neposlední řadě od charakteru věci, o které má být rozhodováno. Např. předškolní dítě se jen 
stěží může vyjadřovat k výši stanoveného výživného, ale je schopno zhodnotit průběh a optimální rozsah 
styku s druhým rodičem. Obecně se dá říct, že při zjišťování názoru dítěte se snažíme o vytvoření důvěrné 
atmosféry a zvolení vhodných komunikačních nástrojů (kresba, hračky, rozhovor…). 

2. Pracovníci OSPOD předkládají soudu výchovnou zprávu o poměrech nezletilého dítěte, jejíž součástí bývá i 
záznam z pohovoru s nezletilým, pokud se jedná o věc, ke které je dítě schopno se vyjádřit a pochopit účel 
probíhajícího soudního řízení. Nejsou výjimečné případy, kdy soud sám, bez prostřednictví OSPOD, zjišťuje 
názor dítěte, a to buď přímo v jednací síni, anebo rozhovorem v kanceláři soudce. Opět zde záleží na věku a 
rozumové vyspělosti dítěte a na jeho ochotě tuto formu akceptovat. 

3. Součástí rozhovoru s dítětem je poskytnutí co nejvíce informací o věci, která má být soudem projednávána 
(opět přiměřeně věku a rozumové vyspělosti) a právu dítěte vyjádřit svůj názor. Současně nezletilce 
informujeme o možnostech, jakým způsobem může soud ve věci po provedeném dokazování rozhodnout a 
jak by to případně mohlo ovlivnit budoucnost nezletilého. Dostatečně rozumově vyspělé děti jsou poučeny, 
že v případě, že by nesouhlasily s výsledkem soudního řízení, je zde možnost opravného prostředku 
prostřednictvím kolizního opatrovníka. 

4. Střet zájmů neřeší pracovníci OSPOD, ale soud, který, pokud by k takové situaci mělo dojít, ustanoví 
opatrovníkem dítěte pro dané řízení jiný úřad, případně advokáta. 

 
 
S pozdravem Eva Hvězdová 
 
 
 
 
Bc. Eva Havlíková Hvězdová 
sociální pracovník - kontrolor 
Referát odborné pomoci a kontroly 
Odbor sociální péče 
Magistrát města Brna | | 601 67 Brno 
T: +420 542 173 713 | E: hvezdova.eva@brno.cz 
www.brno.cz | facebook | twitter 
 



Zuzana Vanýsková

Od: Špringlová Jana <springlova.jana@magistrat.liberec.cz>
Odesláno: pondělí 8. února 2021 13:52
Komu: 'Zuzana Vanýsková'
Předmět: RE: DP participační práva dítěte

Dobrý den, 
pracovníci OSPOD jsou povinni jako soudem jmenovaní kolizní opatrovníci zjišťovat stanovisko dítěte k projednávané 
věci, a v případě, že je dítě schopno se vzhledem k věku či rozumovým schopnostem vyjádřit, vždy toto stanovisko 
zjišťují. Jedná se o situace při soudních řízení, kdy si návrhy podávají sami rodiče (úprava péče a výživy, úpravy styku, 
apod.). 
 
Soud je v tomto případě ani nemusí žádat, povinnost zjišťování stanoviska dítěte vyplývá ze zákona (zákon o 
sociálně-právní ochraně dětí). Stanovisko se zjišťuje zpravidla osobním pohovorem s dítětem.  
 
Poslední dvě otázky asi nepatří do kolizního opatrovnictví, ale výkonu sociálně-právní ochrany dětí??? 
 
Pokud je vedena spisová dokumentace z důvodu vyhodnocení dítěte jeho ohroženého dle § 6 zákona o sociálně-
právní ochraně dětí a probíhá nějaké soudní řízení (nařízení ústavní výchovy, svěření do náhradní rodinné péče, 
apod.), orgán SPOD, který vede spisovou dokumentaci dítěte a je navrhovatelem, není jmenován kolizním 
opatrovníkem dítěte, což opět vyplývá ze zákona. O výsledku řízení je dítě informováno orgánem SPOD, který vede 
spis, je odpovědný za vyhodnocování situace dítě a jeho rodiny a za tvorbu individuálního plánu na ochranu dítěte.  
 
Poslední otázka je velmi nejasná, protože nerozumím, kdy by nastala situace „střetu zájmu“ při výkonu kolizního 
opatrovnictví a zastupování dítěte u soudního řízení, když se jedná o jedno a to samé. 
S pozdravem 
 
Bc. Jana Špringlová 
vedoucí odd. sociálně-právní ochrany dětí 
odboru sociální péče 
 
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Magistrát města Liberec 
sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1/1; 460 59 Liberec 1 
pracoviště: 1.máje 108, Liberec (Uran) 
ISDS 7c6by6u 
 
tel: +420 485 244 810 
email: springlova.jana@magistrat.liberec.cz 
web: www.liberec.cz 
 

From: Zuzana Vanýsková [mailto:z.vanyskova@gmail.com]  
Sent: Sunday, February 7, 2021 5:04 PM 
To: springlova.jana@magistrat.liberec.cz 
Subject: DP participační práva dítěte 
 
Vážená paní Špringlová, 
 
dovoluji se Vás obrátit s několika otázkami pro diplomovou práci na téma participačních práv dítěte na Právnické 
fakultě Univerzity Karlovy. Budu velmi ráda, pokud si najdete čas na jejich zodpovězení. V rámci tohoto výzkumu pro 
diplomovou práci jsem podobný e-mail rozeslala také dalším orgánům sociálněprávní ochrany dětí v různých krajích. 
 

1. Zjišťují pracovníci OSPOD názor dítěte v projednávané věci? Pokud ano, jakým způsobem pracovníci OSPOD 
názor dítěte zjišťují? 



2. Jakým způsobem pracovníci OSPOD sdělují názory dítěte soudu, pokud jsou o to soudem požádáni? 
3. Jsou děti informovány pracovníkem OSPOD o řešení věci? Jakým způsobem? 
4. Jak řeší pracovníci OSPOD „střet“ zájmů, který nastává v případě kolizního opatrovnictví a zastoupení dítěte 

před soudem? 
 
Předem Vám děkuji za odpověď a přeji hezký den. 
Zuzana Vanýsková  
 


