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Úvod 

 

Ve své práci se budu zabývat otázkami nezletilých dětí, které musí pro svůj věk, 

nezralost, závislost na rodičích apod. požívat zvýšené právní ochrany. Z tohoto důvodu téma 

rigorózní práce zaměřím na problematiku principu nejlepšího zájmu dítěte (dále jen „NZD“).  

Problematiku nezletilých dětí chci pojmout komplexně, tj. nejen z hlediska ústavního 

pořádku a právní úpravy v občanském zákoníku, ale i z hlediska procesního práva občanského, 

zákona o zvláštních řízeních soudních a zákona o sociálně-právní ochraně dětí.  

Hodlám se zaměřit zejména na institut předběžných opatření, jejichž účelem je poskytnout 

ohroženému dítěti ochranu v případech, kdy z různých důvodů nelze vyčkat až na vydání 

meritorního rozhodnutí ve věci samé, resp. je zřejmé, že vyčkávat na meritorní rozhodnutí 

soudu by bylo v rozporu se zájmem dítěte, které se ocitlo z nějakého důvodu v nouzi a jeho 

nejlepší zájem je tak ohrožen. 

Ve své rigorózní práci se především zaměřím na otázku nejlepšího zájmu dítěte,  

kdy ji vysvětlím a budu zkoumat souvislost nejlepšího zájmu dítěte s předběžným opatřením. 

Předběžným opatřením má být poskytnuta neprodlená ochrana potřebnému dítěti, slabšímu 

článku rodinněprávních poměrů, a bude proto zajímavé zjistit, zda tomu tak skutečně je,  

zda česká právní úprava je z tohoto hlediska dostačující, resp. adekvátní.  

Nejlepší zájem dítěte se v 21. století stal bezesporu výchozím a zásadním právním 

symbolem a výchozím hlediskem v soudním řízení, v němž se rozhoduje – tak či onak – o dítěti. 

Tento princip je zakotven v Úmluvě o právech dítěte (dále jen „Úmluva PD“), z něj vychází, 

jednotlivé právní úpravy tento princip vtělují do svých právních norem, ale i do praxe 

jednotlivých orgánů, které se dostávají do styku s dítětem, ale i dalších subjektů, totiž v první 

řadě rodičů, ale také osob, které vykonávají tzv. náhradní péči. 

Výklad principu „nejlepší zájem dítěte“ kolísá, jednotlivé státy i jednotliví autoři 

vykládají tento pojem různými způsoby. Proto je patrně nejlepší vyjít z výkladu,  

který před několika lety uveřejnil Výbor OSN pro práva dítěte, instituce, resp. orgán zřízený 

přímo Úmluvou PD (srov. čl. 3).  

Za nejlepší zájem dítěte lze považovat to, co si samo dítě přeje, pokud to není v rozporu 

s jeho zdravím, psychickým a fyzickým stavem a sociální situací. Koncept nejlepšího zájmu 

dítěte je flexibilní a adaptabilní. Měl by být posuzován a určen individuálně s ohledem  

na specifickou situaci, v níž se dítě, nachází, přičemž pozornost by měla být věnována jeho 
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osobním poměrům, konkrétní situaci a potřebám.1 K pochopení významu tohoto principu slouží 

i Obecný komentář Výboru OSN pro práva dítěte č. 14, který vyžaduje, aby dle úvahy čl. 3 

odst. 1 Úmluvy PD, byl nejlepší zájem dítěte „předním“ hlediskem při jakékoliv rozhodovací 

činnosti týkající se dítěte, nemusí však mít ze všech okolností absolutní prioritu.2  

Jedná se o nadřazené pravidlo, které má přednost při výkladu jednotlivých článků Úmluvy PD  

(tzv. interpretační pravidlo celé Úmluvy). Zasahuje do čtyř základních principů Úmluvy PD, 

kterými jsou (i) právo na život a přežití – životní úroveň a bydlení, (ii) právo na rozvoj – 

vzdělání a volný čas, (iii) právo na ochranu a (iv) participační práva – účastnit se a vyjádřit  

se (srov. tzv. informovaný souhlas, ale i povinnost každého přihlédnout k názoru dítěte). 

Jak už bylo výše uvedeno, bude problematika NZD řešena ve spojení předběžného 

opatření, zejména v souvislosti s tzv. speciálními předběžnými opatřeními. Problematiku NZD 

hodlám zkoumat z pohledu, jednak předběžného opatření ve věci ochrany proti domácímu 

násilí, jednak o předběžnou úpravu poměrů dítěte. Oba tyto instituty mají společné, že ochraňují 

slabší článek rodinněprávního poměru v širším slova smyslu.  

Rigorózní práce bude rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole se chci zabývat 

pohledem do historie rodinného práva vedoucí k objevení principu nejlepšího zájmu dítěte.  

Již nyní lze říct, že princip NZD je něčím, co přinesl až vývoj po II. světové válce. 

V druhé kapitole se budu věnovat právnímu vývoji principu zájmu dítěte,  

resp. nejlepšího zájmu dítěte. Na výklad pak naváže problematika metodologie zjišťování 

nejlepšího zájmu dítěte a podrobná analýza postupu při posuzování nejlepšího zájmu dítěte. 

Druhá kapitola bude zakončena zkoumáním postupu, který soud aplikuje při určení nejvíce 

„přiléhavého“ zájmu dítěte v konkrétní záležitosti. 

Následující třetí kapitola se bude věnovat vlastnímu jádru práce, to jest analýze 

nejlepšího zájmu dítěte v souvislosti s předběžným opatřením. Budu se zabývat podstatou  

této věci a právní úpravě procesního institutu speciálního předběžného opatření. 

Ve čtvrté kapitole se zaměřím na postavení dítěte v průběhu projednávání věci  

a v rozhodovacím procesu se budu věnovat tzv. participačním právům. 

V poslední páté kapitole předložím náhled do anglické právní úpravy,  

ve které se soustředím na otázku promítnutí principu NZD do této právní úpravy. 

                                                 
1  Výbor OSN pro práva dítěte.: Všeobecný komentář č. 14 (2013) k právu dítěte na uplatňování jeho nejlepšího 

zájmu jako předního hlediska [cit.2020-10-28].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 

[online]. In:. Dostupné z: http://docstore.ohchr.org//tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybody external 

/Download, bod. 32 

2  Tamtéž, bod. 38. 
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Již na tomto místě je vhodné zmínit, že zákonodárce v posledních letech posiluje 

postavení dítěte zdokonalováním právní úpravy v oblasti jeho práv a povinností. Na druhou 

stranu je nutné si uvědomit, že dítě je subjektem práv, které vyžaduje zejména pro svou 

zranitelnost a bezbrannost zvláštní péči a podporu.3 

  

                                                 
3  SCHON, In. RADVANOVÁ, Senta. Rodina a dítě v novém občanském zákoníku. 1. vydání. Praha:  

C.H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-578-7, s. 36 
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1. Historický vývoj principu nejlepšího zájmu dítěte u nás i ve světě 
 

„Rodinné právo“ se jako zákonný pojem poprvé objevilo teprve v německém občanském 

zákoníku (BGB – účinnost od 1. 1. 1900). Dříve byl tento výraz užíván jen v právní teorii.  

Původně bylo totiž předmětem zájmu zákonodárců jen manželství, otcovská moc,  

popř. osvojení (srov. římské právo). Ve středověku ovládla manželství církev. Zasahování státu 

do domény církve na území našeho státu spojujeme s vládou Marie Terezie a Josefa II.,  

který zrušil pravomoc církevních soudů v manželských věcech. Následně, až s Obecným 

zákoníkem občanským (ABGB – účinnost od 1. 1. 1812), který byl základem občanského práva 

ne-uherské části habsburské monarchie, byla upravena práva osobní, právo manželské,  

práva mezi rodiči a dětmi a poručenství a opatrovnictví, jejichž podoba byla ustálena v českých 

zemích od roku 1812 po celých sto padesát let.4 

K zásadní změně došlo až v roce 1950, kdy nabyl účinnosti zákon č. 265/1949 Sb. o právu 

rodinném (dále jen „ZPR“), který na celém území tehdejšího Československa (ČSR) proměnil 

podobu rodinného práva zcela od základu.5 Muž a žena byli prohlášeni za sobě rovné  

(§ 15 ZPR), za sobě rovné byly prohlášeny také děti narozené v manželství a mimo manželství. 

Moc otcovskou vystřídala „moc rodičovská“ – tzv. oba rodiče od té doby měli a stále mají vůči 

dítěti stejnou rodičovskou (v té době) moc, která oba rodiče zavazovala k plnění rodičovských 

povinností bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou manžely. Na základě nebo v rámci  

této rodičovské moci rodiče o své dítě pečovali, a to tak, že je živili a vychovávali.  

Můžeme říct, že tato situace existuje víceméně i dnes – jen moc vystřídala „odpovědnost“. 

Počínaje rokem 1950 tedy již u nás nemá moc jen jeden rodič, především otec, jak tomu bylo 

po celou dosavadní historii, ale oba rodiče (moc společná).6 

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině (dále jen „ZOR“) zrušil právní vrchnostenský vztah rodičů 

k dítěti – dítě přestalo být objektem rodičovské moci. Oba rodiče měli vůči svému dítěti 

povinnosti a práva, a naopak dítě mělo právo na to, aby rodiče vůči němu řádně své povinnosti 

plnili (srov. § 50 ZOR). Koncepce tohoto zákona přinesla i zásadní a podstatnou novinku 

v poměru „rodiče – dítě“, která spočívala v dohodě obou rodičů, při řešení konkrétních situací. 

V případě nesouladu rodičů rozhodoval o záležitostech soud. Skutečnost, že se ve všech 

                                                 
4  ZUKLÍNOVÁ In. DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol.: Občanské právo hmotné. Svazek 

II., Díl druhý: Rodinné právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, ISBN 978-80-7478-937-3, s. 23 

5  Zuklínová M.: Cui bono? Bezvýjimečně ve prospěch tohoto dítěte! Zamyšlení nad péčí o dítě,  

Právník 2/2015, s. 103 

6  Zuklínová M.: Cui bono? Bezvýjimečně ve prospěch tohoto dítěte! Zamyšlení nad péčí o dítě,  

Právník 2/2015, s. 104 
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případech nutně počítalo především s dohodou – shodou rodičů samých, mělo se za to, že právě 

tato dohoda zajistí dítěti takové uspořádání, pro něj nejlepší, protože právě rodiče, jsou ti,  

kteří znají nejlépe poměry svého dítěte a jeho potřeby. Tato změna vycházela i z přijaté 

Deklarace práv dítěte (1959), která prohlašovala nový přístup státu k dítěti, tedy také ve vztahu 

rodiče k dítěti.7 

Tento právní stav samozřejmě trval i poté, co novela zákona o rodině (1998) podstatně 

přetvořila dosavadní pravidla rodinného práva. Mezi početné změny patřilo také to,  

že povinnosti a práva rodičů, které původně byly označeny jako „moc otcovská“ a později  

„moc rodičovská“ a ještě později právě jako „práva a povinnosti rodičů“, byly souhrnně 

označeny za „rodičovskou odpovědnost“.8 Je důležité uvědomit si, že rodičovská odpovědnost 

náleží zásadně každému, kdo je rodičem, a proto skutečností – rozvodem rodičů, kteří byli oba 

nositeli rodičovské odpovědnosti, se na této rodičovské odpovědnosti každého z rodičů nic 

nemění, a mění se jen výkon jednotlivých povinností a práv rodičů v rámci rodičovské 

odpovědnosti.9  

V současnosti jsou (a to v souladu s Úmluvou PD) princip nejlepšího zájmu dítěte a princip 

blaha dítěte klíčovými zásadami, či spíš principy rodinného práva, konkrétně v oblasti péče  

o nezletilé dítě – ve spojení s rodičovskou odpovědností. Jedná se o právní symboly,  

které ztělesňují hlavní měřítko při řešení soudních i správních sporů tykajících se dětí.10 

Podstata a smysl rodičovské odpovědnosti spočívá v samotné hodnotě rodičovství,  

a to ve spojení s hodnotou blaha dítěte.11 Jedná se o příkaz k náležité péči neboli nejlepší 

rodičovské péči o dítě v souladu s „nejlepším zájmem dítěte“ a jeho blaha, resp. prospěchu 

dítěte – the best interest of the child, well-being, welfare 12. 

Platné právo, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o. z.“), používá výraz 

„zájem dítěte“ (§ 792, § 866, § 875 o. z. a další) a také výraz „zřejmý zájem dítěte“  

                                                 
7  Zuklínová M.: Cui bono? Bezvýjimečně ve prospěch tohoto dítěte! Zamyšlení nad péčí o dítě,  

Právník 2/2015, s. 105 

8  ZUKLÍNOVÁ In. DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol.: Občanské právo hmotné. Svazek 

II., Díl druhý: Rodinné právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, ISBN 978-80-7478-937-3, s. 111 

9  Zuklínová M.: Cui bono? Bezvýjimečně ve prospěch tohoto dítěte! Zamyšlení nad péčí o dítě,  

Právník 2/2015, s. 106 

10  Zuklínová M.: Cui bono? Bezvýjimečně ve prospěch tohoto dítěte! Zamyšlení nad péčí o dítě,  

Právník 2/2015, s. 107 

11  KRÁLÍČKOVÁ, In. HRUŠÁKOVÁ, Milana, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ a Lenka WESTPHALOVÁ. Rodinné 

právo 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-644-9, s. 8 

12  KRÁLÍČKOVÁ, In. HRUŠÁKOVÁ, Milana, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ a Lenka WESTPHALOVÁ. Rodinné 

právo 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-644-9, s. 212 
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(§ 793 o. z.). Je proto zcela nezbytné, aby v zájmu dítěte bylo využito všech cest, které vedou 

k takovému rozhodnutí o uspořádání poměrů dítěte, jež budou pro dotyčné dítě nejvhodnější, 

protože nejlépe zajistí jeho životní pohodu (srov. § 858, 866 o. z.). 13  

Platná právní ustanovení preferující princip zájmu dítěte, resp. jejich koncepce, má dlouhou 

historii. Začíná někdy v době po první světové válce, která uspíšila potřebu univerzálního 

konceptu ochrany práv dítěte: bylo třeba řešit otázku péče o válečné sirotky. Pakt Společnosti 

národů ukládal signatářským státům závazek přičinit se o zajištění spravedlivých a lidských 

podmínek práce mužů, žen a dětí. Výsledným, ovšem jen morálně závazným dokumentem  

o právech dítěte, byla tzv. Ženevská deklarace práv dítěte (Geneva Declaration of the Rights  

of the Child), jež je považována za první významný dokument týkající se práv dítěte.  

Deklaraci přijala Společnost národů v roce 1924. Zmíněná deklarace nedefinuje princip 

nejlepšího zájmu dítěte ani nepřiznává dětem konkrétní práva (oprávnění, nároky).  

Text deklarace je vystavěn na pěti základních principech týkajících se ochrany dětí  

(např. povinnost dítě nasytit, ošetřit nebo vzdělávat).14  

Na tento právní dokument navázala Deklarace práv dítěte, přijatá Valným shromážděním 

Organizace Spojených národů (dále jen „OSN“) dne 20. 11. 1959. Text deklarace rozšiřuje 

katalog dětských práv (právo na totožnost dítěte, sociální práva dítěte, výživu, bydlení, 

lékařskou pomoc) a výslovně definuje princip nejlepšího zájmu dítěte v zásadě č. 2 a v zásadě 

č. 7, ale bez mechanismu kontroly dodržování v Deklaraci obsažených pravidel.  

Zásadní mezinárodní úmluvou v oblasti práv dětí je Úmluva o právech dítěte, kterou přijalo 

Valné shromáždění OSN dne 20. 11. 1989. Úmluva PD plně uznává dítě jako subjekt práv,  

které se každý zavazuje chránit a dítě samo je z hlediska čl. 3 Úmluvy PD bytostí jedinečnou, 

nadanou nezadatelnými, nezcizitelnými, nepromlčitelnými a nezrušitelnými základními právy  

a svobodami, tedy bytostí, které by se mělo dostat při jejím vývinu toho nejlepšího.15  

Úmluva PD zakotvuje právo dítěte na to, aby při všech činnostech nebo rozhodnutích,  

                                                 
13  Zuklínová M.: Cui bono? Bezvýjimečně ve prospěch tohoto dítěte! Zamyšlení nad péčí o dítě,  

Právník 2/2015, s. 122 

14  Ptáček In. Melzer, F., Tégl, P. a kolektiv: Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IV. (§ 655-975) Praha: 

Leges, 2016, ISBN 978-80-7502-004-8, s. 1408 

15  KORNEL, MARTIN. PRINCIP NEJLEPŠÍCH ZÁJMŮ DÍTĚTE [online]. Brno: Masarykova univerzita: 

Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Česká republika, 2013 [cit. 2021-1-13]. ISBN 978-80- 210-5913-

9. ISSN 9788021047334. Dostupné z: www.law.muni.cz/content/cs/proceedings/ 
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které se ho týkají, ať už se uskutečňují ve veřejné nebo soukromé sféře, byl posouzen  

a jako přední hledisko uplatněn jeho nejlepší zájem.16  

Skutečnost, že zákonodárce do oblasti rodinného práva začlenil několik ustanovení  

(§ 655 a násl. o. z.), která adekvátně a výslovně reflektují zájem dítěte jako základní zřetel  

pro řešení jakékoli otázky, která se dítěte týká, není pochopitelně popřením významu  

Úmluvy PD samé, ale naopak její posílením.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16  Výbor OSN pro práva dítěte.: Obecný komentář č. 14 k právu dítěte na uplatňování jeho nejlepšího zájmu 

jako předního hlediska, [online]. 2013 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/ 

15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f7%2fRev.1&Lang=en, bod. 1 

17  ZUKLÍNOVÁ, In. RADVANOVÁ, Senta. Rodina a dítě v novém občanském zákoníku. 1. vydání. Praha: 

C.H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-578-7, s. 13 
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2. Nejlepší zájem dítěte jako právní pojem, jeho obsah, metodologie a jeho 

zjišťování 
 

2. 1. Princip nejlepšího zájmu dítěte – obecné poznámky 
 

Zrození právního principu „nejlepší zájem dítěte“ nelze přesně datovat. V různých 

podobách se s ním však setkáváme ve všech zemích euroamerické kultury, již od druhé 

poloviny 20. století (viz kap. 1).  

Hlavním pramenem principu je dnes Úmluva o právech dítěte, která v sobě zahrnuje 

povinnosti a práva jak rodičů, tak dítěte, a to takovým způsobem, aby byl zachován nejlepší 

zájem dítěte. Nad důsledným dodržováním práv dítěte pak působí orgán sociálně-právní 

ochrany dětí (dále jen „orgán SPOD“), soudy a další instituce. Čili státy, které ratifikovaly tuto 

Úmluvu PD, musí mít na zřeteli, že dítě má právo na zvláštní péči a pomoc. Úmluva PD 

stanovuje, že základní jednotkou společnosti je rodina, která je přirozeným prostředím pro růst, 

blaho a potřebnou ochranu všech svých členů a zejména dítěte. Rodina musí beze zbytku plnit 

svou úlohu ve společnosti, se zaměřením na zájem plného a harmonického rozvoje osobnosti 

dítěte tak, aby vyrůstalo v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění,  

za předpokladu, že dítě bude plně připraveno žít ve společnosti vlastním životem, vychováno  

v duchu ideálů prohlášených v Chartě Spojených národů, a to zejména v duchu míru, 

důstojnosti, snášenlivosti, svobody, rovnosti a solidarity.18 

Základ principu vychází z ústředního pojmu Úmluvy PD „well-being (welfare) of the 

child“, který byl do českých zákonů nejprve přeložen slovem „blaho“. Je vhodné dodat,  

že s výrazem „welfare“ se pravidelně setkáváme v USA, což v tamějších předpisech především 

znamená sociální ochranu dítěte a péči o dítě. Naopak výraz „well-being“ je užíván spíše  

ve Velké Británii, kde je považován za kýžený cíl, k němuž má směřovat všechno, co se dítěte 

právně týká. K dosažení tohoto cíle, je třeba pečlivě sledovat, co je pro dítě nejlepší.19  

Úmluva PD používá ale také pojem „the best interests of a child“, překládaný obvykle jako 

„nejlepší zájem dítěte“, jehož význam je nám dnes už dobře srozumitelný a jsme zvyklí s ním 

                                                 
18  ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY [online]. 2016 [cit. 2020-11-28]. 

Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/vybory/pro-prava-ditete/Preklady-dokumentu-OSN.pdf, 

bod. I. 

19  Zuklínová M.: Cui bono? Bezvýjimečně ve prospěch tohoto dítěte! Zamyšlení nad péčí o dítě,  

Právník 2/2015, s. 97 
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běžně pracovat. Proto budeme-li respektovat podstatu obou pojmů a jejich vzájemné vztahy, 

resp. postavení, dosáhneme stavu označovaného jako „well-being of the child“.20 

Poté, co byla u nás Úmluva PD v roce 1993 ratifikována, mohly být její principy využívány  

v právních předpisech České republiky. Výraz „blaho dítěte“ byl zakotven do tehdy platného 

zákona o rodině (zákon č. 94/1963 Sb.). V cit. zákonu je „blaho“ dítěte představeno  

jako „princip“. „Princip blaha dítěte“ je vyložen jako vytváření prostředí přátelského dětem. 

Stejně jako v případě pojmu zájem dítěte, ani blaho dítěte není žádným právním předpisem 

definováno, jedná se také o abstraktní pojem. Je používán především odbornou literaturou, 

mezinárodními úmluvami a lze se s ním setkat v zahraniční legislativě.21  

V občanském zákoníku se s principem blaha dítěte nesetkáme vůbec, naopak ho najdeme 

v ustanovení § 5 zákona o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen „ZSPOD“). S přihlédnutím 

k tomu, co bylo uvedeno výše, že totiž blahem dítěte je třeba rozumět takový stav, kdy jsou 

naplněny všechny potřeby dítěte a dítě pozitivně prožívá svůj současný stav, lze takovou 

ochranu a péči chápat jako jednání tzv. odpovědné osoby – ( osoba s rozhodovací pravomocí - 

orgán SPOD, soud, sociální pracovník atd.,) nebo rodiče v rámci výkonu rodičovské 

odpovědnosti - (dále jen „odpovědná osoba“), které přispěje k naplnění potřeb dítěte  

a ke zvýšení kvality jeho života.22 Obecně tedy můžeme blaho dítěte definovat jako ústřední 

pojem, ke kterému by se všechno, co týká dítěte, mělo upínat, co by mělo vlastně být cílem 

všeho snažení, jde-li o dítě.23 

V současnosti jsou princip nejlepšího zájmu dítěte a princip blaha dítěte klíčovými 

zásadami rodinného práva. Jedná se o právní symboly této oblasti práva, které ztělesňují hlavní 

měřítka při řešení soudních i správních sporů tykajících se dětí (srov. § 866 a § 875 o. z.).24  

Hrušáková k výše řečenému dále uvádí, že při aplikaci principu nejlepšího zájmu dítěte 

musí zároveň docházet k dosažení blaha dítěte. Blaho dítěte chápe jako cíl, k němuž  

má směřovat jakákoli činnost, která se dítěte týká, za současného sledování nejlepší zájem 

dítěte. Blaho dítěte považuje za stav pozitivního sociálního a mentálního cítění, tj. nejen za stav, 

                                                 
20  Zuklínová M.: Cui bono? Bezvýjimečně ve prospěch tohoto dítěte! Zamyšlení nad péčí o dítě,  

Právník 2/2015, s. 98 

21  Zuklínová M.: Cui bono? Bezvýjimečně ve prospěch tohoto dítěte! Zamyšlení nad péčí o dítě,  

Právník 2/2015, s. 99 

22  ROGALEWICZOVÁ In. ROGALEWICZOVÁ, R, CILEČKOVÁ, K, KAPITÁN, Z., DOLEŽAL, M. Zákon 

o sociálně-právní ochraně dětí. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2018, s. 34. 

23  Zuklínová M.: Cui bono? Bezvýjimečně ve prospěch tohoto dítěte! Zamyšlení nad péčí o dítě,  

Právník 2/2015, s. 97 

24  Zuklínová M.: Cui bono? Bezvýjimečně ve prospěch tohoto dítěte! Zamyšlení nad péčí o dítě,  

Právník 2/2015, s. 101  
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kdy dítěti nic nechybí, ale za stav, který je doprovázen hodnotnými prožitky. Označuje ho  

za pojem, který je nadřazen zájmu dítěte. Ačkoli zásada nejlepšího zájmu dítěte byla 

charakterizována jako klíčová, nesmí být aplikována mechanicky jako zásada výlučná,  

ale podrobena testem poměrnosti tak, aby bylo nalezeno souladné a vyvážené řešení v duchu 

teze „maximální prospěch dítěte a minimální újma ostatním“.25  

Platné právo, resp. Občanský zákoník používá pojem „zájem dítěte“ (§ 792 o. z.) a také 

pojem „zřejmý zájem dítěte“ (§ 793 o. z.). Mezinárodní smlouvy používají jak širší pojem 

„zájem dítěte“, tak užší termín „nejlepší zájem dítěte“.  

Úmluva PD říká, že nejlepší 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 (čl. 3 odst. 126 Úmluvy PD). Cílem konceptu 

nejlepšího zájmu dítěte je zajistit plný a účinný výkon všech práv obsažených v Úmluvě PD  

a všestranný rozvoj dítěte. Nesmí přitom převážit úsudek dospělé osoby nad povinností 

respektovat všechna práva dítěte vyplývající z Úmluvy PD.27  

Výbor pro práva dítěte28 zdůraznil, že tento koncept je třísložkový – sestává z pohledu  

(i) hmotného práva, (ii) procesního práva (pravidla) a samotné (iii) interpretace práva. 

(i) V hmotném právu by měl být nejlepší zájem uplatněn při zvažování různých zájmů 

s cílem učinit rozhodnutí o sporných otázkách, jako přední hledisko a jako záruka,  

že tento princip bude realizován ve všech podobných případech, ve kterých má být přijato 

rozhodnutí týkající se konkrétního dítěte, skupiny blíže určených nebo neurčených dětí nebo 

dětí obecně, obdobně.  

(ii) Pokud jde o nejlepší zájem dítěte v procesních pravidlech, znamená to, že v situaci, 

v kterém je vydáno rozhodnutí, které ovlivňuje konkrétní dítě, skupiny blíže určených  

nebo neurčených dětí nebo děti obecně, musí obsahovat odůvodnění obsahující možné 

(pozitivní i negativní) dopady takového rozhodnutí na toto dítě nebo děti. Posouzení a určení 

                                                 
25 HRUŠÁKOVÁ, Milana, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ a Lenka WESTPHALOVÁ. Rodinné právo. 2. vydání.  

V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-644-9, s. 25. 

26  Článek stanovuje vnitřní závazek pro všechny smluvní strany, je přímo aplikovatelný. Lze ho uplatnit 

v soudním řízení.  

27  Výbor OSN pro práva dítěte.: Obecný komentář č. 14 k právu dítěte na uplatňování jeho nejlepšího zájmu 

jako předního hlediska, [online]. 2013 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%

2f7%2fRev.1&Lang=en, bod. 4 

28  The Committee on the Rights of the Child (CRC) - Výbor pro práva dítěte (CRC) je (čl. .. Úmluvy) orgánem 

18 nezávislých odborníků, který sleduje provádění Úmluvy o právech dítěte jejími smluvními stranami. 

Výbor zveřejňuje svůj výklad obsahu ustanovení o lidských právech, známý jako obecné komentáře  

k tematickým otázkám. 
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nejlepšího zájmu dítěte vyžaduje procesní záruky. Proto musí být z odůvodnění rozhodnutí 

zřejmé, jaká složka principu nejlepšího zájmu dítěte byla zohledněna v porovnání s jinými 

složkami, na jakých kritériích je rozhodnutí založeno a co bylo v daném případě posouzeno  

za nejlepší zájem dítěte, ať už se jednalo o obecné koncepční otázky nebo o jednotlivé případy. 

(iii) Pokud jde o NZD při interpretaci práva, jde o to, že v situaci, kdy právní ustanovení 

umožňuje více výkladů, má být použit takový výklad, který účinně naplňuje nejlepší zájem 

dítěte. Základním interpretačním hlediskem jsou práva zakotvená v Úmluvě PD a jejich 

Opčních protokolech29.30 

S pomocí těchto zjištění lze dospět k „vymezení“ obsahu principu nejlepšího zájmu dítěte, 

který představuje zřetel, který je třeba vzít přednostně v úvahu při každém jednání, faktickém  

i právním, v řízení soudním i správním, v jakémkoliv opatření, které se týká dítěte, a to bez 

ohledu na to, kdo je činí, resp. o něm rozhoduje, ať rodiče, anebo někdo jiný.  

Povinnost zohlednit tento princip je uložena především zákonodárci, který musí brát vždy ohled 

na skutečnost, že jakékoliv zákonné ustanovení, které se přímo týká dítě, má mít primárně  

za cíl dobro dítěte, a proto musí stále sledovat jeho nejlepší zájem. Čili můžeme říct, že je-li 

zohledněn skutečný zájem dítěte, je tento zájem nutně zájmem nejlepším.31 

Výbor pro práva dítěte ve svém komentáři k Úmluvě PD praví, že koncept nejlepšího zájmu 

dítěte je komplexní a dynamický, přičemž konkrétní druh zájmu je třeba určovat se zřetelem na 

konkrétní případ. Tento koncept tudíž patří do třídy neurčitých (flexibilních), resp. otevřených 

právních pojmů, jehož finální obsah utváří až rozhodovací praxe soudů. Je třeba jej nastavit  

a definovat individuálně, podle konkrétní situace dítěte nebo dětí, se zřetelem k jejich osobní 

situaci a potřebám a v souvislostech. V procesu rozhodování je nutno věnovat pozornost 

řádnému posouzení a určení nejlepšího zájmu dítěte, s plným uvážením všech práv zakotvených 

v Úmluvě PD a Opčních protokolech. Pozornost musí být kladena na nalezení takových řešení, 

která jsou v nejlepším zájmu dítěte. To znamená, že soudy mají povinnost hájit nejlepší zájem 

všech dětí a každého dítěte konkrétně. Flexibilita koncepce nejlepšího zájmu dítěte znamená, 

                                                 
29  …, kterými jsou: o zapojení dětí do ozbrojených konfliktů (OPAC), o prodeje dětí, dětské prostituce a dětské 

pornografie (OPSC) a o komunikačním postupu (OPIC). OPIC jednotlivým dětem umožňuje podávat 

stížnosti týkající se konkrétního porušování jejich práv podle úmluvy a jejích prvních dvou opčních 

protokolů. Protokol vstoupil v platnost v dubnu 2014. 

30  Výbor OSN pro práva dítěte.: Obecný komentář č. 14 k právu dítěte na uplatňování jeho nejlepšího zájmu 

jako předního hlediska, [online]. 2013 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%

2f7%2fRev.1&Lang=en, bod. 6 

31  Zuklínová M.: Cui bono? Bezvýjimečně ve prospěch tohoto dítěte! Zamyšlení nad péčí o dítě,  

Právník 2/2015, s. 101 
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že každou další aplikací této zásady se její výklad pro další případy koriguje a rozvíjí poznatky 

o vývoji dítěte. Aby byla zajištěna správná aplikace principu nejlepšího zájmu dítěte, musí soud 

při posouzení konkrétního případu přihlédnout k několika hlediskům, které soud musí nejprve 

zjistit (viz kap. 2.2). Na jejich základě pak soud určí nejlepší zájem dítěte (viz kap. 2.4).  

Ale soud při určování nejlepšího zájmu dítěte není povinen aplikovat všechny složky toho 

principu, neboť rozhodným hlediskem relevantnosti složek je dána jejich důležitostí pro daný 

případ.32  

Zuklínová k výše řečenému uvádí, že právě určující povaha zájmu dítěte vychází z výkladu 

čl. 3 odst. 1 Úmluvy PD. Připomíná, že tento princip musíme vzhledem k právům  

v Úmluvě PD a občanskému zákoníku považovat za určující zřetel ve všech směrech, ve všech 

záležitostech a ve všech rozhodnutích týkajících se dítěte.33 

Hrušáková se ztotožňuje s Výborem pro práva dítěte a označuje shodně zájem dítěte za 

neurčitý pojem, který je různě aplikován v různých kulturních, sociálních nebo náboženských 

podmínkách. Sděluje, že není možné obecně říct, co je v zájmu dítěte, tento imperativ musí být 

aplikován na konkrétní případ, na kterém bude vyložen a odůvodněn. Nelze ani vytvořit 

univerzální souhrn kritérií nebo možných řešení určujících zájem dítěte pro konkrétní životní 

situace. V komentáři upozorňuje na možný konflikt zájmů dítěte se zájmy jiných subjektů 

(zejména rodičů) a v neposlední řadě může být princip nejlepšího zájmu dítěte v konfliktu  

s právem dítěte na sebeurčení (srov. participační práva).34  

Ptáček přistupuje k principu zájmu dítěte shodně s Hrušákovou. Souhlasně vysvětluje 

zájem dítěte jako princip subjektivní povahy, který vychází z individuality každého případu. 

Doplňuje, že zájem dítěte je rovněž nedílnou součástí ostatních práv dítěte, kdy při jeho určení 

je třeba přihlédnout k několika aspektům - názor dítěte, identita dítěte, atd. (srov. kapitola 

2.2.1).35 

                                                 
32  Výbor OSN pro práva dítěte.: Obecný komentář č. 14 k právu dítěte na uplatňování jeho nejlepšího zájmu 

jako předního hlediska, [online]. 2013 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/ 

15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f7%2fRev.1&Lang=en, bod. 32 - 

35 

33 ZUKLÍNOVÁ In ŠVESTKA, J., FIALA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek 

II. Praha: Wolters Kluwer, a.s., ČR, 2014. ISBN 978-80-7478-457-6, s. 461. 

34  HRUŠÁKOVÁ/WESTPHALOVÁ In HRUŠÁKOVÁ, M. KRALICKOVA, Z. WESTPHALOVA, L. a kol. 

Občanský zákoník II, Rodinné právo (§ 655–975). Komentář. 1.vydání. Praha: C.H. Beck, 2015. ISBN 978-

80-7400-503-9, s.847. 

35 PTÁČEK. In MELZER, Filip. Občanský zákoník: velký komentář. Praha: Leges, 2013-. Komentátor. ISBN 

978-80-7502-004-8, s. 1408. 
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K celé věci doplňuji stanovisko Ústavního soudu ČR z roku 2018, který se podrobně věnuje 

konceptu nejlepšího zájmu dítěte a zdůrazňuje trojí význam ustanovení čl. 3 odst. 1 Úmluvy 

PD, kdy (i) zakotvuje (hmotné) právo dítěte na to, aby jeho nejlepší zájem byl předním 

hlediskem při jakékoliv činnosti jej se týkající. (ii) Z ustanovení vyplývá základní interpretační 

princip pro všechny orgány veřejné moci v případech, kdy se jejich činnost dotýká dětí: je-li 

možné interpretovat právní předpis vícero způsoby, je třeba zvolit ten, který nejefektivněji 

naplňuje  

a podporuje nejlepší zájem dítěte. (iii) Cit. ustanovení zakládá i procesní požadavky.  

Při jakémkoli rozhodování dotýkajícím se dítěte je třeba posuzovat a určit jeho nejlepší zájem 

a hodnotit možný dopad rozhodnutí na dané dítě. Tyto úvahy se musí promítnout  

i do odůvodnění přijatého rozhodnutí, z něhož musí být zřejmé, že nejlepší zájem dítěte byl 

skutečně předním hlediskem při rozhodování; musí v něm být vyloženo, co příslušný orgán 

považoval za nejlepší zájem dítěte, na základě jakých kritérií k tomuto závěru dospěl a případně 

jak byl nejlepší zájem dítěte poměřován s dalšími důležitými zájmy či právy.36  

Ústavního soudu dále ve svém nálezu považuje dítě za bytost nadanou nezadatelnými, 

nezcizitelnými, nepromlčitelnými a nezrušitelnými základními právy a svobodami,  

tedy bytostí, které by se mělo dostat při jejím vývinu toho nejlepšího – totiž toho, aby složky 

principu a jeho význam nezůstaly pouze prázdnými slovy.37 Z praxe Výboru pro práva dítěte  

i z ustálené judikatury Ústavního soudu38 pak vyplývá, že "dostat při vývinu toho nejlepšího" 

bývá zpravidla v péči obou rodičů, aby mu každý z nich poskytl láskyplnou péči a svým dílem 

přispěl k jeho osobnostnímu vývoji (srov. vhodné prostřední viz níže), samozřejmě v souladu  

s nejlepším zájmem konkrétního dítěte.39 

Lze tedy říct, že v zájmu dítěte je naplňování jeho potřeb, tím nejdůležitějším procesem,  

a proto je nutné udělat vždy všechno, co vede k jejich naplnění.  

 

 

 

                                                 
36  Nález Ústavního soudu ČR, II. ÚS 2344/18 ze dne 31. 12. 2018, bod. 25 

37 Nález Ústavního soudu ČR, IV. ÚS 695/2000 ze dne 19. 4. 2001 - K zájmu dítěte jako přednostnímu hledisku 

při jakékoli činnosti týkající se dětí. 

38  Nález Ústavního soudu ČR, I. ÚS 153/16 ze dne 26. 7. 2016 nebo nález Ústavního soudu ČR, IV. ÚS 1921/17 

ze dne 21. 11. 2017, bod 15 

39  Nález Ústavního soudu ČR, II. ÚS 4247/18 ze dne 17. 5. 2019, bod. 12 
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2. 2. Metodologie zjišťování nejlepšího zájmu dítěte 
 

Proces zjišťování nejlepšího zájmu dítěte je tzv. nikdy nekončící proces, který má dvě fáze. 

V první fázi je samo posuzování nejlepšího zájmu dítěte, kdy v konkrétním případě má (rodič) 

soud za cíl zjistit, jaké složky zájmu jsou ve vzájemných souvislostech v rozporu.  

Na základě tohoto zjištění, dochází ve druhé fázi k procesu určení nejlepšího zájmu dítěte. 

Určování nejlepšího zájmu je formální proces, jehož cílem je určit nejlepší zájem dítěte  

pro účely obzvláště důležitých rozhodnutí týkajících se dítěte, která vyžadují striktní procesní 

záruky. Tento proces by měl zajistit odpovídající účast dítěte bez jakékoli diskriminace.  

Měl by rovněž umožnit, aby názorům dítěte byla vzhledem k jeho věku a vyspělosti přikládána 

odpovídající váha. Proces určení nejlepšího zájmu dítěte provádí tzv. odpovědné osoby  

(viz výše). Úkolem odpovědné osoby je, aby s příslušnou odborností nalezla rovnováhu mezi 

všemi souvisejícími složkami principu zájmu dítěte (které na sebe narážení - jsou v rozporu)  

a dospěla k nejlepšímu možnému řešení, v podobě určení toho nejlepšího zájmu dítěte.40  

Je důležité, aby ve zjišťovacím procesu byl hlavním kritériem vždy a především zájem dítěte, 

nikoliv např. přání rodiče.41 

V důsledku abstraktnosti principu nejlepší zájem dítěte, je zřejmé, že proces zjišťování 

nejlepšího zájmu dítěte nebude o ničem jiném než o hledání přiměřenosti. Přiměřenost v tomto 

případě znamená, použití takovým instrumentů, které nezpůsobí bezdůvodné upřednostnění 

jednoho zájmu dítěte před jiným.42  

Princip nejlepšího zájmu dítěte má dynamický koncept, ke kterému nelze přistupovat,  

jako by byl platný jednou pro vždy. Je tomu právě naopak., platný bude „navždy“ – ale ne 

vždycky bude stejně aplikován. Konkrétní obsah zájmu dítěte, posuzovaný odpovědnou 

osobou, musí vždy odrážet okolnosti biologické, psychologické, rozumové, věkové a sociální, 

neboť tyto proměnné se v životě dítěte mění v průběhu života nejvíce.43  

                                                 
40  Směrnice Úřadu Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky (Un Refugee Agency)  

k problematice určování nejlepšího zájmu dítěte. (2008) [cit.2020-11-30]. UNHCR Guidellines [online]. In: 

Dostupné z: https://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/odborna-knihovna/smernice-unhcr-pro-

urcova ni -nejlepsiho-zajmu-ditete-132.html, s. 18 

41  Nález Ústavního soudu ČR, ze dne 31. 3. 2020, sp. zn. III. ÚS 149/20. 

42  Výbor OSN pro práva dítěte.: Všeobecný komentář č. 14 (2013) k právu dítěte na uplatňování jeho nejlepšího 

zájmu jako předního hlediska [cit.2020-10-29].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 

[online]. In:. Dostupné z: http://docstore.ohchr.org//tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybody external 

/Download, bod. 46 

43  Tamtéž, bod. 47 a 48 
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Na tomto místě můžeme říct, že přední odpovědnou osobou v procesu zjišťování nejlepšího 

zájmu dítěte, jsou rodiče dítěte, kteří o ně pečují (výkon rodičovské odpovědnosti – srov.  

§ 865 o. z. a násl.) podle svého nejlepšího „vědomí a svědomí“. Pro péči obou rodičů, respektive 

pro společnou péči platí, že rozhodující význam má zájem obou rodičů o péči o dítě, shoda 

rodičů o společné péči, a především skutečnost, že právě takové uspořádání je prospěšné  

pro dobro dotyčného dítěte. Každé jejich rozhodnutí ve věci péče o dítě (v případě souladu 

rodičů) nutně závisí na výsledku posouzení dlouhé řády relevantních okolností či skutečností, 

jejichž výsledek má být určení té nejlepší péče o dítě. 44 Proces zjišťování zájmu dítěte je velice 

důmyslný, a proto si ho v dalších podkapitolách rozebereme.  

 

 2. 3. Postup při posuzování nejlepšího zájmu dítěte 
 

V České republice sice neexistuje žádné legislativní vodítko, podle kterého by měl být 

(nejlepší) zájem dítěte posuzován, ale nelze si nevšimnout nápadné podobnosti mezi výše 

zmíněnými zahraničními právními úpravami i oblastmi zmíněnými komentářem výboru OSN 

k nejlepšímu zájmu dítěte s příkladným výčtem posuzovaných složek, na které má soud při 

svém rozhodování brát ohled.45 

Komentář výboru OSN k nejlepšímu zájmu dítěte uvádí demonstrativně sedm oblastí 

(složek), které by při hledání nejlepšího zájmu dítěte měly být zohledněny. Jsou to (i) názor 

dítěte, (ii) identita dítěte, (iii) zachování rodinného prostředí a vztahů, (iv) péče o dítě, ochrana 

a bezpečí dítěte, (v) zranitelnost dítěte, (vi) právo dítěte na nejvyšší možnou dosažitelnou 

úroveň zdravotního stavu a (vii) právo dítěte na vzdělání (a další). Zda budou vyhodnoceny 

všechny složky, a jaká míra významu bude každé z nich přisouzena, záleží vždy na konkrétním 

případu a konkrétních okolnostech, v níž je nejlepší zájem dítěte zjišťován. Přihlédnuto by mělo 

být k osobním poměrům a potřebám dítěte, což kromě jiného znamená, že nelze označit jeden 

univerzální zájem dítěte, ale vždy je potřeba uplatnit individuální přístup a hledat nejlepší zájem 

každého konkrétního dítěte.46 

 

                                                 
44  Zuklínová M.: Cui bono? Bezvýjimečně ve prospěch tohoto dítěte! Zamyšlení nad péčí o dítě,  

Právník 2/2015, s. 115 

45  ROGALEWICZOVÁ In. ROGALEWICZOVÁ, R, CILEČKOVÁ, K, KAPITÁN, Z., DOLEŽAL, M. Zákon 

o sociálně-právní ochraně dětí. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2018, s. 34. 

46  Úmluva o právech dítěte a související dokumenty. [Praha]: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2016. 

ISBN 978-80-7421-120-1, bod. 76, s. 125–129 
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2. 3. 1. Názor dítěte 
 

Názor dítěte je nejdůležitější (zásadní) složkou, kterou musí soud zjistit. Soud názor dítěte 

zjišťuje přímým slyšením dítěte před soudem. Pokud přímé slyšení před soudem nelze provést, 

může soud přistoupit i k jiným výjimečným formám, například prostřednictvím slyšení jeho 

zástupce, znaleckým posudkem nebo prostřednictvím úředníků orgánu sociálně-právní ochrany 

dítěte.  

Ve zjišťovacím procesu si nejprve soud musí posoudit samu nutnost provedení slyšení dítěte 

před soudem, jelikož Ústavní soud ČR ve svém nálezu judikoval, že „výslech dítěte  

před soudem je mnohdy důležitou součástí zjišťování podkladů pro spravedlivé rozhodnutí,  

je i právem dítěte, nemůže a nesmí však představovat absolutní povinnost. Naopak musí  

být předmětem pečlivého posouzení, v závislosti na požadavcích, spojených s nejvlastnějším 

zájmem dítěte v každém konkrétním případě." 47 K tomuto doplním, že existuje i možnost 

vyslechnout dítěte mimo jednání. Tuto variantu potvrdil Ústavní soud, který sdělil, že není 

nezbytné, aby k provedení výslechu došlo v průběhu jednání. Správný výběr formy výslechu 

může vést i ke zmírnění negativního dopadu na psychiku dítěte.48 

Samozřejmě, že slyšení dítěte před soudem slouží primárně k identifikaci vlastního 

nejlepšího zájmu dítěte, proto jiné způsoby než přímé slyšení dítěte před soudem, mohou nastat 

pouze ve výjimečných případech, z kterých by se nemělo stát pravidlo. 

Na výjimečný postup poukázal i Ústavní soud ČR ve svém nálezu, ve kterém uvedl,  

že je třeba preferovat přímé vyslechnutí dítěte – vedoucí ke zjištění (obstarání si) názoru 

nezletilého dítěte před soudem, a to i za předpokladu, že byl ustanoven dítěti opatrovník. 

Nepřímé zjišťování názoru dítěte (např. prostřednictvím opatrovníka nebo znalce) je možné  

jen v případě, že je to v zájmu dítěte, a takový postup je třeba vždy odůvodnit.49  

Právo dítěte vyjádřit svůj názor ve všech rozhodnutích, které se jej týkají, zaručuje  

Úmluva PD. Jakékoliv rozhodnutí, které nebere na zřetel názor dítěte, nebo nepřikládá jeho 

názoru dostatečnou váhu podle jeho věku a vyspělosti, nerespektuje tak možnost dítěte ovlivnit 

zjištění jeho nejlepšího zájmu.50 Čili postup soudce, který se slyšení dítěte, resp. dětí spíše 

                                                 
47  Nález Ústavního soudu ČR ze dne 12. 9. 2014, sp. zn. I. ÚS 2643/13-2 

48  Nález Ústavního soudu ČR ze dne 28. 2. 2018 sp. zn. II. ÚS 2866/17-2. 

49  Nález Ústavního soudu ČR ze dne 9. 10. 2019, sp. zn.: IV. ÚS 1002/19. 

50  Výbor OSN pro práva dítěte.: Všeobecný komentář č. 14 (2013) k právu dítěte na uplatňování jeho nejlepšího 

zájmu jako předního hlediska [cit.2020-10-29].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 
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vyhýbá a spoléhá pouze na zprávy orgánu SPOD, nelze označit za správný a je nutné ho 

odmítnout, neboť tím dochází k porušení práv dítěte. 

Důležitost tohoto práva vychází už ze samé podstaty Úmluvy o právech dítěte, která dítě 

vnímá jako subjekt práva a respektuje ho, nepřistupuje k němu jako k objektu péče.  

Úmluva PD především podporuje autonomii vůle dítěte v té míře, v níž dítě samo sebe 

neohrožuje a přispívá svým názorem k řešení otázky určení nejlepšího zájmu dítěte  

ve zjišťovacím procesu. Právě tuto složku vyjadřující právo dítěte vyjádřit svůj názor, můžeme 

zařadit do participačních práv dítěte (srov. kapitola 4), která jsou se zájmem dítěte existenčně 

spjata.51  

Je vhodné dodat, že mezi základní participační práva dítěte patří (i) právo dítěte být 

informováno, (ii) právo vyjádřit svůj názor a své přání, (iii) právo svým názorem ovlivnit 

rozhodnutí, (iv) právo svým názorem zcela určit rozhodnutí, které jim nesmějí být odňaty (dítě 

o ně nesmí být zkráceno), neboť vytvářejí nezbytný předpoklad ke zjištění nejlepšího zájmu 

dítěte. O participačních právech dítěte budeme mluvit níže (viz kap. 4). 

Obecně platí – a v této věci se ztotožňuji s názorem Úřadu vysokého komisaře OSN pro 

lidská práva, že čím více toho dítě ví, čím je zkušenější (starší) a čím více je schopno různým 

věcem porozumět samo, tím více se význam role (vůle) rodičů, poručníků a dalších osob, které 

jsou za dítě odpovědné, zmenšuje, a dítě si samo v sobě, jak dospívá, svůj názor i obsah svého 

nejlepšího zájmu utváří. Vztah nejlepšího zájmu dítěte a názoru dítěte je základem  

a předpokladem lidské důstojnosti a autonomie vůle každého jedince v demokratickém právním 

státě.52 

Na tuto skutečnost reaguje i naše platná právní úprava, konkrétně ustanovení § 867 odst. 1  

o. z., ve kterém zákonodárce kogentně stanoví, že soud je povinen dítěti v řízení před soudem 

poskytnout relevantní informace, aby si mohlo vytvořit vlastní názor, který bude moci  

v průběhu řízení soudu sdělit.  

Zákonodárce v důvodové zprávě označil právo dítěte vyjádřit svůj názor, prostřednictvím 

cit. ustanovení, za nejvýznamnější z hlediska ochrany, již stát dítěti poskytuje, resp. je povinen 

                                                 
[online]. In:. Dostupné z: http://docstore.ohchr.org//tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybody external 

/Download, bod. 53 

51  Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva – Regionální úřadovna pro Evropu.: Práva ohrožených dětí 

mladších tří let – ukončení jejich umístění do ústavní péče [online]. Praha, 2019 [cit. 2020-10-28]. Dostupné 

z: http://www.pravonadetstvi.cz/dokumenty/ostatni-dokumenty/, s. 43 

52  Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva – Regionální úřadovna pro Evropu.: Práva ohrožených dětí 

mladších tří let – ukončení jejich umístění do ústavní péče [online]. Praha, 2019 [cit. 2020-10-28]. Dostupné 

z: http://www.pravonadetstvi.cz/dokumenty/ostatni-dokumenty/, s.44 

http://www.pravonadetstvi.cz/dokumenty/ostatni-dokumenty/
http://www.pravonadetstvi.cz/dokumenty/ostatni-dokumenty/
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poskytnout. Přitom důležitým znakem je informace (relevantní informace), která se dítěti musí 

dostat v úplném znění tzv. v nejlepší kvalitě, aby si dítě, o němž má být rozhodováno a které je 

třeba si před rozhodnutím vyslechnout, mohlo vytvořit vlastní (tzv. informovaný) názor a tento 

názor decizivnímu orgánu sdělit.53 

Zuklínová k tomu uvádí, že toto ustanovení lze považovat za základní a vždy za rozhodné 

pravidlo v případech, kdy se jedná o cokoliv, co se, jakkoliv dotýká zájmů dítěte. Doplňuje,  

že i když se na tomto místě mluví o soudu, resp. o rozhodování soudu v záležitostech dítěte,  

je toto pravidlo stejné pro všechny případy, kdy se jedná o záležitosti dítěte (rodiče, jiné osoby, 

orgán SPOD).54 

Hrušáková s Westphalovou jsou toho názoru, že zmíněné cit. právo dítěte vyjádřit svůj 

názor ve spojení s právem ovlivnit svým názorem rozhodování orgánu (srov. čl. 12 odst. 1 

Úmluvy55), výrazně posiluje právní postavení dítěte v řízení. Úmluva PD bere na zřetel také 

skutečnost, že se dítě vyvíjí postupně. V závislosti na stupni jeho vývoje, zejména rozumového, 

se zvyšuje i schopnost dítěte samostatně o sobě rozhodovat. Tuto úpravu konkretizuje čl. 12 

odst. 2 Úmluvy PD, který upravuje slyšení dítěte v soudním či správním řízení, a to buď přímo, 

nebo prostřednictvím zástupce.56  

Ptáček ke komentovanému ustanovení doplňuje, že má povahu normy s relativně neurčitou 

hypotézou, jejíž vymezení bude odvislé od jednotlivé projednávané věci. V praxi může činit 

potíže bližší vymezení pojmu „potřebné informace“, které je podstatné co do naplnění 

povinnosti ukládané soudním orgánům. Analogicky odkazuje na čl. 2 Evropské úmluvy  

o výkonu práv dítěte, kdy v písm. d) je uvedeno, že výraz „příslušné informace“ znamená 

informace, které jsou vhodné vzhledem k věku a chápání dítěte a které jsou mu poskytovány 

v zájmu umožnit mu plný výkon jeho práv a jejichž poskytnutí není na újmu blaha dítěte.57 

Zmíněné participační právo dítěte nachází svůj odraz především v řadě procesních předpisů. 

Ze strany soudů se bude jednat zejména o zažité a často používané ustanovení  

                                                 
53  Zuklínová In. Švestka J., Dvořák, J., Fiala, J., Zuklínová, M. a kol. Občanský zákoník: Komentář.   Svazek 

II. Praha: Wolters Kluwer a. s., ČR, 2014, ISBN 978-80-7478-457-6, s. 462 

54  Zuklínová In. Švestka J., Dvořák, J., Fiala, J., Zuklínová, M. a kol. Občanský zákoník: Komentář.   Svazek 

II. Praha: Wolters Kluwer a. s., ČR, 2014, ISBN 978-80-7478-457-6, s. 463. 

55  Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, zabezpečují dítěti, které je schopno formulovat své vlastní 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. 

56  Hrušáková/Westphalová In. Hrušáková, M. Králíčková, Z., Westphalová, L. a kol. Občanský zákoník II. 

Rodinné právo (§ 655–975). Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2014, ISBN 978-80-7400-503-9, s. 853. 

57  Ptáček In. Melzer, F., Tégl, P. a kolektiv: Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IV. (§ 655-975) Praha: 

Leges, 2016, ISBN 978-80-7502-004-8, s. 1412 
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§ 100 odst. 3 o.s.ř.58, které zakotvuje zvláštní procesní práva nezletilého účastníka v soudním 

řízení. Jedná se o transkripci čl. 12 Úmluvy o právech dítěte do českých procesních předpisů. 

Toto ustanovení bylo v občanském soudním řádu zachováno i poté, co právní úprava řízení  

ve věcech péče o nezletilé byla začleněna do zákona o zvláštních řízeních soudních (dále jen 

„zákon z. ř. s.“), konkrétně do ustanovení § 20 odst. 4 z. ř. s..59 Z obsahu cit. ustanovení je třeba 

dovodit, že nezletilý požívá zvýšené míry procesní ochrany ve všech typech soudních řízení. 

Soud má v průběhu řízení učinit veškeré přiměřené kroky, aby zjistil názor nezletilého  

na projednávanou záležitost.60 

Ústavní soud ČR ve svém nálezu, toto právní pravidlo potvrdil, když pravil, že nepřihlédne-

li obecný soud k právu dítěte zúčastnit se řízení a sdělit své stanovisko podle čl. 9 odst. 2 

Úmluvy PD a být vyslyšen v soudním řízení podle čl. 12 odst. 2 Úmluvy PD, nedostojí  

tak požadavku posouzení jeho nejlepšího zájmu podle čl. 3 odst. 1 Úmluvy PD.61 

Platná právní úprava v cit. ustanovení § 867 o. z. dodává, pokud není dítě schopno  

si vytvořit vlastní názor (na základě zjištění soudu) nebo svůj názor sdělit, nebo nedokáže-li 

informace náležitě přijmout, soud informuje a vyslechne toho, kdo je schopen zájmy dítěte 

ochránit, s tím, že se musí jednat o osobu, jejíž zájmy nejsou v rozporu se zájmy dítěte.  

Dále zákonodárce s pomocí vyvratitelné domněnky, podle které se vždy předpokládá, že dítě 

starší dvanácti let je schopno informaci přijmout, vytvořit si vlastní názor a tento názor sdělit. 

Názoru dítěte věnuje soud patřičnou pozornost (§ 867 odst. 2 o. z.). 

Zuklínová je toho názoru, že pokud je dítě schopno přijmout informaci, kterou obdrželo, 

zvážit ji, vytvořit si na řešení svůj názor a tento názor komunikovat, nebude nutné hledat 

v takovém případě nějakého představitele zájmů dítěte (rodiče, orgán SPOD, poručník atd.).  

Je tudíž jasné, že bude vždy třeba, aby sám soudce zjistil, zda se jedná o dítě schopné nebo 

                                                 
58  V řízení, jehož účastníkem je nezletilé dítě, které je schopno formulovat své názory, soud postupuje tak, aby 

byl zjištěn jeho názor ve věci. Názor nezletilého dítěte soud zjistí výslechem dítěte. Názor dítěte může soud 

ve výjimečných případech zjistit též prostřednictvím jeho zástupce, znaleckého posudku nebo příslušného 

orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Výslech dítěte může soud provést i bez přítomnosti dalších osob, lze-li 

očekávat, že by jejich přítomnost mohla ovlivnit dítě tak, že by nevyjádřilo svůj skutečný názor; přítomnost 

důvěrníka dítěte, který není jeho zákonným zástupcem a o jehož účast u výslechu dítě požádá, může soud 

vyloučit jen tehdy, je-li jeho přítomností mařen účel výslechu. K názoru dítěte soud přihlíží s přihlédnutím k 

jeho věku a rozumové vyspělosti. 

59  V řízení, jehož účastníkem je nezletilý, který je schopen pochopit situaci, soud postupuje tak, aby nezletilý 

dostal potřebné informace o soudním řízení a byl informován o možných důsledcích vyhovění svému názoru 

i důsledcích soudního rozhodnutí. Obdobnou povinnost vůči nezletilému má i jeho zákonný zástupce nebo 

opatrovník. 

60  Ptáček In. Melzer, F., Tégl, P. a kolektiv: Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IV. (§ 655-975) Praha: 

Leges, 2016, ISBN 978-80-7502-004-8, s.1413. 

61  Nález ÚS ze dne 9. 10. 2019, sp. zn. IV. ÚS 1002/19, bod. 26 
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neschopné zúčastnit se jednání před soudem. Nelze ponechat toto posouzení na psychologovi, 

ani na orgánu SPOD.62 Dále dodává, že soud je povinen věnovat názoru dítěte, který mu dítě 

sdělilo, patřičnou pozornost. To jistě neznamená, že soud bude dále postupovat a rozhodne tak, 

jak si dítě přeje. Mnohem spíš jde o to, že sice v první řadě by mělo být snahou soudu dítěti 

vyhovět, pokud se tak ale nemůže z nějakého důvodu stát, je nezbytné, aby soud v odůvodnění 

svého rozhodnutí opravdu poctivě probral důvody, které jej vedly k jinému rozhodnutí.63 

K domněnce schopnosti (způsobilosti) dítěte Výbor OSN pro práva dítěte vyjadřuje 

přesvědčení o tom, že i velmi malé dítě může svůj názor na věc, byť ne vždy verbálním 

způsobem, vyjádřit zcela zřejmým způsobem. Jsou to právě malé děti, které jsou zvýšeně citlivé 

ke svému okolí a velmi rychle začínají vnímat prostor kolem sebe a rozumět tomu, kteří lidé  

a zvyklosti tvoří jejich život. Současně s tím nabývají povědomí o své vlastní jedinečnosti.  

I malé děti se rozhodují a rozličnými způsoby sdělují své pocity, myšlenky a přání, a to dlouho 

předtím, než jsou schopny je sdělovat prostřednictvím mluveného nebo psaného jazyka.64  

Hrušáková spolu s Westphalovou uvádějí, podobně jako cit. Zuklínová, že do dosažení 

určeného rozhraní věku dvanácti let, by měl soud individuálně posuzovat každé dítě, zda je 

schopno dostát podmínkám uvedeným v § 100 odst 3 o. s. ř. (viz výše). To znamená, že soud 

by měl být povinen informovat a vyslechnout i dítě mladší dvanácti let, pokud je schopné 

adekvátně sdělit své názory. Přičemž obsah a hodnota názoru dítěte není rozhodující, důležité 

je, aby dítě bylo schopno svůj názor sdělit.65 

Naproti tomu Evropská úmluva o výkonu práv dětí je v určení věkové hranice 

benevolentnější, neboť žádnou věkovou hranici pro slyšení dítěte v soudním řízení nestanovuje. 

Korektivem pro zapojení dítěte (sdělení názoru) do rozhodovacího procesu je pouze 

„dostatečná schopnost chápat situaci“ a „nejlepší zájem dítěte“.66 

Provedení či neprovedení slyšení dítěte před soudem shrnul ve svém nálezu Ústavní soud 

ČR, který uvedl, že pokud není nezletilý schopen, s ohledem na stupeň svého vývoje, si vytvořit 

                                                 
62  Zuklínová In. Švestka J., Dvořák, J., Fiala, J., Zuklínová, M. a kol. Občanský zákoník: Komentář.   Svazek 

II. Praha: Wolters Kluwer a. s., ČR, 2014, ISBN 978-80-7478-457-6, s. 463 

63  Zuklínová In. Švestka J., Dvořák, J., Fiala, J., Zuklínová, M. a kol. Občanský zákoník: Komentář.   Svazek 

II. Praha: Wolters Kluwer a. s., ČR, 2014, ISBN 978-80-7478-457-6, s. 464 

64  Výbor OSN pro práva dítěte.: Všeobecný komentář č. 14 (2013) k právu dítěte na uplatňování jeho nejlepšího 

zájmu jako předního hlediska [cit. 2020-10-28].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 

[online]. In:. Dostupné z: http://docstore.ohchr.org//tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybody external 

/Download, bod 53 a 54. 

65  Hrušáková/Westphalová In. Hrušáková, M.m Králíčková, Z., Westphalová, L. a kol. Občanský zákoník II. 

Rodinné právo (§ 655–975). Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2014, ISBN 978-80-7400-503-9, s. 855. 

66  čl. 3 předpis č. 54/2001 Sb. Evropská úmluva o výkonu práv dětí 
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vlastní názor a posoudit dosah opatření, která se ho týkají, není zde důvod ho (dítě) zatěžovat 

ve smyslu ustanovení § 100 odst. 3 o. s. ř.. Doplnil, že při zohlednění konkrétní situace je třeba 

vycházet z toho, že člověk inteligenčně dospívá mezi 11. a 12. rokem života,  

kdy na inteligenčním vrcholu průměrného člověka je v tomto ohledu v 16 letech věku. 

V každém případě před dosažením potřebného stupně vývoje dítěti toto právo nepřiznává žádný 

lidskoprávní instrument, jak podotýká Ústavní soud. V případě rozhodování o osobních 

poměrech dítěte staršího 12 let zásadně neexistuje důvod pro odepření práva dítěte na slyšení 

přímo soudem.67  

Pokud by však byly případy, ve kterých (podle zjištění soudu) není dítě schopno informaci 

náležitě přijmout (není schopno porozumět obsahu informace) nebo není-li schopno vytvořit si 

vlastní názor nebo není-li tento názor sdělit, soud informuje a vyslechne toho, kdo je schopen 

zájmy dítěte ochránit, s tím, že se musí jednat o osobu, jejíž zájmy nejsou v rozporu se zájmy 

dítěte (např. kolizní opatrovník).68 

Na tomto místě je podstatné si uvědomit, že právo dítěte vyjádřit svůj názor, je klíčovým 

(participačním) právem dítěte, které vychází z čl. 12 Úmluvy PD, ve spojení s čl. 3  

Úmluvy PD, které ustanovuje nejlepší zájem dítěte. Názor dítěte a jeho přání je jedním  

ze zásadních podkladů soudu pro rozhodnutí ve věci dítěte.69 Soud k jeho názoru přihlíží vždy 

s přihlédnutím k jeho věku a rozumové vyspělosti a bere ho jako „zásadní“ vodítko při hledání 

jeho nejlepšího zájmu. Současně však není možné, aby soudy postoj nezletilého dítěte  

bez dalšího převzaly a aby své rozhodnutí založily toliko na jeho přání, a nikoliv na pečlivém 

a komplexním posuzování jeho zájmů.“ 70 

 

2. 3. 2. Identita dítěte 
 

Úmluva PD zavazuje smluvní státy, aby respektovaly právo dítěte na zachování jeho 

identity. Identita dítěte musí být při posuzování nejlepšího zájmu dítěte zohledněna, neboť je 

výrazem úcty k tomu, že i přes všeobecné společné potřeby, je každé dítě jiné.71 Odpovědné 

                                                 
67  Nález Ústavního soudu ČR ze dne 2. 4. 2009, sp. zn.  II. ÚS 1945/2008, bod. 19. 

68  POLIŠENSKÁ, Petra, Radka FEBEROVÁ a Zdeněk STUCHLÍK In. Rodinné právo - právní postavení 

dítěte. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Musíš znát.. ISBN 978-80-7598-442-5., s. 155 

69  Ptáček In. Melzer, F., Tégl, P. a kolektiv: Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IV. (§ 655-975) Praha: 

Leges, 2016, ISBN 978-80-7502-004-8, s. 1412. 

70  Nález Ústavního soudu ČR ze dne 26. 5. 2014, sp. zn. I. ÚS 2482/13, bod. 23. 

71  Výbor OSN pro práva dítěte.: Všeobecný komentář č. 14 (2013) k právu dítěte na uplatňování jeho nejlepšího 

zájmu jako předního hlediska [cit.2020-10-28].Committee on the Rights of the Children. General comment 
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osoby musí respektovat identitu dítěte sestávající z jeho totožnosti, státní příslušnosti, jména, 

rodinných svazků atd. V případě, že je dítě na svém právu omezeno nebo dojde-li 

k nezákonnému zásahu, stát zabezpečí potřebnou pomoc a ochranu pro jeho urychlené 

obnovení. (čl. 8 Úmluvy). 

Děti nejsou homogenní skupina, a proto musí být při posuzování jejich nejlepšího zájmu 

zohledněna rozmanitost. Identitu dítěte můžeme charakterizovat na základě jeho pohlaví, 

sexuální orientace, národnosti, víry a náboženského přesvědčení, kulturní identity či samotné 

osobnosti dítěte. 72  

Identita dítěte je úzce spjata s rodinnými svazky, a proto právě ona vystupuje do popředí  

při rozhodování ve věcech adopce, při níž dochází k právnímu přetrhání těchto svazků.  

Do identity dítěte v českých podmínkách zasahuje i etnicita (rozmanitost), která je souborem 

žádoucích i nežádoucích kulturních hodnot, norem a životního stylu, které odlišují členy určité 

skupiny osob od jiných lidí a která při přijímání řady veřejnoprávních opatření musí v mnoha 

případech ustoupit do pozadí.73  

Lze na tomto místě uvést příklad, kdy pro dítě z etnické či národnostní menšiny bude jeho 

odnětí z péče rodičů za předpokladu, že bude umístěno do rodiny příslušející k majoritní 

společnosti nebo do zařízení pro výkon ústavní výchovy, představovat daleko větší zásah  

do jeho identity než v případě dítěte z majority. I tento případ musí být náležitým způsobem 

zohledněn při posuzování a určování nejlepšího zájmu dítěte. 74 

K porušení identity dítěte může dojít změnou rodinného prostředí, kdy tento fakt může mít 

velmi závažný průběh právě u přijatého dítěte. K prohloubení tohoto problému bude docházet 

v situacích, kdy dítě o této změně ve svém životě (původu) neví. Proto je důležité budování 

pozitivní identity. Je třeba se jí věnovat od samého počátku, kdy dítě do rodiny přijde.  

Nejenom že je úkolem náhradních rodičů s dítětem sdílet jeho původ, kořeny a minulost, ale 

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

[online]. In:. Dostupné z: http://docstore.ohchr.org//tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybody external 

/Download, bod. 55. 

72  Výbor OSN pro práva dítěte.: Všeobecný komentář č. 14 (2013) k právu dítěte na uplatňování jeho nejlepšího 

zájmu jako předního hlediska [cit.2020-10-28].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 

[online]. In:. Dostupné z: http://docstore.ohchr.org//tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybody external 

/Download, bod. 55. 

73  Tamtéž, bod. 56 

74  HOFSCHNEIDEROVÁ, Anna. Praktický právní průvodce nejlepším zájmem dítěte. [online]. Liga lidských 

práv [cit. 29. 10. 2020]. ISBN 978-80-87414-26-2. Dostupné z: http://llp.cz/publikace/prakticky-pravni-

pruvodcenejlepsim-zajmem-ditete/, s. 16. 
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také budovat novou dvojí identitu – identitu náhradních rodičů a pozitivní identitu přijatého 

dítěte.75 

 

2. 3. 3. Zachování rodinného prostředí a navázání nových vztahů 
 

Dalším hlediskem principu nejlepšího zájmu dítěte, v procesu jeho posouzení, je právo 

dítěte na zachování stálého rodinného prostředí. Výbor OSN pro práva dítěte klade mimořádný 

důraz právě na tuto složku, neboť rodina je základní jednotkou společnosti, a jako taková hraje 

zásadní roli jako přirozené prostředí pro růst a duševní pohodu členů rodiny, zejména dětí. 

Právo dítěte na rodinný život je chráněno Úmluvou (čl. 16 Úmluvy PD), kdy kýženým cílem  

je předcházení rozpadu rodiny a ochrana jednoty rodiny, jako důležité součásti systému ochrany 

dítěte.76 

Ústavní soud označil vlastní rodinné prostředí dítěte za prostředí, ve kterém je dítě zvyklé 

žít a projevovat se, a o kterém lze předpokládat, že tam dítě bude mít zájem žít a rozvíjet  

se i nadále. Pokud však dojde k vytržení dítěte ze stávajícího rodinného prostředí, představuje 

tento zásah porušení soukromého a rodinného života, a zejména osobní svobody dítěte.  

Státu by neměl být lhostejný případný nesouhlas dítěte s jeho vynětím z rodinného prostředí 

(např. do ústavní péče) a spíše by měl zkoumat, do jaké míry je dané rodinné prostředí 

prospěšné zájmům dítěte. Rodinné prostředí je tedy pro dítě prostorem svobody a jakékoliv jiné 

prostředí zásadně za prostor osobní svobody dítěte proto považovat nelze.77  

Podstatné je, že v případě zásahu do osobní svobody, v tomto případě dítěte, existuje obecné 

základní právo být slyšen před soudem, který o omezení svobody rozhoduje, a to kdykoliv se 

tak děje.78 Z tohoto důvodů nemůže být obava, že by dítě mohlo být na svém právu zkráceno.79 

Na druhou stranu jsou zde situace, ve kterých rodiče již spolu souladný pár netvoří,  

a je třeba hledat takové uspořádání poměrů dítěte, aby dítě, navzdory nesouladu mezi rodiči,  

                                                 
75  ROGALEWICZOVÁ In. ROGALEWICZOVÁ, R, CILEČKOVÁ, K, KAPITÁN, Z., DOLEŽAL, M. Zákon 

o sociálně-právní ochraně dětí. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2018, s. 38 

76  Výbor OSN pro práva dítěte.: Všeobecný komentář č. 14 (2013) k právu dítěte na uplatňování jeho nejlepšího 

zájmu jako předního hlediska [cit.2020-10-28].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 

[online]. In:. Dostupné z: http://docstore.ohchr.org//tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybody external 

/Download, bod. 58, 59, 60. 

77  Nález Ústavního soudu ČR ze dne 2. 4. 2009, sp. zn.  II. ÚS 1945/2008, bod. 19. 

78  Nález Ústavního soudu ČR ze dne 22. 3. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 45/04, bod. 17 

79  Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva Husák proti ČR ze dne 4. 12. 2008 č. 19970/04  
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bylo šťastné a spokojené čili aby oddělení jednoho rodiče od druhého mělo na dítě co možná 

nejméně negativní vliv. (srov. § 755 o. z.) To ale vyžaduje, aby se k řešení situace dítěte 

přistupovalo vždy se všemi znalostmi a zkušenostmi, které v této věci a ve věcech obdobného 

druhu máme, popřípadě vůbec existují, a aby se jich využilo vždycky jen tak, anebo právě tak,  

aby dotyčné dítě bylo šťastné a spokojené.80 Soud tzv. úpravou poměrů dítěte, může rozhodnout 

o všech otázkách, jak osobních, tak majetkových, které budou vzhledem k zájmu dítěte  

a pak i dalším zřetelům považovat právě za důležité. Předmětem rozhodování je především to, 

komu bude dítě svěřeno do péče a jak bude každý z rodičů přispívat na jeho výživu (srov. § 906 

a násl. o. z.).81 

Stálost rodinného prostředí musíme zkoumat předně z pohledu dítěte. Platná právní úprava 

vymezuje katalog skutečností, na jejichž základě nemůže dítě (okruh dětí) v rodinném prostředí 

nadále žít a rozvíjet se. Zákon o sociálně-právní ochraně dítěte mu v této souvislosti zaručuje 

sociálně-právní ochranu (srov. § 8 ZSPOD). Jedná se o děti, jejichž rodiče z vážných 

objektivních nebo subjektivních důvodů neplní nebo nemohou plnit (např. zemřeli) anebo 

nedostatečně plní nebo nevykonávají povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, popř. dětí 

v péči jiných osob, jež jsou odpovědné za výchovu dítěte a neplní povinnosti vyplývající  

ze svěření dítěte do jejich péče. Dále děti, které vedou zahálčivý nebo nemravný život.  

Také jsou to děti, na nichž byl spáchán závažný trestný čin, anebo děti, které vzhledem ke 

svému jednání nebo chování zvýšenou ochranu a pomoc potřebují. ZSPOD pouze 

demonstrativně stanoví okruh dětí, které lze považovat za ohrožené nebo narušené při vědomí 

daleko větší škály situací, jevů a vlivů, které děti ohrožují a narušují. Jsou to nejen děti, jejichž 

rodiče zemřeli, u kterých je třeba urychleně řešit jejich další osud, především jmenováním 

poručníka (srov. § 928 o. z.) a následně aplikovat některou z forem náhradní rodinné péče  

(srov. § 943, 953, 958, 971 o. z.) ale i děti, jejichž rodiče neplní svoje povinnosti buď proto,  

že nechtějí, nebo nemohou. Týká se to rovněž dětí zneužívaných, zanedbávaných a týraných 

nebo děti s takovými poruchami chování a páchající takové skutky, které by při trestní 

odpovědnosti dětí byly trestními činy, nebo děti experimentující s drogami (§ 6 ZSPOD).  

Orgány SPOD při narušení příznivého rodinného prostředí (resp. ohrožení řádné výchovy  

a příznivého vývoje dítěte) zkoumají, zda existují legitimní důvody pro odnětí dítěte z péče jeho 

původní rodiny, aby zajistili potřebnou ochranu dítěte, jeho života, zdraví a oprávněných zájmů 

                                                 
80  Zuklínová M.: Cui bono? Bezvýjimečně ve prospěch tohoto dítěte! Zamyšlení nad péčí o dítě,  

Právník 2/2015, s. 100 

81  Zuklínová In. Švestka J., Dvořák, J., Fiala, J., Zuklínová, M. a kol. Občanský zákoník: Komentář.   Svazek 

II. Praha: Wolters Kluwer a. s., ČR, 2014, ISBN 978-80-7478-457-6, s. 226 
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(§ 9a ZSPOD). Pokud jsou zjištěny tyto důvody, dochází pak ke krajnímu řešení v podobě 

zajištění náhradního rodinného prostředí pro dítě.82 

Jedná se o tzv. „náhradní péči“, což je teoretický pojem, který se užívá všude tam,  

kde se dítěti nedostává dostatečné péče ze strany rodičů. Jedná se o prostředí rodinné, nikoliv 

ústavní, které nahrazuje prostředí, v němž by dítě za obvyklých okolností mělo vyrůstat.  

Přednost by přitom měla mít péče o dítě zajištěná širší biologickou rodinou (např. prarodiči, 

staršími zletilými sourozenci dítěte, sourozenci rodičů atd.) před umístěním dítěte do sice 

rodinného prostředí, ale pro dítě cizích lidí. Čili když není možné zajistit péči o dítě v rámci 

jeho původní biologické rodiny, je namístě usilovat o umístění dítěte do náhradní rodinné 

péče.83  

Právní instituty v rámci rodinné náhradní péče lze rozdělit na ty, jejichž smyslem  

a účelem je pečovat o dítě, a ty, jejichž účelem je především právní ochrana dítěte, resp. ochrana 

právních zájmů dítěte. Do první skupiny se řadí pěstounství a svěření dítěte do péče jiné osoby 

a do druhé skupiny patří poručenství a opatrovnictví. Jevové prvky náhradní rodinné péče 

v sobě nese také institut osvojení.84 

Důvody, pro které dítěti nemůže být zajištěna péče jeho vlastní rodinou, mohou být 

přechodného nebo trvalého charakteru. V případě dočasné neschopnosti původní rodiny zajistit 

péči o dítě se nabízí pěstounská péče, a to buď na přechodnou dobu, nebo pěstounská péče 

dlouhodobá. (srov. § 958 o. z.) Je povinností orgánů SPOD aktivně podporovat rodiče  

a pomáhat původní rodině dítěte, aby se dítě mohlo co nejdříve vrátit do svého přirozeného 

prostředí. Nejčastěji půjde o pomoc při odstranění nedostatků, které vedly k nutnosti odejmout 

dítě z nevhodného prostředí. Čím nižší je věk dítěte umísťovaného v náhradním prostředí, tím 

intenzivnější snaha musí být vyvinuta, aby bylo v co nejkratším čase dosaženo sanace 

biologické rodiny tak, aby se tam dítě zase mohlo vrátit. 85 

Tuto situaci komentoval Ústavní soud ČR tak, že nejlepší zájem dítěte, jakož i přiměřenost 

zásahu do práva rodičů dítěte na rodinný život ovšem musí být jako klíčová hlediska hodnoceny 

nejen při posuzování nutnosti umístit (svěřit) dítě do určité formy náhradní péče jako takové, 
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84  ZUKLÍNOVÁ In. DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol.: Občanské právo hmotné. Svazek 
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ale také při rozhodování o konkrétnějších aspektech a podobě určité náhradní péče, včetně 

volby osob či zařízení, které budou vykonávat náhradní péči o dítě, jež je v konkrétním případě 

nezbytná.86  

Vždy je nutno hodnotit všechny konkrétní a individuální okolnosti případu, potřeby a zájmy 

dítěte a dostupné možnosti, protože rozhodnutí o odejmutí dítěte, byť i dočasné, musí ze své 

povahy vždy sloužit jako ultima ratio.87 

 

2. 3. 4. Péče, ochrana a bezpečí dítěte 
 

Hledisko péče, ochrany a bezpečí dítěte lze shrnout pod pojem blaho dítěte (viz kapitola 1).  

Jen připomeneme, že se jedná o právní princip, který je potřeba chápat v nejširším slova smyslu 

jako základní materiální, fyzickou, vzdělávací i emocionální potřebu dítěte, která zahrnuje  

i potřebu citové vazby a bezpečí.88 Není, proto pochyb o tom, že primárním a žádoucím cílem 

je dobro dítěte, a proto musí být stále a doslova na každém kroku sledován jeho nejlepší zájem. 

V zájmu každého dítěte je, aby žilo s oběma svými rodiči a aby oba jeho rodiče měli povinnost 

o ně společně pečovat, tj. společně rozhodovali o všech jeho záležitostech, a nejen nesli také za 

tato svá rozhodnutí právní odpovědnost, ale aby skutečně fyzicky uskutečňovali péči o dotyčné 

dítě (srov. čl. 18 Úmluvy PD).89 

Toto obecné zjištění ovšem ještě neznamená, že soužití s oběma rodiči čili faktická společná 

péče obou rodičů, je skutečně takovým uspořádáním poměrů, které je pro toto dítě nejlepší,  

že je skutečně tím, co tomuto dítěti opravdu prospívá. Naopak, nejsou nijak výjimečné situace, 

kdy je společná péče, popřípadě jednostranná péče, vyloučena, nebo aspoň se její přínos pro 

dobro, pro pohodu dítěte stává pochybnou. Lze tedy shrnout, že pravidlo, podle kterého má 

platit, že pro dítě je nejlepší, pečují-li o ně oba rodiče, je právě jen pravidlem – vždycky 

neplatí.90 
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Citově založená péče je základní potřebou dítěte. Dítě si potřebuje vytvořit náklonnost 

k pečující osobě již ve velmi raném věku a takovou náklonnost, pokud je přiměřená, musí být 

trvalá do budoucna, aby poskytla dítěti stabilní prostředí.91 Stabilní prostředí není jen otázkou 

toho, kdo o dítě pečuje, ale také otázka místa bydlení, místa školy atd., tzv. sociálně známého 

prostředí. Čili dítě potřebuje stálou osobní péči, přitom není rozhodné, kdo takovou péči 

poskytuje, jedná se především o to, aby o dítě pečovala stále jen jedna osoba, respektive pár 

osob, aby se pečující osoby nestřídaly.92 

Nicméně v našem právním prostředí bychom měřítko péče, ochrany a bezpečí dítěte mohli 

zahrnout do povinností a práv tvořících rodičovskou odpovědnost. Tento institut totiž zahrnuje 

celou řadu povinností a práv. (srov. § 858 o. z.) Je na místě aspoň zmínit,  

že povinnost a právo pečovat o dítě zahrnuje především péči o osobu dítěte, včetně péče o jeho 

zdraví, zdravý vývoj a dále pak výchovu dítěte po všech stránkách, až do doby,  

kdy je schopno se samo živit.93 

Povinnost a právo rodiče pečovat o osobu svého dítěte, tj. fyzicky o ně pečovat, stýkat  

se s ním atd., představuje bohatou a rozmanitou množinu činností. Samozřejmě míra zapojení 

dítěte by měla odpovídat věku a rozumové a volní vyspělosti dítěte, na což odpovídá i platná 

právní úprava, podle které mají rodiče vykonávat rodičovskou odpovědnost v takové míře  

a takovým způsobem, jak to odpovídá stupni vývoje dítěte (§ 880 odst. 1 o. z.)  Do složky péče 

o osobu dítěte ovšem náleží také, jak bylo právě výše zmíněno, dílčí složka výchovy dítěte, 

která spočívá v rozhodování rodičů o vzdělání nebo o pracovním uplatnění dítěte, doplněná  

o povinnost rodičů zohlednit při takovém rozhodování názor, ale i nadání a schopnosti dítěte. 

(§ 880 odst. 2 o. z.) Zvláště toto ustanovení nabývá na významu s rostoucím věkem dítěte.94  

Rodiče mají vždy rozhodující úlohu ve výchově. Přitom je, jejich úkolem jít svému dítěti 

příkladem, zejména pokud se jedná o způsob života a chování v rodině (§ 884 o. z.). 

                                                 
91  Výbor OSN pro práva dítěte.: Všeobecný komentář č. 14 (2013) k právu dítěte na uplatňování jeho nejlepšího 

zájmu jako předního hlediska [cit.2020-10-28].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 

[online]. In:. Dostupné z: http://docstore.ohchr.org//tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybody external 

/Download, bod. 72 

92  Zuklínová M.: Cui bono? Bezvýjimečně ve prospěch tohoto dítěte! Zamyšlení nad péčí o dítě,  

Právník 2/2015, s. 103 

93  ZUKLÍNOVÁ In. DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol.: Občanské právo hmotné. Svazek 

II., Díl druhý: Rodinné právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, ISBN 978-80-7478-937-3, s. 115. 

94  Zuklínová In. Švestka J., Dvořák, J., Fiala, J., Zuklínová, M. a kol. Občanský zákoník: Komentář.   Svazek 

II. Praha: Wolters Kluwer a. s., ČR, 2014, ISBN 978-80-7478-457-6, s. 490. 



32 

 

Povinnost a právo rodiče chránit své dítě je třeba vykládat v tom nejširším slova smyslu.  

Rodič, jako zákonný zástupce dítěte, je tím, kdo má uplatnit za dítě všechny právní prostředky 

ochrany, které jsou zapotřebí použít, v případě, že jsou zájmy dítěte porušeny  

nebo ohroženy.95 Ochranné právo rodiče zahrnuje i oprávněni mít dítě u sebe, aby mohli 

setrvale, zejména pak při každodenní činnosti dbát na zachování bezpečného prostředí k životu 

dítě.96 Pravidla při shodě a neshodě výkonu rodičovské odpovědnosti jsou uvedena níže.  

Na tomto místě je dobré připomenout, že zákon SPOD vymezuje okruh dětí, jímž náleží 

ochrana ze zákona (srov. § 6 ZSPOD – viz výše). Chtěl bych ještě doplnit, že jen rodiče –  

a kromě nich už jen soud – mohou rozhodnout, že jiná osoba bude o dítě osobně pečovat  

a chránit jej, popřípadě bude vykonávat to, co představuje povinnost a právo dítě vychovávat, 

vzdělávat apod. (§ 881 o. z.).  

 

2. 3. 5. Zvláštní zranitelnost dítěte 
 

Zvláštní zranitelnost dítěte může být založena mnoha skutečnostmi. Mezi charakteristické 

faktory pro posouzení zranitelnosti dítěte jsou například zdravotní postižení, příslušnost  

k menšinové skupině, postavení uprchlíka nebo žadatele o azyl, oběť zneužívání, život na ulici 

atd.97 Neexistuje taxativní výčet kritérii této složky, jedná se o neuzavřenou skupinu případů, 

které staví dítě do zranitelného postavení. 

Valné shromáždění OSN přijalo dne 13. 12. 2006 text Úmluvy o právech osob  

se zdravotním postižením (dále jen „Úmluva POZP), která je založena na principu 

rovnoprávnosti a zaručuje osobám se zdravotním postižením plné uplatnění všech lidských 

práv. Podporuje jejich aktivní zapojení do života společnosti. Úmluva POZP je založena  

na obecných zásadách, kterými jsou především respekt k lidské důstojnosti a nezávislosti, zákaz 
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diskriminace, plné zapojení do společnosti, rovnost příležitostí, přístupnost, rovnost žen a mužů 

a respekt k vyvíjejícím se schopnostem dětí a jejich právu na zachování identity.98 

Smysl určení nejlepšího zájmu dítěte či dětí ve zranitelných situacích by neměl být jen  

ve vztahu k plnému požívání práv zaručených Úmluvou o právech dítěte, ale také k ostatním 

lidsko-právním normám, které se vztahují k jiným situaci, a zaručují další práva. Jedná se  

o Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením a Úmluva o právním postavení uprchlíků.99  

Nejlepší zájem dítěte ve specifickém zranitelném postavení nebude stejný jako  

u ostatních dětí ve stejné situaci. Státní orgány a odpovědné osoby musí prostřednictvím 

přiměřené úpravy, v souladu s čl. 2 Úmluvy POZP100, brát v úvahu různé druhy a stupně 

zranitelnosti každého dítěte, protože každé dítě je jedinečné a každá situace musí být posouzena 

podle jeho unikátnosti s cílem jeho nejlepšího zájmu.101 

 

2. 3. 6. Právo dítěte na zdraví 
 

Určení nejlepšího zájmu dítěte ve spojení s čl. 24 Úmluvy o PD znamená, že dítěti  

je garantováno právo na zdraví. Tohoto práva musí být dosaženo za předpokladu nejvýše 

dosažitelné úrovně zdravotního stavu, za současného využití nejlepších rehabilitačních  

a léčebných zařízení. V případě kdy, přichází v úvahu více způsobů léčby, nebo v případě,  

že výsledek léčby je nejistý, musí být výhody všech možných léčeb zváženy s ohledem na 

všechna možná rizika a nežádoucí účinky. Dítěti by měly být v tomto směru poskytnuty 

dostatečné a vhodné informace o účelu a povaze zákroku, aby mohlo pochopit situaci  

i všechna důležitá hlediska ve vztahu k zájmům dítěte, a dítěti by mělo být dovoleno, pokud  

                                                 
98  Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením [online]. 2006 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: 

https://www.mpsv.cz/umluva-osn-o-pravech-osob-se-zdravotnim-postizenim 

99  Výbor OSN pro práva dítěte.: Všeobecný komentář č. 14 (2013) k právu dítěte na uplatňování jeho nejlepšího 

zájmu jako předního hlediska [cit.2020-10-28].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 

[online]. In:. Dostupné z: http://docstore.ohchr.org//tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybody external 

/Download, bod. 75 

100  Nezbytné a odpovídající změny a úpravy, které nepředstavují nepřiměřené nebo nadměrné zatížení, a které 

jsou prováděny, pokud to konkrétní případ vyžaduje, s cílem zaručit osobám se zdravotním postižením 

uplatnění nebo užívání všech lidských práv a základních svobod na rovnoprávném základě s ostatními. 

101  Úmluva o právech dítěte a související dokumenty. [Praha]: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2016. 

ISBN 978-80-7421-120-1, bod. 76, s. 128 
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je to možné, vyjádřit jeho informovaný souhlas (názor dítěte), s přihlédnutím k věku  

a vyspělosti dítěte.102  

Proces práva dítěte na zdraví vychází také z Úmluvy o lidských právech a biomedicíně  

(dále jen „Úmluva LPB“), která stanovuje obecné standardy na ochranu lidské bytosti  

v kontextu biomedicínských věd. Speciálně v čl. 5 citované Úmluvy LPB se stanoví, že jakýkoli 

zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba 

poskytla svobodný a informovaný souhlas.103  

V případech zaměřujících se na dítě (kojenec, batolata, dítě mladší 18 let) podle platného 

práva uděluje souhlas k výkonu zákroku oprávněná osoba, což je v první řadě rodič, v rámci 

své rodičovské odpovědnosti (srov. § 858 o. z.), anebo pěstoun, orgán SPOD atd.  

V případě nutné hospitalizace jsou taxativně stanoveny případy, kdy lze k hospitalizaci pacienta 

přistoupit i bez jeho souhlasu (§ 38 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách). Za situace 

bezprostředního umístění dítěte do domácí péče, musí být nejlepší zájem dítěte posouzen ještě 

před přijetím konečného rozhodnutí, včetně odpovídajícího zohlednění názoru dítěte.  

Tento postup se aplikuje i pro mladší děti, kdy rozhodující názor sděluje na místě dítěte jeho 

zákonný zástupce. Zdraví dítěte a možnosti léčby mohou být také součástí posuzování a určení 

nejlepšího zájmu dítěte spolu s ostatními druhy významných rozhodnutí.104 

 

2. 3. 7. Právo na vzdělání 
 

Přístup ke kvalitnímu vzdělání je jedním ze základních sociálních práv, které je zakotveno  

v čl. 33 Listiny základních práv a svobod ČR (dále jen „Listina ČR“). Vzdělání je součástí 

rozvoje lidské osobnosti a na základě jeho zakotvení v Listině ČR, má na ně právo každý. 

Listina současně ukládá povinnost školní docházky, kdy délku jejího trvání má specifikovat 

zvláštní zákon (školský zákon). Ústavněprávní základ je upraven v řadě mezinárodních smluv. 

Právo dítěte na vzdělání zaručuje čl. 28 Úmluvy PD, který postuluje k bezplatnému  

a povinnému základnímu (všeobecnému) vzdělání dítěte, za současného zajištění kázně  

ve školách v souladu s lidskou důstojností dítěte. Právo dítěte zavádí možný přístup  

                                                 
102  Výbor OSN pro práva dítěte.: Obecný komentář č. 14 k právu dítěte na uplatňování jeho nejlepšího zájmu 

jako předního hlediska, [online]. 2005 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/ 

15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f7%2fRev.1&Lang=en, bod. 77. 

103  Úmluva o lidských právech a biomedicíně [online]. 2013 [cit. 2020-10-30]. Dostupné z: 

https://www.mpsv.cz/umluva-osn-o-pravech-osob-se-zdravotnim-postizenim, čl. 5  

104  Úmluva o právech dítěte a související dokumenty. [Praha]: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2016. 

ISBN 978-80-7421-120-1, bod. 78, s. 129 
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k vysokoškolskému vzdělání pro všechny, podporuje pravidelnou školní docházku, poradenství 

a informovanost dítěte v oblasti vzdělávání, s cílem přispět k odstranění nevědomosti  

a negramotnosti ve světě.105 

Ve všeobecné deklaraci lidských práv je toto právo dítěte doplněno v čl. 26 o sdělení,  

že by vzdělání mělo také směřovat k rozvoji lidské osobnosti a uděluje přednostní právo 

rodičům volit druh vzdělání pro své děti. 

Listina základních práv Evropské unie ve svém čl. 14 deklaruje právo na vzdělání  

v podobném znění jako je tomu v cit. čl. Listiny ČR106, navíc je rozšířeno o právo rodičů 

zajišťovat vzdělání a výchovu svých dětí v souladu s jejich náboženským, filozofickým  

a pedagogickým přesvědčením. Přizpůsobování vzdělávacího systému individuálním 

požadavkům rodičů každého dítěte samozřejmě není možné. To, jak se systém vzdělání nastaví, 

by mělo vycházet ze společnosti přijímaných a uznávaných představ o vzdělávacím proces tak, 

aby vyhovovalo co nejširšímu okruhu rodičů.107 

Právo na vzdělání je také zakotveno v čl. 2 protokolu č. 1 Evropské úmluvy o lidských 

právech, ve kterém je dále garantováno pravidlo zakazující odepřít právo na vzdělání dítěti.  

Napříč evropským společenstvím je proto třeba všem dětem zajistit, z důvodu rovného přístupu 

ke vzdělání, právo na vzdělání. S tím souvisí pravidlo, že každý má mít právo  

na stejný přístup k existujícím vzdělávacím institucím a zařízením smluvních států EU.108 

Na základě těchto pravidel je v nejlepším zájmu dítěte, mít bezplatný přístup ke kvalitnímu 

vzdělání, včetně předškolního vzdělávání, neformálního či zájmového vzdělávání  

a souvisejících činností. Všechna rozhodnutí o opatřeních a činnostech týkajících  

se konkrétního dítěte, nebo skupiny dětí, musí respektovat nejlepší zájem dítěte nebo dětí  

ve vztahu ke vzdělání (např. po rozvodu manželství).109 

V platném právu je zajištění vzdělávání dítěte součástí rodičovské odpovědnosti (§ 858  

o. z.). Rodiče mají povinnost a právo zajišťovat výchovu a vzdělání svého dítěte, tato povinnost 

                                                 
105  Výbor OSN pro práva dítěte.: Obecný komentář č. 14 k právu dítěte na uplatňování jeho nejlepšího zájmu 

jako předního hlediska, [online]. 2005 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/ 

15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f7%2fRev.1&Lang=en, bod. 79. 

106  Podobná úprava práva na vzdělání je i v Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních 

právech, konkrétně v článku 13. 

107  MORAVEC, O. In RIGEL, F., BAHÝĽOVÁ, L. KUDROVÁ, V., MORAVEC, O., PUŠKINOVÁ, M. a kol. 

Školský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 6. 

108  Právo na vzdělání [online]. [cit. 2021-7-25]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/ Pr%C3%A1 

vo_na_vzd%C4%9Bl%C3%A1n%C3%AD 

109  Výbor OSN pro práva dítěte.: Obecný komentář č. 14 k právu dítěte na uplatňování jeho nejlepšího zájmu 

jako předního hlediska, [online]. 2005 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/ 

15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f7%2fRev.1&Lang=en,bod. 79. 
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a právo patří do rodičovské odpovědnosti rodičů.110 Zajišťování vzdělání lze chápat ve dvou 

rovinách. V první jako odpovědnost rodičů za to, že dítě skutečně absolvuje povinnou školní 

docházku, a v druhé jako podporu dítěte ve studiu, pomoc při učení a přispění při výběru vhodné 

školy, zvolení studijního oboru, který dítěti bude vyhovovat, pro který má dítě předpoklady.111  

Právo rodiče zasazovat se o prospěch dítěte ve skutečnosti míří k naplňování práva  

na vzdělání dítěte. Tím, kdo má právo na vzdělání, je samo dítě a rodič mu pouze pomáhá toto 

právo naplňovat a uskutečňovat.112 S naplněním cit. práva je úzce spojena i stabilita školního 

prostředí, kterou je nutné udržovat za situace, když ostatní složky v životě dítěte jsou 

proměnlivé, méně stabilní, méně trvalé (jak je to obvyklé při střídavé péči).113 

Na druhou stranu jsou zde situace, ve kterých rodiče dítěte neplní, nemohou plnit nebo 

nedostatečně plní svoje povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti a z pohledu platných 

zákonů nemohou být postiženi orgány SPOD, i když jde o děti, které vedou zahálčivý život 

spočívající například v tom, že neplní povinnou školní docházku atd. (§ 6 písm. c) ZSPOD). 

Ministerstvo práce a sociálních věcí v této věci upřesňuje, že "z hlediska zákonných kompetencí 

orgány SPOD, jsou oprávněny zasahovat do situace rodiny pouze, pokud jde o ohrožení takové 

intenzity, že ohrožuje nebo může ohrozit zdravý vývoj dítěte. Samotná komunikace mezi školou 

a rodinou a případné vymáhání plnění povinností souvisejících s povinnou školní docházkou a 

jejími pravidly, takovou situací není, a je případně možné ji řešit na úseku školském (nebo 

zdravotnickém), nikoliv však sociálním."114  

Výkon rodičovské odpovědnosti by měl být podle platného práva v souladu se zájmy dítěte 

a před rozhodnutím v jakékoliv záležitosti týkající se zájmu dítěte mají rodiče dítěti sdělit 

všechny potřebné informace, aby si dítě mohlo vytvořit vlastní názor115, svůj názor rodičům 

sdělit a rodiče mají jeho názor při svém rozhodování vzít v úvahu (§ 875 o. z.).  

Zákonodárce dále rodičům dítěte uložil povinnost, aby tento výkon rodičovské 

odpovědnosti byl veden ve vzájemné shodě obou z nich. (§ 876 o. z.) Neshodnou-li se rodiče 

ve významné záležitosti, která patří do souboru rodičovské odpovědnosti (srov. § 858 – 

                                                 
110  Zuklínová In. Švestka J., Dvořák, J., Fiala, J., Zuklínová, M. a kol. Občanský zákoník: Komentář.   Svazek 

II. Praha: Wolters Kluwer a. s., ČR, 2014, ISBN 978-80-7478-457-6, s. 448 

111  ŠÍNOVÁ, Renata. In MELZER, Filip. Občanský zákoník: velký komentář. Praha: Leges, 2013-. Komentátor. 

ISBN 978-80-7502-004-8, s. 818. 

112  Rozsudek Nejvyššího správního soudu, sp. zn. 9 Ao 3/2021, ze dne 3. 6. 2021, bod 28. 

113  Nález Ústavního soudu ČR sp. zn. II. ÚS 1338/20, ze dne 3. 3. 2021, bod 20. 

114  Sociálně-právní ochrana dětí: Uvádíme na pravou míru - zavádějící informace ve vyjádření MŠMT ze dne 

10. 4. 2021 [online]. 2021 [cit. 2021-7-25]. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/socialne-pravni-ochrana-deti1 

115  Míra zapojení dítěte by měla odpovídat věku a rozumové a volní vyspělosti dítěte 
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demonstrativní výčet) a je pro dítě významná zejména se zřetelem k jeho zájmu, rozhodne  

o jejím řešení soud. (§ 877 o. z.) Ačkoliv u řady otázek v životě dítěte, na nichž se rodiče 

nemohou shodnout, je nutné posuzovat individuálně podle konkrétní situace, zda se skutečně 

jedná o významnou záležitost dítěte, o níž má v případě neshody rodičů rozhodovat soud. 

V našem případě neshody o výběru školy a vzdělání dítěte je nesporné, že o významnou 

záležitost rozhodně jde.116  

Zatímco výběr mateřské a základní školy je ještě plně v kompetenci rodičů, při výběru 

střední školy by měl názor dítěte a jeho představy o budoucím profesním životě sehrávat 

klíčovou roli a rodiče by měli mít pouze úlohu poradní, tedy pouze dítě usměrňovat v jeho 

představách.117 

S přihlédnutím k mimořádné situaci epidemie onemocnění COVID-19, vyvstala otázka,  

zdali nedochází mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR k omezování práv 

dítěte na vzdělání – speciálně k řádnému absolvování povinné školní docházky118.  

Nejvyšší správní soud v této věci konstatoval, že vydaná opatření nezasahují samotnou 

podstatou do práva na vzdělání dítěte v takové míře, která by byla nepřípustná.119 Nelze nahlížet 

na právo na vzdělání (krom studia na vysoké škole) jako na právo, které je „neomezené  

a neomezitelné“. Čl. 33 odst. 1 Listiny sice výslovně nehovoří o omezení práva na vzdělávání, 

nicméně čl. 41 Listiny stanoví, že se ho lze domáhat pouze v mezích zákona, který toto 

ustanovení provádí. Každé právo je navíc až na výjimky (např. čl. 6 odst. 3 Listiny ČR,  

nebo zákaz mučení dle čl. 3 Úmluvy PD) v principu omezitelné při střetu s jiným právem, proto 

je vhodné o ústavních právech uvažovat spíše jako o principech, které se naplňují v určitém 

stupni, přičemž musí být šetřena jejich podstata a smysl, nikoliv jako o pravidlech, která buď 

zcela platí, nebo neplatí vůbec. Pokud by práva byla neomezitelná, nebylo by možné rozumně 

řešit jejich střet bez porušení alespoň jednoho z nich.120  

Z uvedených důvodů nelze tedy přistoupit na závěr, že zakotvením distanční výuku  

do školského zákona (§ 184a z. č. 561/2004 Sb.) je protiústavním omezením práva na vzdělání 

                                                 
116  Zuklínová In. Švestka J., Dvořák, J., Fiala, J., Zuklínová, M. a kol. Občanský zákoník: Komentář.   Svazek 

II. Praha: Wolters Kluwer a. s., ČR, 2014, ISBN 978-80-7478-457-6, s. 448 

117  Bulletin-advokacie: VZDĚLÁNÍ DÍTĚTE [online]. 2017 [cit. 2020-11-30]. Dostupné z:http://www.bull etin-

advokacie.cz/vzdelani-ditete. 

118  Zákonodárce zakotvil možnosti distanční výuky do školského zákona. Novela zákona ukládá dětem 

povinnost účastnit se distanční výuky jako součásti povinné školní docházky. Formu výuky na dálku zákon 

nestanoví, škola ji má přizpůsobit podmínkám žáka. 

119  Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR, sp. zn. 7 Ao 19/2021, ze dne 3. 6. 2021, bod 5. 

120  Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR, sp. zn. 8 Ao 16/2021, ze dne 23. 6. 2021, bod 16. 
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dítěte. K naplnění principu rovného přístupu ke vzdělání poskytlo školním zařízením 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) mimořádné finanční 

prostředky.121 

 

2. 3. 8. Právo dítěte znát svůj biologický původ se zřetelem k nejlepšímu zájmu  
Dítěte 

 

Každému dítěti náleží přirozené právo znát svůj původ, své rodiče, další příbuzné, a vůbec  

svá rodinná pouta.122 Jeho zakotvení je nutno hledat  v čl. 7 Úmluvy PD. Zákonodárce zavádí 

právo dítěte znát své rodiče podle cit. článku a vysvětluje ho v důvodové zprávě tím, že každé 

dítě má právo znát své rodiče, tedy znát svůj (genetický) původ, čímž dále dítěti náleží primárně 

právo na péči od těchto osob.123  

Samozřejmě i tato problematika je úzce spojena se zájmem dítěte (čl. 3. Úmluvy PD),  

neboť může při tomto právu dojít ke kolizi mezi biologickým a právním rodičovstvím.  

K této věci Nejvyšší soud v Brně uvedl, že je bezpochyby v zájmu dítě, aby byl zachován soulad 

mezi biologickým, právním a sociálním rodičovstvím, tedy mezi rodičovstvím založeným 

biologickými vazbami mezi dítětem a poskytovatelem genetického materiálu (biologické 

rodičovství), rodičovstvím, kde rodič vykonává péči o nezletilé dítě, zahrnující zejména péči  

o jeho zdraví a o jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj (sociální rodičovství),  

a rodičovstvím založeném na právních domněnkách, kdy rodičem je ten, koho zákon za rodiče 

dítěte považuje (právní rodičovství). Nastane-li však nesoulad mezi jednotlivými aspekty 

rodičovství, je třeba s ohledem na konkrétní okolnosti případu uvážit, který z uvedených 

aspektů rodičovství převažuje.124  

Právo dítě znát svůj genetický původ najdeme i v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv 

a základních svobod (dále jen „Evropská úmluva“), kde se v čl. 8 říká, že každý má právo  

                                                 
121  MŠMT představilo ke dni 31. 1. 2021 Zprávu z mimořádného šetření MŠMT k distanční výuce žáků  

v základním vzdělávání. Cílem povinné části šetření bylo vyhodnotit mimořádné finanční prostředky, které 

byly školám poukázány na podzim roku 2020. Za tyto prostředky v celkové výši 1,3 miliardy korun bylo 

pořízeno 62041 notebooků, 11844 tabletů a 216 mobilních telefonů, dále různé typy softwaru a ostatní učební 

pomůcky. zdroj: ZPRÁVA Z MIMOŘÁDNÉHO ŠETŘENÍ K DISTANČNÍ VÝUCE [online]. [cit. 2021-8-01]. 

Dostupné z: https://www.msmt.cz/msmt-vydalo-zpravu-z-mimoradneho-setreni-k-distancni-vyuce 

122  BRUNCKO, Stanislav. Kde se v zákoně skrývá biologický nebo sociální rodič? [online]. Právnická fakulta, 

Masarykovy univerzity, 2012 [cit. 2020-10-30]. 

123 NOVÁ In. DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol.: Občanské právo hmotné. Svazek II., Díl 

druhý: Rodinné právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, ISBN 978-80-7478-937-3, s. 407. 

124  Rozsudek Nejvyšší soudu ČR, ze dne 23. 8. 2017, sp. zn. 21 Cdo 1369/2015. 
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na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a korespondence.  

V judikatuře Evropského soudního dvora pro lidská práva (dále jen „ESLP“) najdeme pod 

ochranou soukromého a rodinného života rozšiřující výklad, který obsahuje i právo dítěte znát 

svůj genetický původ. ESLP sdělil, že ve smyslu cit. článku, právo znát své rodiče (příbuzné),  

se v každém případě nachází v poli působnosti pojmu „soukromý život“ a zahrnuje důležité 

aspekty osobní identity, z níž identita rodiče tvoří její součást.125 

Nesmíme přitom zapomenout na skutečnost, že v každém konkrétním případě je nutné 

zvážit, zda tímto jednáním není ohroženo právo jiné, v daném případě významnější.  

Jelikož právo dítěte na identifikaci svých rodičů může být v konfliktu nejen s právy třetích osob,  

ale v neposlední řadě též se zájmy dítěte samého.126 

Na tomto místě, je nutné si uvědomit, že právo dítěte znát svůj původ, své rodiče, je jedním 

z nejkontroverznějších práv dítěte souvisejících s rodičovstvím, osvojením, náhradní péčí  

o dítě, pěstounstvím, asistovanou reprodukcí, babyboxy atd.  

Téma této podkapitoly je velice široké, proto si v předkládané práci vysvětlíme působnost 

tohoto práva z pohledu utajených a anonymních porodů a babyboxů. 

Jen okrajově se v této části předkládané práce zmíním o náhradním mateřství vzniklém  

za pomoci asistované reprodukce, kdy matkou dítěte je žena, která otěhotněla v důsledku 

umělého oplodnění a dítě porodila. Dárkyně poskytla vajíčko anonymně, tudíž nemá žádná 

práva ani povinnosti vůči dítěti (v této části neřešíme situaci, pokud je vajíčko těhotné ženy).127 

Z pohledu zájmu dítěte můžeme polemizovat, zda má dítě právo na zjištění svého 

genetického původu dle čl. 7 Úmluvy PD, a zda realizace tohoto práva v sobě obsahuje 

povinnost sdělit dítěti, že bylo počato umělým oplodněním. Vezmeme-li v úvahu ustanovení  

§ 836 o. z., které ukládá osvojiteli povinnost osvojence informovat o skutečnosti osvojení, jakož 

i právo dítěte nahlédnout do matriky a sbírky listin, jestliže jde o utajené osvojení nebo o utajené 

mateřství, je nutné zhodnotit, že ačkoli k tomu nemá dítě výslovnou legitimaci ze zákona, má 

právo se domáhat poskytnutí informace o svém původu128, a to alespoň v té míře, že bylo počato 

umělým oplodněním s využitím genetického materiálu jiné osoby. 

                                                 
125  Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva, Jäggi proti Švýcarsku, ze dne 13. 7. 2006. 

126  BRUNCKO, Stanislav. Kde se v zákoně skrývá biologický nebo sociální rodič? [online]. Právnická fakulta, 

Masarykovy univerzity, 2012 [cit. 2020-10-30]. 

127 ŠÍNOVÁ, Renata. In MELZER, Filip. Občanský zákoník: velký komentář. Praha: Leges, 2013-. Komentátor. 

ISBN 978-80-7502-004-8, s. 861. 

128  NOVÁ In. DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol.: Občanské právo hmotné. Svazek II., Díl 

druhý: Rodinné právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, ISBN 978-80-7478-937-3, s. 407. 
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Z hlediska procesního by však nešlo podle našeho názoru o žalobu statusového charakteru. 

Status dítěte nemůže být v důsledku zjištění informace o genetickém původu změněn; šlo by 

toliko o uložení povinnosti rodiči relevantní informaci sdělit, popř. je možné uvažovat o uložení 

povinnosti podrobit se genetickému vyšetření. 129 

Vzhledem ke všemu uvedenému je nutné rezignovat na možnost vynutit naplnění práva 

dítěte znát svůj skutečný genetický původ, za každé situace. Na druhou stranu by opačným 

pohledem na věc došlo ke zřetelnému zásahu do zaručených práv anonymního dárce.  

Při poměřování jednotlivých přirozených práv, resp. jejich váhy, je za daných okolností a dané 

konstelace právní úpravy nezbytné aplikaci tohoto práva přizpůsobit podle konkrétního případu 

a dotčených práv (zájmů). 

 

2. 3. 8. 1. Utajované porody, anonymní porody a babyboxy z pohledu práva dítěte znát 

svůj biologický původ 

2. 3. 8. 1. 1. Utajované porody 

 

Na právní úpravu utajovaných porodů130 zákonodárce navázal ustanovením § 37 

ZdravSL, ze kterého plynou obligatorní podmínky, které musí žena před zahájením porodu 

(dále jen „utajovaný porod“) splňovat.  

Zákonodárce požaduje po ženě trvalý pobyt na území České republiky. V této situaci 

nepostačuje jen pobyt přechodný či dlouhodobý. Těhotná žena musí být plnoletá. Dále nesmí 

jít o ženu, která je vdaná (kdy jejímu manželu svědčí domněnka otcovství ve smyslu  

§ 775 o. z.), ani rozvedená, pokud od rozvodu neuplynulo ještě 300 dnů. Poslední podmínkou 

zákonodárce dbá na to, aby měla žena české státní občanství. (§ 37 odst. 1 ZdravSl.).131  

Za splnění těchto podmínek, má každá žena právo na utajení své totožnosti v souvislosti 

s utajovaným porodem.132  

Na důkaz své vůle o vykonání utajovaného porodu předloží žena poskytovateli 

příslušných zdravotních služeb (kde má být utajovaný porod proveden) písemné prohlášení  

                                                 
129  ŠÍNOVÁ, Renata. In MELZER, Filip. Občanský zákoník: velký komentář. Praha: Leges, 2013-. 

Komentátor. ISBN 978-80-7502-004-8, s. 861. 

130  Zákon č. 372/2011 Sb., Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních 

službách), (dále jen „ZdravSL“) 

131 FRINTOVÁ, Dita. In DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. 

Svazek II, Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7478-325-8, s. 74. 

132  Hrušáková, M. / Králíčková, Z..: Anonymní a utajované mateřství v České republice - utopie nebo realita?, 

Praha. Právní rozhledy 2/2005, s. 53 
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o utajení své totožnosti při porodu. V této listině musí žena také výslovně prohlásit,  

že se nehodlá o dítě, které porodí, starat (§ 37 odst. 2 ZdravSl.) Pokud by takové prohlášení 

předloženo nebylo, nelze žádosti o provedení utajeného porodu vyhovět.133  

Provedení tzv. utajeného porodu se rozumí takový postupy, který zachová anonymitu 

těhotné ženy. Zákon přitom výslovně neuvádí, jaký má být správný postup poskytovatele 

zdravotních služeb, aby zachoval anonymitu ženy v rámci jejího porodu. Zavazuje však 

poskytovatele k tomu, aby tuto anonymitu vhodným způsobem zachoval. Výjimkou jsou 

postupy k zajištění úhrady zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění, kdy rodička 

musí být patrně identifikována její zdravotní pojišťovnou, s tím, že jde o utajený porod. 

Příslušná zdravotní pojišťovna, jejíž zaměstnanci a všechny osoby pro ni činné jsou vázáni 

povinnou mlčenlivostí (§ 51 odst. 1 ZdravSl), v případě žádosti rodičky o utajeném porodu.  

Čili utajení identity rodičky musí být respektováno. Totéž se týká i zajištění informací pro 

Národní zdravotní informační systémy s výjimkou postupů, které jsou potřebné k zajištění 

úhrady zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění, v souvislosti s těhotenstvím  

a porodem (§ 37 odst. 3 ZdravSl.).134 

V dnešní době je možnost utajovaného porodu dostupná ve všech nemocničních 

zařízeních, které poskytují zdravotní péči v souvislosti s porodem. Dá se říci, že každá 

porodnice by měla být schopna provést utajovaný porod.135 Žena po příchodu do porodnice 

informuje nemocniční personál o tom, že se rozhodla pro utajený porod. Osoby, které přicházejí 

s těhotnou ženou do styku, totiž zdravotníci, jsou povinny zachovat mlčenlivost. Těhotná žena 

si může až do porodu rozmyslet, zda porodí bez utajení. Pokud ale na svém rozhodnutí porodit 

utajeně setrvá, napíše se v listině o novorozenci na místo jména rodičky, že jde o utajený porod, 

její číslo a datum.136  

Zdravotnická dokumentace o utajeném porodu podle § 37 ZdravSl. je vedena  

ve zvláštním režimu v rozsahu zdravotních služeb souvisejících s těhotenstvím a utajeným 

porodem. Odděleně od zdravotnické dokumentace je vedeno jméno, popřípadě jména, příjmení 

                                                 
133 FRINTOVÁ. In ŠVESTKA, J., FIALA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek 

II. Praha: Wolters Kluwer, a.s., ČR, 2014. ISBN 978-80-7478-457-6, s. 281 

134  HRUŠÁKOVÁ, Milana, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ a Lenka WESTPHALOVÁ. Rodinné právo. 2. vydání. V 

Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-644-9, s. 156. 

135 Nejznámější porodnice, která provozuje utajované porody, se jmenuje Dětské centrum Sluníčko v Liberci. 

Zdroj: Anonymní a utajený porod: Problematika utajeného a anonymního porodu v ČR a ve FN Plzeň 

[online]. [cit. 2021-7-20]. Dostupné z: http://old.adamcr.cz/informacni-odbor/nahradni-rodinna-pece/pravni-

a-eticka-problematika/anonymni-a-utajeny-porod.html 

136 Utajované porody [online]. [cit. 2017-08]. Dostupné z: http://www.adamcr.cz/informacni-odbor/nahradni-

rodinna-pece/pravni-a-eticka-problematika/anonymni-a-utajeny-porod 
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ženy, zdravotní služby, které jsou poskytovány v souvislosti s těhotenstvím a utajeným 

porodem, písemná žádost o utajení porodu, datum narození ženy a datum porodu (§56 odst. 1 

ZdravSl.).137  

Po ukončení hospitalizace ženy, která utajeně porodila, poskytovatel zdravotních služeb 

doplní zdravotnickou dokumentaci o výše jmenované údaje a vloží dokumentaci do vhodného 

obalu a zapečetí. Obálka bude opatřena bezpečnostním kódem, který obdrží i dotyčná žena. 

Otevření takto zapečetěné zdravotnické dokumentace je možné jedině na základě rozhodnutí 

soudu (na návrh dítěte nebo domnělého otce). To neplatí, požádá-li o otevření zdravotnické 

dokumentace žena, která utajeně porodila (§ 56 odst. 2 ZdravSl.).138  

Od narození dítěte – po porodu, se o dítě nestará matka, která dítě porodila, ale sestry 

na neonatologickém oddělení. I když je dítě narozeno tzv. utajeným porodem, statusový vztah 

mezi matkou a dítětem vznikl a trvá. Matka je nositelkou rodičovské odpovědnosti a práv 

spojených s rodičovstvím (např. může dítěti dát jméno, dává souhlas s osvojením – nerozhodne-

li soud dle ustanovení § 809 o. z., že jejího souhlasu není třeba).139 

Dle ustanovení § 14 zákona o matrikách dítě matku má, avšak do matriky bude dítě 

zapsáno bez údajů o matce, neboť matka požívá zvláštní ochrany (utajení totožnosti).  

Soud musí v tomto případě rozhodnout o formě náhradní výchovy – náhradní rodinnou péčí140 

nebo ústavní péčí – do jakého kojeneckého ústavu bude novorozenec umístěn. Dítě nemá status 

nalezence. 141  

K výše uvedenému je třeba ještě doplnit, že matce dítěte vzniká ex lege nositelství 

rodičovské odpovědnosti a je tedy zákonným zástupcem dítěte. V návaznosti na skutečnost 

utajené totožnosti matky a její neochoty se o dítě starat, musí soud podle ustanovení § 928 o. z. 

jmenovat dítěti poručníka, který vykonává roli zákonného zástupce za matku.142  

Na druhou stranu učiněné prohlášení matky dítěte o neochotě se o dítě starat není absolutní, 

                                                 
137  HRUŠÁKOVÁ, Milana, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ a Lenka WESTPHALOVÁ. Rodinné právo. 2. vydání. V 

Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-644-9, s. 156. 

138  FRINTOVÁ. In ŠVESTKA, J., FIALA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek 

II. Praha: Wolters Kluwer, a.s., ČR, 2014. ISBN 978-80-7478-457-6, s. 281 

139 FRINTOVÁ, Dita. In DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. 

Svazek II, Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7478-325-8, s. 74. 

140  V tomto případě, nelze dítěti jmenovat poručníka, jelikož dítě matku má, její totožnost je jen utajena. Matka 

požádala o utajení své totožnosti v souvislosti s porodem (§ 37 a 56 ZdravSl).  

141 HRUŠÁKOVÁ, Milana, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ a Lenka WESTPHALOVÁ. Rodinné právo. 2. vydání. V 

Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-644-9, s. 156. 

142  FRINTOVÁ, Dita. In DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. 

Svazek II, Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7478-325-8, s. 75. 
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neboť toto prohlášení ji nijak do budoucna neomezuje, pokud jde o projevení zájmu o dítě. 

Matka není samozřejmě ohrožena ani žádnou sankcí, pokud učiněné prohlášení posléze 

nedodrží. Matka je nositelka práv k dítěti až do dne právní moci rozhodnutí soudu o osvojení.143  

 

2. 3. 8. 1. 2. Anonymní porody 

 

Anonymní porod144 se od porodu utajeného liší tím, že totožnost matky při něm vůbec 

není známa,145 protože předložila doklady, o nichž bylo následně zjištěno, že jsou falešné,  

nebo nesdělila o své osobě žádné informace (tzn. matku nelze identifikovat).146  

Rodička je z toho důvodu brána jako osoba nezjištěná, a tedy zdravotnické zařízení 

(kdokoliv) musí kontaktovat Policii ČR, aby provedla šetření vedoucí ke zjištění její totožnosti. 

Z tohoto důvodu dochází i k situacím, kdy rodička porodí mimo zdravotnické zařízení,  

v soukromí, aby zatajila porod před rodinou i veřejností, a poté odložila své dítě například  

do babyboxu anebo jinam. 147 Matka tímto svým chování, stejně jako při utajeném porodu, 

přenáší svoji rodičovskou odpovědnost na stát. 

V případě, že je šetření Policie ČR o zjištění totožnosti matky dítěte bezvýsledné, získá 

dítě status nalezence a matriční úřad učiní oznámení místně příslušnému soudu.  

Soud je povinen, v těchto případech (stejně jako v případě odložení do babyboxu), určit dítěti 

osobní jméno a příjmení (srov. § 864 o. z.). Soud má zcela volné uvážení ve volbě osobního 

jména a příjmení, je omezen pouze obecnými pravidly slušnosti, dobrými mravy,  

popř. hlediskem veřejného pořádku.148  

Soud musí dále dítěti ustanovit poručníka (srov. § 878, § 928 o. z.), neboť nalezené dítě, 

které nemá rodiče, nemá zákonného zástupce. V mezidobí, než bude poručník jmenován  

či se ujme funkce, bude vykonávat řádnou ochranu zájmů dítěte orgán SPOD jako tzv. veřejný 

                                                 
143  Utajené porody dnes skoro nikdo nezná [online]. [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: 

http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/zajimavosti/_zprava/utajene-porody-dnes-skoro-nikdo-nezna-jsou-

pritom-bezpecnejsi-nez-babybox--1751511 

144  Anonymní porody český právní řád neupravuje. 

145  FRINTOVÁ. In ŠVESTKA, J., FIALA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek 

II. Praha: Wolters Kluwer, a.s., ČR, 2014. ISBN 978-80-7478-457-6, s. 281 

146  Hrušáková, M. / Králíčková, Z..: Anonymní a utajované mateřství v České republice - utopie nebo realita?, 

Praha. Právní rozhledy 2/2005, s. 54 

147  HRUŠÁKOVÁ, Milana, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ a Lenka WESTPHALOVÁ. Rodinné právo. 2. vydání. V 

Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-644-9, s. 155 

148  ZUKLÍNOVÁ, Michaela. In ŠVESTKA, J., FIALA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanský zákoník. 

Komentář. Svazek II. Praha: Wolters Kluwer, a.s., ČR, 2014. ISBN 978-80-7478-457-6, s. 458. 



44 

 

poručník, (srov. § 929 o. z.) který začne činit kroky směřující k dlouhodobé péči o dítě – hledá 

vhodného osvojitele, nebo alespoň pěstouna. V případě osvojení odloženého dítěte, souhlas 

jeho rodičů k osvojení nebude vyžadován z povahy věci, neboť nebudou známi.  

V opačném případě rozhodne soud o ústavní péči.149 

Lze tedy shrnout, že v obou případech utajeného a anonymního porodu je zřejmé,  

že z nejrůznějších důvodů nebude dítě vychováváno ve vlastní rodině. Orgán SPOD v této fázi 

života dítěte, v jeho nejlepším zájmu, hledá náhradní rodinu. Soud v těchto případech musí 

postupovat cestou určení formy náhradní výchovy, kdy si může zvolit ze dvou variant – 

náhradní rodinná péče (nelze poručenství u anonymních porodů) nebo umístění dítěte  

do ústavní péče. V případě ústavní péče půjde ve zkoumaných záležitostech především  

o umístění do kojeneckého ústavu (klokánky, dětská centra). 

 

2. 3. 8. 1. 3. Babyboxy 

 

V životě narozeného dítěte může nastat zvláštní situace, kdy je dítě odloženo  

do schránky tzv. babyboxu (baby-schránky). Babyboxem se rozumí schránka, nebo podobný 

uzavíratelný prostor, instalovanou zpravidla v porodnicích či na obecních úřadech, ale i jinde, 

která je umístěná tak, aby byla přístupná jak zvenčí pro toho, kdo by dítě přinesl, tak zevnitř 

pro zdravotnický personál. 150 Z hlediska právního není důležité, jak bude babybox fakticky 

zřízen a provozován, důležité je, na jakém právním základě se tak bude dít, totiž jaký bude titul, 

právní či zákonný důvod. Není pochyb o tom, že pravidla občanského zákoníku ani jiného 

soukromoprávního předpisu použitelná nejsou. V tomto případě se jedná o záležitost sociálně-

právní ochrany dítěte, a ta je věcí státu, věcí veskrze veřejnoprávní.151 Čili má-li být zřízení  

a provozování babyboxu v souladu se zákonem, musí být jejím zřizovatelem a provozovatelem 

fyzická nebo právnická osoba s pověřeným výkonem sociálně-právní ochrany (dále jen 

„pověřená osoba“152) (§ 4 ZSPOD). 

                                                 
149  HRUŠÁKOVÁ, Milana, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ a Lenka WESTPHALOVÁ. Rodinné právo. 2. vydání. V 

Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-644-9, s. 155 

150  Zuklínová M.: Několik poznámek k právním otázkám okolo tzv. baby-schránek, Praha. Právní rozhledy 

7/2005, s. 250 

151  Tamtéž., s. 251 

152  V zákoně není zakotven taxativní výčet činností či úkonů, které mohou (smějí), takto pověřené osoby 

vykonávat. (§ 48 odst. 2 a 3 SPOD) 
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V případě, že matka, popř. rodiče dítěte, nebo jiná osoba, odloží dítě do babyboxu, 

nejedná se o dítě nalezené. Občanský zákoník nezná institut nalezeného dítěte. Zato je určeno, 

že matkou je žena, která dítě porodila (srov. § 775 o. z.). Dítě odložené do schránky má  

tedy (právní) matku (přesto, že není známa její totožnost), která se o ně kdykoli může přihlásit, 

a otce, přesněji, je zde muž, jehož právo považuje za otce (srov. § 776, 777, 778 o. z.).153 

Pro zjištění totožnosti dítěte provádí Policie ČR šetření. Pokud se Policii ČR podaří 

zjistit totožnost dítěte (např. z přiloženého rodného listu nebo z průvodního dopisu, nalezeného 

u dítěte), předá výsledek šetření příslušnému matričnímu úřadu. Orgán SPOD bude i tak nadále 

pátrat po matce dítěte, popř. i po jeho otci. V opačném případě, kdy se nepodaří zjistit totožnost 

dítěte, bude se na dítě nahlížet jako na „dítě nezjištěné totožnosti“ (srov. § 14 a 17 zákona  

č. 301/2000 Sb. zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, 

dále jen „MatrZ“), které se hovorově označuje jako nalezenec (právně volné dítě154).155  

Existence babyboxů snižuje odpovědnost rodičů ke svým dětem, jelikož dítě odložené 

do schránky je bez lékařské zprávy (dokladů, atd.), což je problém medicínský, právní i lidský. 

Dochází tak k porušení čl. 7 Úmluvy PD, který stanovuje právo dítěte znát svůj původ (znát své 

rodiče) a právo dítěte na péči svých rodičů.156  

Nesmíme, ale zapomenout i na situace, kdy matka z neznalosti, v duševní poruše, 

v důsledku bezradnosti, bez touhy o dítě se starat apod. své dítě někde odloží, nebo je zbaví 

života, pak toto jednání můžeme chápat, že je to zbožným přáním matky dítěte, se ho zbavit,157 

a to co nejrychleji.158 

Podle cit. ustanovení čl. 7 Úmluvy PD, má každé dítě právo být po narození registrováno  

a u nalezence (dítě nezjištěné totožnosti) to neplatí jinak, proto postup registrace bude stejný 

jako v případě anonymního porodu. Registrace dítěte nezjištěné totožnosti se do knihy narození 

provede podle výsledků šetření orgánů policie a zprávy lékaře obsahující sdělení o pohlaví  

                                                 
153  Zuklínová M.: Několik poznámek k právním otázkám okolo tzv. baby-schránek, Praha. Právní rozhledy 

7/2005, s. 252 

154  Za nalezence lze považovat např. děti nalezené v babyboxu, samozřejmě za předpokladu, že není zjištěna 

jeho totožnost. Lze tak konstatovat, že nalezence lze považovat za právně volné dítě, neboť nemá zákonného 

zástupce.  

155 FRINTOVÁ, Dita. In DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. 

Svazek II, Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7478-325-8, s. 76. 

156  SCHRÁNKY NA ODKLÁDÁNÍ DĚTÍ, tzv. BABYBOXY: Stanovisko k návrhu na zřízení schránky pro 

odkládání dětí [online]. Doc.MUDr. Jiří Dort, Ph.D., 2011 [cit. 2021-7-29]. Dostupné z: 

http://www.babybox.cz/media/pdf/stanovisko-na-zrizeni-schranky.pdf 

157  Dítě může odložit i taková matka, která se o dítě nechce starat, a tak ho odloží – svěří dítě do péče státu. 

158  Zuklínová M.: Několik poznámek k právním otázkám okolo tzv. baby-schránek, Praha. Právní rozhledy 

7/2005, s. 253 
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a pravděpodobném datu narození dítěte. Nelze-li ani po následném dalším šetření zjistit datum 

narození dítěte nezjištěné totožnosti, matriční úřad o tom podá oznámení soudu a datum 

narození dítěte určí soud. V situaci, kdy nelze určit místo narození dítěte, uvede se v zápisu, 

jako místo narození sídlo matričního úřadu příslušného k provedení zápisu narození do matriční 

knihy (srov. § 17 MatrZ a  § 466 z.ř.s.).159  

Úmluva PD tvoří kompaktní celek, celek navzájem provázaných práv. Není proto 

možná jednotlivá práva posuzovat bez souvislostí s ostatními. Z výše uvedeného je vidět jakýsi 

„střet“ několika práv při uvažování nad nejlepším zájmem dítěte (blaha dítěte). Na jedné straně 

stojí práva dítěte – (i) právo na život, kdy stát je povinen zajistit zachování života a rozvoj 

dítěte, (ii) právo dítěte na identitu, které souvisí s určením jména, příjmení, místa narození,  

a (iii) právo dítěte znát svůj původ a být v péči svých rodičů. Na druhé straně, proti těmto 

zjištěným právům dítěte, pak stojí právo matky na soukromí. Lze ovšem mít za to, že sice 

v zájmu matky může být utajení její totožnosti, event. i totožnosti dítěte před veřejností (svou 

rodinou), a toto právo já lze přiznat, naopak jí nelze přiznat právo utajit svou vlastní totožnost 

před dítětem. Není možné, aby právo matky na soukromí zasahovala, až tak daleko, proti 

právům dítěte.160 

Babyboxy jsou v České republice provozovány již 16 let. Zakladatelem babyboxů 

v České republice je Ludvík Hess. První babybox byl zřízen v r. 2005 v GynCentru v Praze – 

Hloubětíně. Od té doby bylo zřízeno na území České republiky 80 babyboxů a odloženo v nich 

bylo již 226 dětí (stav ke 30. 9. 2021).161  

Z mého pohledu je skutečnost tzv. odložení dítěte do babyboxu matkou, která se o dítě 

nemohla starat z nějakého důvodu, určitá možnost pro dítě, vedoucí k nalezení náhradní rodiny 

(která ho bude chtít a mít ráda), a to v podobě náhradní rodinné péče (pěstounství, osvojení, 

atd.). Tato skutečnost dává dítěti zároveň možnost zařadit se do normálního života. Jako velký 

problém vnímám situaci naprostého nedostatku informací o tom, co bude následovat,  

po otevření schránky. Je proto nutné tento postup zákonodárcem upravit v kontextu práva dítěte 

znát svůj původ. 

 

 

                                                 
159  FRINTOVÁ, Dita. In DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. 

Svazek II, Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7478-325-8, s. 76. 

160  Zuklínová M.: Několik poznámek k právním otázkám okolo tzv. baby-schránek, Praha. Právní rozhledy 

7/2005, s. 256 

161 Babyboxy [online]. [cit. 2021-9-30]. Dostupné z: http://www.babybox.cz/?p=zprava 
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2. 4. Určení nejlepšího zájmu dítěte 
 

Po procesu posouzení zájmu dítěte, ze kterého vzejde soubor relevantních složek zájmu 

dítěte, které činí dítě jedinečným, nastupuje fáze, které říkáme fáze určovací. To znamená,  

že některé složky principu nejlepšího zájmu dítěte budou zohledněny, zatímco jiné ne, a tyto 

budou závazné pro rozhodnutí v konkrétní věci. Z rozhodnutí musí být zřejmé, podle jakého 

hlediska bylo rozhodnuto ve věci samé a co bylo v daném případě posouzeno za nejlepší zájem 

dítěte. I zde, je třeba při určování nejlepšího zájmu, vzít v úvahu skutečnost, že schopnosti dítěte 

se budou vyvíjet. 

Ústavní soud ČR judikoval, že při určování nejlepšího zájmu dítěte, je případný zásah  

do života dítěte, ve jménu jeho nejlepšího zájmu, zcela legitimní. Musí být však splněny tyto 

tři kritéria:162 (i) Opatření omezující základní právo dítěte je objektivně způsobilé k dosázení 

sledovaného legitimního cíle (test vhodnosti), (ii) Sledovaného legitimního cíle není možno  

ve stejné nebo podobné míře dosáhnout jinými prostředky, které by mírněji zasahovaly  

do základního práva dítěte (test potřebnosti) a (iii) Zásah je přiměřený, tedy závažnost zásahu 

do základního práva dítěte je v dané konkrétní situaci vyvážena významem legitimního cíle, 

neboli oběť přinesená v podobě omezení základního práva se nedostává do nepoměru s užitkem, 

který omezení přineslo (proporcionalita v užším smyslu).163 

Za ideálního stavu by ve státě mělo mít každé dítě možnost požívat svá práva zaručená 

Úmluvou PD v plném rozsahu. Každé dítě by tak mělo mít možnost vyrůstat v péči svých 

rodičů, přičemž současně by mělo mít zajištěny své základní materiální, fyzické, výchovné  

a emocionální potřeby, především pak potřebu citové vazby a bezpečí, ochranu svého života, 

zdraví i příznivého vývoje, jakož i dostupné a vhodné vzdělávání.164 Rodiče dítěte v rámci 

svého výkonu rodičovské odpovědnosti určují, co je v jeho nejlepším zájmu. Je při tom nutná 

dohoda obou rodičů. Není-li tato dohoda možná, určí nejlepší zájem soud (srov. § 866 o. z.).165 

                                                 
162  Srov. Nález Ústavního soudu ČR ze dne 10. 7. 2014, sp. zn. Pl. ÚS 31/13 bod 41; Nález Ústavního soudu 

ČR ze dne 30. 7. 2013 sp. zn. Pl. ÚS 37/11 bod 59, Nález Ústavního soudu ČR ze dne 22. 3. 2011  

sp. zn. Pl. ÚS 24/10 bod 37. 

163  Srov. nález ÚS ze dne 15. 12. 2015, sp. zn. I. ÚS 1587/2015, bod. 27. 

164  Výbor OSN pro práva dítěte.: Obecný komentář č. 14 k právu dítěte na uplatňování jeho nejlepšího zájmu 

jako předního hlediska, [online]. 2005 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/ 

15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f7%2fRev.1&Lang=en, bod. 80, 81 

165  ZUKLÍNOVÁ, Michaela. In ŠVESTKA, J., FIALA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanský zákoník. 

Komentář. Svazek II. Praha: Wolters Kluwer, a.s., ČR, 2014. ISBN 978-80-7478-457-6, s. 461 



48 

 

Procesní charakter tohoto principu se zřetelně projevuje i ve směrnici vypracované  

Úřadem vysokého komisaře pro uprchlíky, která popisuje určování nejlepšího zájmu dítěte  

jako formální proces s příslušnými procesními zárukami, jenž má určit nejlepší zájem dítěte pro 

účely obzvláště důležitých rozhodnutí týkajících se dítěte, umožňující odpovídající účast dítěte 

bez jakékoli formy diskriminace, vedoucí k vyhodnocení nejlepší alternativy.166 

Princip musí být v řízeních týkajících se dětí určen na prvním místě. Tato skutečnost 

vyplývá z Úmluvy PD, která mu dává vysokou prioritu, resp. vyšší váhu než ostatním 

oprávněným zájmům dítěte. Nicméně nemusí mít za všech okolností absolutní prioritu.167  

Rozhodování třetích osob o nejlepším zájmu dítěte vychází z uspokojování základních 

potřeb dítěte (výživa, bydlení, zdraví), jeho rozvoje, názorů a přání, totožnosti dítěte, citového 

spojení, ochrany, zaopatření, péče, soudržnosti rodiny, trvalosti domova, vazeb dítěte  

na kamarády ze 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.168  

Při určení (nejlepšího) zájmu dítěte musí být přihlédnuto také k názoru dítěte (viz výše), 

a to v závislosti na věku, stupni rozumového vývoje a schopnosti vlastní názor formulovat.  

Dítě, které je schopno se vyjádřit, formuluje svoji představu o tom, jak by měl ideálně vypadat 

svět kolem něj. Je-li dítě dostatečně rozumově a volně vyspělé, mělo by jeho přání být 

považováno za nejdůležitější vodítko při hledání nejlepšího zájmu tohoto dítěte. 169 

Názor dítěte musí být zohledňován s přihlédnutím k možné ovlivnitelnosti dítěte, ke snaze 

dítěte pomoct nebo zavděčit se některému z rodičů. Na interpretaci názoru dítěte může mít vliv 

i vlastní zájem osoby, která názor dítěte prezentuje nebo vykládá. Dospělý nedokáže ani při 

snaze o objektivní postoj a odstup od konkrétní situace vnímat svět očima dítěte.  

Především u rodičů je pak riziko, že svoje vlastní zájmy budou vydávat za zájmy svého dítěte.170 

Pracovníci orgánů SPOD nebo jiných subjektů zajišťujících sociálně-právní ochranu dětí mají 

                                                 
166  Směrnice UNHCR pro určování nejlepšího zájmu dítěte [online]. Úřad Vysokého komisaře Organizace 

spojených národů pro uprchlíky, 2008 [cit. 30. 10. 2020]. Dostupné z: http://www.unhcr-

centraleurope.org/cz/ pdf/zakladni-informace/pravni-dokumenty/prirucky-doporuceni-a-stanoviska-

unhcr/smernice-unhcr-k-urcova ni-nejlepsiho-zajmu-ditete-2008.html 

167  Nález Ústavního soudu ČR ze dne 25. 9. 2014, sp. zn. I. ÚS 3216/2013, bod. 29. 

168  Ptáček In. Melzer, F., Tégl, P. a kolektiv: Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IV. (§ 655-975) Praha: 

Leges, 2016, ISBN 978-80-7502-004-8, s. 1409. 

169  Nález Ústavního soudu ČR ze dne 30. 5. 2014, sp. zn. I. ÚS 1506/13, bod. 30. 

170  ROGALEWICZOVÁ In. ROGALEWICZOVÁ, R, CILEČKOVÁ, K, KAPITÁN, Z., DOLEŽAL, M. Zákon 

o sociálně-právní ochraně dětí. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2018, s. 36. 
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při výkonu své profese činit všechny úkony směřující k ochraně zájmů dětí, nemají povinnost 

chránit zájmy rodičů, pokud tyto zájmy nejsou současně zájmy dětí.171 

Pokud se budeme držet konsenzu, že Úmluva PD je hlavní vodítkem při aplikaci tohoto 

principu k dosažení plného a účinného požívání všech práv, musíme v důsledku 

nerovnovážného stavu přikročit i k takovým opatřením, na jejichž základě se k tomuto  

tzv. ideálnímu stavu budeme alespoň přibližovat. Těmito pomocnými instrumenty bychom měli 

docílit takový stav, který umožní dítěti požívat všech svých práv, jak je upravuje Úmluva PD, 

v co možná nejvyšší možné míře.172  

Zde na konci zjišťovacího procesu nejlepšího zájmu dítěte chci říct, že by odpovědné osoby 

měly při tomto procesu využít všech svých práv co nejšetrněji a nezasahovat do jiných práv  

ve vyšší míře, než je nezbytně nutné, ke splnění sledovaného účelu. 

 

  

                                                 
171  Tamtéž, s.37. 

172  Výbor OSN pro práva dítěte.: Obecný komentář č. 14 k právu dítěte na uplatňování jeho nejlepšího zájmu 

jako předního hlediska, [online]. 2005 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/ 

15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f7%2fRev.1&Lang=en, bod. 88. 
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3. Nejlepší zájem dítěte a institut předběžného opatření 
 

Předběžné opatření jako institut občanského práva procesního má v platné právní úpravě  

své plné opodstatnění. Jedná se o zvláštní institut, který se výrazně liší od ostatních procesních 

institutů, jednak, a to především svou povahou, jednak tím, že se nejedná o jeden z prvků řízení 

ve věci samé, ale spíše o výsledek v samostatném typu řízení.173  

Základní povaha předběžného opatření je ochrana první osoby (strany), která o jeho vydání 

požádá (tj. podá návrh na předběžné opatření), přičemž musí být respektována ústavní pravidla 

ochrany i toho, vůči komu předběžné opatření směřuje (čl. 90 Ústavy ČR). Ochrana druhé 

osoby však nemůže dosáhnout takové míry, protože by znemožnila nebo ztížila ochranu 

oprávněných zájmů osoby první.174 

Předběžná ochrana je nutná proto, aby navrhovateli mohla být ve věci samé, resp. ve věci 

ochrany jeho ohroženého nebo porušeného práva, poskytnuta efektivní právní ochrana 

s ohledem na to, že je úkolem státu zajistit též skutečnou prosaditelnost uplatňovaného práva.175 

Samozřejmě, že před vydáním předběžného opatření musí být splněny zákonné požadavky 

plynoucí z ústavního práva na soudní ochranu. To znamená, že musí mít zákonný podklad  

(čl. 2 odst. 2 Listiny), musí být vydáno příslušným orgánem (čl. 38 odst. 1 Listiny ČR) a nemůže 

být projevem svévole (čl. 1 Ústavy a čl. 2 odst. 2 a 3 Listiny ČR). Tyto skutečnost judikoval 

Ústavní soud ČR ve svém nálezu, ve kterém se zabýval také procesní zásadou „rovnosti zbraní",  

na jejímž základě lze říct, že každé procesní straně má být dána přiměřená možnost přednést 

svou záležitost před soudem, včetně důkazů, za podmínek, jež protistranu soudního řízení 

nestaví do podstatně nevýhodnější situace. Tato zásada je ale značně, byť legitimně, narušena 

v první fázi předběžného řízení, a to až do okamžiku, kdy se odpůrci dostane „slyšení“ před 

soudem ve věci samé.176 

Lze tedy shrnout, že pokud má být předběžným opatřením uložena povinnost, musí mít 

účastníci řízení možnost ve srovnatelném rozsahu uplatnit před soudem svá tvrzení  

i námitky ve vztahu k předmětnému návrhu, které se relevantním způsobem promítnou  

do úvahy soudu ve vztahu k posouzení důvodnosti návrhu.  

                                                 
173  WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací.  

9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. Leges. ISBN 978-80-7502-298-1, s. 322 

174  Usnesení Ústavního soudu ČR, ze dne 12.3.2002, sp. zn. III.ÚS 394/01. 

175  HRNČIŘÍK, Vít. Předběžná opatření v civilním řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016,  

ISBN 978-80-7400-622-7. s. 32 

176  HRNČIŘÍK, Vít. Předběžná opatření v civilním řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016,  

ISBN 978-80-7400-622-7. s. 29 
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Dále z hlediska zásady rovnosti účastníků řízení je navíc potřebné zdůraznit, že vůči 

jakémukoliv tvrzení nebo důkazu, který žalobce vznesl ve vztahu k návrhu předběžného 

opatření a který by mohl mít význam pro rozhodnutí soudu ve věci samé, se může žalovaný 

vyjádřit v rámci následného soudního řízení.177 

Předběžné opatření má zajišťovací charakter (důvod), který slouží především k tomu,  

aby předběžně, a tudíž prozatímně upravil poměry osob nebo ohrožených práv, resp. zajištění 

jejich budoucí realizace, a občanský soudní řád uvádí dva důvody pro vydání předběžného 

opatření. Prvním důvodem nařízení předběžného opatření, je již zmíněná předběžnost, 

dočasnost a zatímní úprava poměrů osob a práv (tzv. provizorní uspokojení). Druhým důvodem 

nařízení předběžného opatření je obava, že výkon rozhodnutí soudu bude ohrožen (§ 74 o. s. 

ř).178 Prozatímní charakter předběžného opatření vyplývá z toho, že předběžné opatření zákon 

časově omezuje, a že kromě jiného stanoví, že předběžné opatření lze v určitých případech 

dokonce i zrušit (§ 77 a násl. o. s. ř.). Sama existence vydaného předběžného opatření nesmí 

ovlivnit rozhodování ve věci samé179.180  

Občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“) upravuje řízení o návrhu na předběžné opatření  

na dvou místech. Prvním je výše zmíněné ustanovení § 74 a násl. o. s. ř., které se vydává před 

zahájením řízení ve věci samé (ke kterému nakonec ani nemusí dojít, např. proto, že navrhovatel 

nepodal ve lhůtě soudcem určené návrh na zahájení řízení), druhým je ustanovení § 102 o. s. ř. 

pro případ návrhu podaného v průběhu řízení v meritu věci (zde lze uvést reivindikační žalobu, 

kde se navrhovatel domáhá, aby odpůrci soud zakázal s věcí, která je předmětem žaloby, 

nakládat, aby se nestalo, že by žalovaný věc v průběhu soudního sporu prodal).  

I když se podmínky těchto dvou ustanovení typově odlišují, jedná se stále o stejný základ181 

právního institutu.182  

Obsah předběžného opatření je zakotven v ustanovení § 76 o. s. ř, který obsahuje 

demonstrativní výčet možných případů. Účastníku řízení může být zejména uložena povinnost, 

                                                 
177  Nález Ústavního soudu ČR, ze dne 19. 1. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 16/09, bod. 26 

178  HRNČIŘÍK, Vít. Předběžná opatření v civilním řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016,  

ISBN 978-80-7400-622-7. s. 33 

179  V předběžném opatření se nerozhoduje o právech a povinnostech účastníků, ale o opatření, které má dočasný 

dosah, kterým není prejudikován konečný výsledek sporu. 

180  JIRSA, J. In HAVLÍČEK, Karel (ed.). Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha I.  

(§1-78g). 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2014, ISBN 978-80-87109-39-7, s. 434 

181  V ustanovení § 102 o.s.ř. je uveden pouze odkaz na obecnou úpravu § 74 o.s.ř, která má aplikační přednost. 

Tuto skutečnost judikoval Nejvyšší soud ČR v usnesení ze dne 13. 2. 2007, sp. zn. 33 Odo 417/2005. 

182  WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací.  

9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. Leges. ISBN 978-80-7502-298-1, s. 323 
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(i) aby platil výživné v nezbytné míře, (ii) aby odevzdal dítě do péče druhého z rodičů nebo do 

péče toho, koho označí soud, (iii) aby poskytl alespoň část pracovní odměny, (iv) aby složil 

peněžitou částku nebo věc do úschovy soudu, (v) aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy 

nebo, (vi) aby vykonal, něčeho se zdržel nebo něco snášel. Uložit povinnost někomu jinému 

než účastníku může soud jen v těch případech, lze-li to na něm spravedlivě žádat.183  

Není pochyb o tom, vzhledem k demonstrativnímu výčtu možných případů,  

že existují limity předběžného opatření, co jím lze zajistit. Meze předběžné ochrany zahrnují 

požadavky na provizornost úpravy vztahů, obsahovou přípustnost předběžného opatření, 

zásadu ne ultra petitum184, dále zákaz ovlivňování průběhu jiných řízení či míru přípustnosti 

opatření vedoucího k uspokojení navrhovatele. Nutní dodat, že výše představené meze 

předběžné ochrany prostřednictvím předběžného opatření nemohou být chápány jako zcela 

taxativní výčet.185 

Řízení o vydání „prostého“ předběžného opatření se zahajuje na návrh, a to před příslušným 

soudem. Příslušným soudem, je ten, který je příslušný ve věci samé (§ 74 o. s. ř.).  

Návrh na zahájení řízení o vydání předběžného opatření musí obsahovat povinné náležitosti, 

které sestávají z vylíčení skutečností, které odůvodňují potřebu prozatímní úpravy nebo hrozící 

zmaření výkonu rozhodnutí, a to včetně vylíčení skutečností, které odůvodňují vydání 

navrženého předběžného opatření, a samozřejmě také petit.186 K návrhu musejí být připojeny 

listiny, které dokládají skutečnosti, jichž se navrhovatel dovolává (§75 o. s. ř.). U tohoto 

předběžného opatření má navrhovatel navíc zákonnou povinnost složit nejpozději v den podání 

návrhu na účet soudu peněžní jistotu. Nesložení jistoty má za následek odmítnutí návrhu  

(§75b o. s. ř.). O návrhu na předběžné opatření musí předseda senátu rozhodnout bezodkladně 

(§75c odst. 2 o.s.ř.).  

Předseda senátu nezkoumá na prvním místě návrh po hmotněprávní stránce, ale posuzuje  

jej hlavně z procesního hlediska, kdy konkrétně zvažuje, zda je (i) nutná zatímní úprava poměrů 

či (ii) hrozí zmaření výkonu rozhodnutí. U prvního hlediska platí, že navozený zatímní stav 

nesmí znamenat neúměrný zásah do práv povinného. Soud volí mezi dvěma hraničními 

                                                 
183  WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací.  

9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. Leges. ISBN 978-80-7502-298-1, s. 326 

184  Nepřesahující rámec žádosti - soud nesmí rozhodnout více, než o co bylo požádáno. Soud zejména nemůže 

vítězné straně přiznat více, než požadovala. 

185  HRNČIŘÍK, Vít. Předběžná opatření v civilním řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016,  

ISBN 978-80-7400-622-7. s. 205 

186  WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací.  

9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. Leges. ISBN 978-80-7502-298-1, s. 324 
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možnostmi. Na straně jedné zvažuje riziko vzniku škody, na straně druhé důsledky rychlého 

(bezodkladného) zásahu do práv povinného, k němuž dochází bez provedeného dokazování - 

kdy zásady rovností zbraní do jisté míry není dodržena (viz výše). 187 Procesní teorie zastává 

názor u druhého hlediska, že nařízení předběžného opatření pro obavu, že by výkon soudního 

rozhodnutí mohl být ohrožen, zásadně vyžaduje, aby oprávněnému svědčilo rozhodnutí, 

případně listina, která je titulem pro výkon rozhodnutí, a současně musí být prokázány 

skutečnosti, které odůvodňují obavu, že by výkon rozhodnutí mohl být - zejména v důsledku 

chování dlužníka - ohrožen. Tato doktrína, založená na existenci vykonatelného rozhodnutí, 

může být prolomena v případech odůvodněných mimořádnými okolnostmi."188 

Čili toto znamená, že až na výjimky může být navrhovatel předběžného opatření úspěšný 

jen tehdy, má-li již k dispozici exekuční titul. V praxi se tedy soud setkává s navrhovatelem, 

který se domáhá předběžného opatření v situaci, kdy mu již svědčí exekuční titul, ale především 

tehdy, když taková titul neexistuje, avšak je tu důvodná obava z možného zamření exekuce.189 

Předběžné opatření je výjimečný procesní titul, jehož nařízení musí soud vždy pečlivě vážit 

a porovnávat s intenzitou zásahu do práv toho, proti němuž návrh směřuje, nemůže-li se navíc 

tento účastník předem vydání předběžného opatření bránit. Pokud je alespoň jeden z výše 

jmenovaných hledisek osvědčen190, návrhu se vyhoví a předběžné opatření se nařídí.191  

Nutnost osvědčit alespoň jednu z cit. zákonných náležitostí potvrdil i Ústavní soud ČR,  

který uvedl, že má-li být předběžné opatření nařízeno, musí být tím, kdo takový návrh činí, 

"prokázána" především potřeba zatímní úpravy právních poměrů účastníků, respektive obava,  

že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, kdy tato potřeba nastává – obecně vzato –  

v těch případech, kde by nenařízením předběžného opatření vznikl prostor pro jednání,  

jež by vytvořilo nezvratný stav, který by vedl k neodčinitelným následkům. Co do zákonné 

náležitosti "prokázání", platí, že jde o více než osvědčení, tedy že o důvodech potřeby 

prozatímní úpravy musí navrhovatel soud přesvědčit, na druhé straně však zde nemá místo 

dokazování v procesním smyslu, pro které z povahy věci není prostor (viz absence jednání).  

                                                 
187  JIRSA, J. In HAVLÍČEK, Karel (ed.). Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha I.  

(§1-78g). 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2014, ISBN 978-80-87109-39-7, s. 450 

188  Usnesení Ústavního soudu ČRze dne 20. 06. 2007, sp. zn. III. ÚS 36/07 

189  JIRSA, J. In HAVLÍČEK, Karel (ed.). Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha I.  

(§1-78g). 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2014, ISBN 978-80-87109-39-7, s. 451 

190  HRNČIŘÍK, Vít. Předběžná opatření v civilním řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016,  

ISBN 978-80-7400-622-7. s. 29 

191  JIRSA, J. In HAVLÍČEK, Karel (ed.). Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha I.  

(§1-78g). 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2014, ISBN 978-80-87109-39-7, s. 450 
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U ostatních "skutečností, které jsou rozhodující pro uložení povinnosti předběžným opatřením", 

postačí, budou-li osvědčeny, tj. prokázány natolik, aby se jevily pravděpodobnými  

(§ 75c odst. 1),192 protože kdyby se to navrhovateli nepodařilo, soud by musel návrh na vydání 

předběžného opatření zamítnout.193 

O návrhu na nařízení předběžného opatření rozhoduje předseda senátu bez slyšení účastníků 

a bez jednání. Platí obecné pravidlo, že soud musí rozhodnout bezodkladně.  

Pokud ale bezodkladně rozhodnout nelze, musí soud rozhodnout nejpozději do 7 dnů ode dne 

podání návrhu na soud (§ 75c odst. 2 a 3 o. s. ř.). Předběžné opatření se vydává vždy formou 

usnesení, které je vykonatelné vyhlášením (§ 75c odst. 4 o. s. ř.), popř. nedošlo-li k vyhlášení, 

je vykonatelné, jakmile bylo doručeno tomu, komu ukládá povinnost (§ 76d o. s. ř.), a stává  

se titulem pro výkon rozhodnutí. Odvolání proti usnesení o předběžném opatření  

je přípustné.194 Oproti tomu ústavní stížnost není vůči tomuto rozhodnutí přípustná,  

neboť se jedná o rozhodnutí prozatímní.195 

Z pohledu zániku předběžného opatření, může soud stanovit, že bude trvat jen po určenou 

dobu (§ 77 odst. 1 písm. d) o. s. ř.), nebo navrhovatel, ačkoliv mu to bylo soudem uloženo, 

nepodal ve stanovené lhůtě návrh na zahájení řízení ve věci samé (76 odst. 3 o. s. ř.).  

Další výčet zániku předběžného opatření je podpůrně upraven ex lege (§ 77 odst. 1 písm.  

a) - c) o.s.ř.). Naopak zrušit předběžné opatření lze za situace, jestliže pominou důvody,  

pro které bylo nařízeno, případně jestliže navrhovatel nesložil doplatek jistoty (§ 77 odst. 2  

o. s. ř.).196 

Na tomto místě je třeba říct, po shrnutí obecné postaty předběžného opatření,  

že se předběžné opatření dělí i podle jeho charakteru. Liší se podle toho, zda se jedná  

o „rychlé“ předběžné opatření nebo o „prosté“ předběžné opatření. „Rychlé“ předběžné 

opatření se v praxi označuje také za speciální.197 Platná právní úprava, resp. zákon o zvláštních 

řízení soudních s účinností od 1. 1. 2014, upravuje dva typy speciálního předběžného opatření, 

                                                 
192  Usnesení Ústavního soudu ČR, ze dne 26. 3. 2009, sp. zn. III. ÚS 163/09 

193  HRNČIŘÍK, Vít. Předběžná opatření v civilním řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016,  

ISBN 978-80-7400-622-7. s. 195-7 

194  WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací.  

9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. Leges. ISBN 978-80-7502-298-1, s. 327. 

195  Usnesení Ústavního soudu ČR, ze dne 16. 6. 2015, sp. zn. I. ÚS 1043/15 

196  HRNČIŘÍK, Vít. Předběžná opatření v civilním řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016,  

ISBN 978-80-7400-622-7. s. 217 

197  Úprava speciálních předběžných opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí a upravující poměry 

dítěte (sic. § 76a, § 76b o.s.ř.) byla s účinností od 1. 1. 2014 přesunuta do zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních 

řízeních soudních. 
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které jsou upraveny v ustanovení § 400 a násl. z. ř. s., a dál pak v § 452 a násl. z. ř. s. .  

Jako „prostá“ předběžná opatření se označují všechna ostatní, kdy jejich možný demonstrativní 

výčet najdeme v ustanovení § 76 o.s.ř. (viz výše) O speciálním předběžném opatření bude 

hovořeno zvlášť (viz kapitola 3. 1.).   

 

3. 1. Speciální předběžné opatření 
 

Obecně k institutu předběžného opatření a jeho náležitostem bylo v této práci hovořeno 

výše. Nyní je vhodné přejít k jádru předložené práce, jejímž předmětem je analýza nejlepšího 

zájmu dítěte ve spojení s předběžným opatřením. Cílem rigorózní práce je dále vysvětlení 

podstaty a právní úpravu zejména procesního institutu speciálního předběžného opatření, které 

brání slabší stranu, resp. dítě, v ochraně jeho práv.  

Zákon o zvláštních řízeních soudních upravuje dva typy speciálního předběžného opatření.  

V tom navazuje na dřívější úpravu v ustanovení § 76a a 76b o. s. ř.. Jedná se o předběžné 

opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí (§ 400 až 414 z. ř. s) a o předběžnou úpravu 

poměrů dítěte (§ 452 až 465 z. ř. s.). Výkon těchto předběžných opatření se řídí podle 

ustanovení § 493 a násl. z. s. ř.. Nestanoví-li výše uvedené normy něco jiného nebo neplyne-li 

jinak z jejich podstaty, platí ustanovení § 12 z. ř. s. 198 199 

Podstata obou typů institutů speciálních předběžných opatření a rozdíl mezi nimi vychází 

z civilního kodexu (srov. § 924 o. z. a § 751 a násl. o. z.). Navíc jsou oba typy úzce spojeny 

s principem nejlepšího zájmu dítěte. Princip NZD je sledovat vždy, když jde o záležitost 

nezletilého dítěte, tím spíš v situaci, kdy dítěti hrozí kritické ohrožení života, zdraví  

či zdárného vývoje. Naproti tomu „prosté“ předběžné opatření, které je sice také urgentní  

a bezodkladné, je spíše určeno k řešení běžnějších situací, které v životě dítěte mohou nastat. 

Například zhoršená docházka do školy nebo zhoršený prospěch v době déletrvající 

nepřítomnosti rodičů ve společném bydlení může být důvodem pro svěření nezletilého dítěte 

do péče babičky ve formě „prostého“ předběžného opatření. Naopak za situace, kdyby dítě 

                                                 
198  Ustanovení normuje výjimky při vydání předběžného opatřeného opatření, kterým se liší od procesu 

rozhodování o předběžném opatření ve sporném řízení (podle o.s.ř.). 

199  SVOBODA, Karel. Nesporná řízení II. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016,  

ISBN 978-80-7400-606-7, s. 161 
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užívalo návykové látky, připadá již v úvahu, že orgán SPOD podá důvodný návrh na speciální 

předběžné opatření podle § 452 z. ř. s.200 

Zákonodárce zakotvil speciální úpravu i ve věci lhůt pro rozhodnutí o návrhu na speciální 

předběžné opatření, které jsou pro speciální předběžná opatření, na rozdíl od prostého 

předběžného opatření, odlišné. Platné právo zná tři druhy lhůt závazných pro soud.  

Pro první druh tzv. obecné pravidlo platí, že soud musí rozhodnout bezodkladně. Pokud  

ale bezodkladně rozhodnout nelze, musí soud rozhodnout nejpozději do 7 dnů ode dne podání 

návrhu soudu. Tento druh se vztahuje k prostému návrhu předběžného opatření. (viz výše)  

Druhým druhem lhůty závazným pro soud je pro zmíněné speciální předběžné opatření 

podle ustanovení § 452 z. ř. s. sloužící k zajištění ochrany nezletilého dítěte v kritické situaci.  

V tomto případě je lhůta pro rozhodnutí 24 hodin od podání návrhu.  

A třetí druh lhůty je určen pro návrh speciálního předběžného opatření podle ustanovení  

§ 400 a násl. z. ř. s. ve věci zajištění ochrany proti domácímu násilí, o kterém musí být 

rozhodnuto nejpozději do 48 hodin.201  

Stručně řečeno, lhůty pro rozhodnutí o návrhu se liší podle naléhavosti, přičemž 

nejnaléhavější je jistě záležitost chráněného subjektu, totiž nezletilého dítěte, předběžné 

opatření podle ustanovení § 452 z. ř. s., prostřednictvím něhož má být bezprostředně ochráněn 

život, zdraví či zdárný vývoj nezletilého dítěte. 

Společným rysem obou speciálních předběžných opatření je ochrana slabší strany 

v záležitostech rodinně-právních vztahů v širším smyslu. Obě předběžná opatření jsou 

označena za „speciální“ a jejich právní úprava je vztahu speciality vůči právní úpravě 

„prostých“ předběžným opatřením podle občanského soudního řádu.202 Ke zjištění jejich 

odlišnosti je potřeba zkoumat jejich účel a předmět. Obecně lze říct, že předběžné opatření 

podle § 400 z. ř. s. se snaží odstranit hrozbu domácího násilí a zachovat soužití dítěte v rodinné 

domácnosti, tedy v prostředí, ve kterém žije od narození, naopak předběžné opatření upravené 

v  § 452 z. ř. s. směřuje k odejmutí dítěte z jeho běžného rodinného zázemí a umísťuje  

ho do jiného vhodnějšího prostředí.203  

                                                 
200  JIRSA, J. In HAVLÍČEK, Karel (ed.). Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha III. Zvláštní 

řízení soudní. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2014, ISBN 978-80-87109-48-9, s. 55 

201  JIRSA, J. In HAVLÍČEK, Karel (ed.). Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha I.  

(§1-78g). 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2014, ISBN 978-80-87109-39-7, s. 452 

202  SVOBODA, Karel. Nesporná řízení II. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016,  

ISBN 978-80-7400-606-7, s. 162 

203  MACKOVA In. MACKOVÁ, A., MUZIKÁŘ, L., a kol.: Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář s 

důvodovou zprávou a judikaturou. Praha: Leges, 2016, ISBN 978-80-7502-122-9, s. 44 
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3. 2. Předběžné opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí 
 

Právní úprava předběžného opatření ve věci ochrany před domácím násilím je relativně 

nová.204 Legislativní základ právní úpravy přinesl zákon č. 135/2006 Sb., který změnil zákony 

v oblasti ochrany před domácím násilí. Zákon si klade za cíl řešit problematiku domácího násilí 

prostřednictvím formulované vůle státu chránit ohroženou osobu a zamezit dalšímu jednání 

osoby násilné, cestou možného soudního vykázání z obydlí, čili dát osobě, proti které je domácí 

násilí pácháno, důležitý procesní nástroj, s jehož pomocí by měla být schopna sama  

se ochránit.205  

Zákon o zvláštních řízeních soudních v ustanovení § 400 a násl. umožňuje vydat předběžné 

opatření, kterým je násilné osobě uloženo, aby opustila ten prostor, v němž dosud bydlela 

přinejmenším s osobou násilím ohroženou, ale opustit společné bydlení nechce,  

jakož i jeho bezprostřední okolí, nebo se nezdržovala ve společné domácnosti nebo do ni 

nevstupovala, dále, aby nevstupovala do bezprostředního okolí společné domácnosti  

nebo navrhovatele a nezdržovala se tam, dále se zdržela setkávání s navrhovatelem  

nebo nežádoucího sledování a obtěžování (stalking) navrhovatele jakýmkoliv  

způsobem (§ 405 z. ř. s.). 

Jak už bylo naznačeno, hlavním účelem tohoto předběžného opatření je poskytnutí ochrany 

osobě ohrožené domácím násilím v podobě vytvoření časoprostoru, především ale delší doby, 

během které by se mohla rozhodnout bez přítomnosti násilné osoby, jak napříště do budoucna 

vzniklou situaci řešit (např. náhradní péče – dítě, rozvod – manžel).206 Naopak nelze vyhovět 

návrhu na vydání předběžného opatření, jehož zjevným cílem je prosazení – ochrana, jiného 

právního zájmu (např. ochrana vlastnictví).207 

Právní úprava tohoto speciálního předběžného opatření navazuje na soukromoprávní  

základ ochrany pro případ domácího násilí upravené v ustanovení § 751–753 o. z.  

Občanský zákoník směřuje proti situaci, kdy se některý z rodičů dopouští fyzického  

                                                 
204  Ust. § 76b o.s.ř. ve znění účinném do 31. 12. 2013 bylo nejdříve od 1. 1. 2007 (na základě přijetí zákona č. 

135/2006 Sb.) zaměřeno na ochranu před domácím násilím, poté v souvislosti s novelou č. 218/2009 Sb. 

došlo k rozšíření cit. ust. i na ochranu před nežádoucím sledováním a obtěžováním. 

205  WIPPLINGEROVÁ In. WIPPLINGEROVÁ, M., ZAHRADNÍKOVÁ, R., a SPURNÁ, K., Zvláštní řízení 

soudní. 2., opravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, ISBN 978-807478-829-1, s. 145 

206  JIRSA, J. In HAVLÍČEK, Karel (ed.). Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha III. Zvláštní 

řízení soudní. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2014, ISBN 978-80-87109-48-9, s. 802 

207  WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací.  

9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. Leges. ISBN 978-80-7502-298-1, s. 445 
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či psychického násilí na dotčené osobě, a to vůči druhému rodiči nebo nezletilému dítěti.208 

Smyslem tohoto opatření je, aby soud na základě žaloby podané oprávněnou osoby omezil, 

popř. i vyloučil na určitou zákonem stanovenou dobu právo násilnické osoby v domě či bytě 

bydlet.209 Takto ohroženou nebo dotčenou osobou může být i nezletilé dítě.  

I takové dítě má právo domáhat se ochrany. Omezit právo rodiče nebo manžela bydlet v rodinné 

domácnosti je možné nejdéle na dobu šesti měsíců. Jsou-li pro to zvláštní důvodu, lze takové 

ochranné omezení opakovat.210 

Ustanovení § 400 až 414 z. ř. s. a § 751 až 753 a § 3021 o. z. poskytují obětem domácího 

násilí jen doplňkovou a dočasnou ochranu na životě, zdraví, svobodě a lidské důstojnosti  

při uspokojování bytových potřeb. Kromě tohoto se člověk poškozený na svojí důstojnosti  

a na právu bydlení může domoci meritorní ochrany tak, že např. podá žalobu o vyklizení bytu 

nebo domu ze strany násilníka.211 

Obecně lze říct, že hmotněprávní koncept počítá s tím, že dočasná ochrana před domácím 

násilím má meritorní podstatu, to mj. znamenám, že soud již v prvotním rozhodnutí může 

stanovit definitivní šestiměsíční lhůtu (kterou lze výjimečně prodloužit § 752 o. z.), po kterou 

má dočasná ochrana trvat. Oproti tomu procesně-právní koncept přistupuje k dočasné ochraně 

před domácím násilím jako k předběžnému opatření, což se projevuje například tím, že prvotní 

rozhodnutí soudu má účinky pouze po dobu jednoho měsíce. I zde může soud tuto dobu 

opakovaně prodlužovat, a kromě toho ho může změnit nebo zrušit.212 

Pojem domácího násilí není v občanském zákoníku definován, počítá se s tím, že domácí 

násilí dostatečně definuje jiný předpis, resp. že jde o pojem notoricky známý. První a dosud 

jedinou definici domácího násilí ale nenajdeme v právním předpisu, ale pouze důvodové zprávě 

k zákonu č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácí 

násilím. Tamní definice vypadá takto: „domácí násilí je označení pro násilné jednání, kterým 

dochází k nebezpečnému útoku proti životu, zdraví, svobodě nebo lidské důstojnosti, a to v bytě 

nebo domě společně obývaném násilnou osobou i osobou proti níž takový útok směřuje. 

                                                 
208  ZUKLÍNOVÁ, In DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. 

Svazek II, Díl druhý: Rodinné právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7478-325-8, s. 68. 
209  Zuklínová In. Švestka J., Dvořák, J., Fiala, J., Zuklínová, M. a kol. Občanský zákoník: Komentář.   Svazek 

II. Praha: Wolters Kluwer a. s., ČR, 2014, ISBN 978-80-7478-457-6, s. 219 

210  ZUKLÍNOVÁ, In DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. 

Svazek II, Díl druhý: Rodinné právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7478-325-8, s. 68 

211  SVOBODA, Karel. Nesporná řízení II. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016,  

ISBN 978-80-7400-606-7, s. 163 

212  SVOBODA, Karel. Nesporná řízení II. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016,  

ISBN 978-80-7400-606-7, s. 164 
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Domácím násilím se rozumí opakované násilné jednání nebo opakované vyhrožování násilným 

jednáním, v důsledku, kterého dochází nebo hrozí, že dojde, k nebezpečnému útoku proti životu, 

zdraví, svobodě nebo lidské důstojnosti, mezi osobami, které jsou či byly spolu v intimním, 

rodinném či jiném obdobném vztahu a žijí ve společně obývaném bytě nebo domě. V rámci 

domácího násilí lze jednoznačně identifikovat osobu násilnou i osobu ohroženou pro niž takové 

útoky nebo výhružky útokem směřují.213 

Procesní stránku řízení upravuje ustanovení § 402 a 403 z. ř. s., ze kterých lze dovodit,  

že (navrhovatelem) k podání návrhu na předběžné opatření je oprávněna jak osoba, vůči níž 

násilí směřuje (oběť), tak osoba, která s takovou osobou (odpůrcem) žije ve společné 

domácnosti. Předběžné opatření je možné nařídit jen na návrh.214 Návrh lze podat písemně nebo 

ústně do protokolu (§ 14 z. ř. s.). Soud je zněním návrhu vázán, nemůže rozhodnout  

o ničem jiném, než co je v návrhu žádáno.215 Navrhovatelem může být zejména manžel, partner, 

dítě, senior, ale i opatrovník, úřad obce s rozšířenou působností – v případě osoby omezené  

ve svéprávnosti, kdy má postavení veřejného opatrovníka, nebo státní zastupitelství.  

Odpůrcem, pachatelem domácího násilí, nemusí být nutně jen zletilý pachatel s plnou 

svéprávností. Lze si představit například situaci, kdy svoji babičku šikanuje patnáctiletý 

vnuk.216 Za oběť zákon označuje osobu, která je odlišná od navrhovatele.217 

Procesní předpis výslovně, a s cílem odstranit případné nejasností, přiznává způsobilost 

účastnit se samostatně řízení o předběžném opatření na ochranu před domácím násilím  

i nezletilému, který je starší 16 let (§ 403 odst. 3 z. ř. s.). To se týká nezletilého jak v postavení 

navrhovatele, tak v roli odpůrce. Nezletilý mladší 16 let může návrh podat v zastoupení 

zákonného zástupce, orgánu SPOD, jako opatrovníka, nebo advokáta, má-li k udělení plné moci 

způsobilost v podobě dostatečné rozumové a volné vyspělosti (§ 31 o. z.).  

Procesní předpis výslovně přiznává způsobilost účastnit se samostatného řízení  

o předběžném opatření na ochranu před domácím násilím nezletilému, který je starší 16 let. 

Zákonodárce chápe věkovou hranici 16 let za natolik silnou, jelikož nezletilého v tomto věku 

                                                 
213  Viz důvodová zpráva k zákonu č. 135/2006 Sb., s. 76 

214  WIPPLINGEROVÁ In. WIPPLINGEROVÁ, M., ZAHRADNÍKOVÁ, R., a SPURNÁ, K., Zvláštní řízení 

soudní. 2., opravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, ISBN 978-807478-829-1, s. 146 

215  KŘEČEK In. MACKOVÁ, A., MUZIKÁŘ, L., a kol.: Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář s 

důvodovou zprávou a judikaturou. Praha: Leges, 2016, ISBN 978-80-7502-122-9, s. 688 

216  JIRSA, J. In HAVLÍČEK, Karel (ed.). Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha III. Zvláštní 

řízení soudní. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2014, ISBN 978-80-87109-48-9, s. 809 

217  GRYGAR In. MACKOVÁ, A., MUZIKÁŘ, L., a kol.: Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář s 

důvodovou zprávou a judikaturou. Praha: Leges, 2016, ISBN 978-80-7502-122-9, s. 696 
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vnímá za natolik rozumově a volně vyspělou osobu, která dokáže vyhodnotit, jaké chování  

je domácím násilím, a tedy se může proti němu samostatně bránit.218 

Při rozhodování o návrhu hraje podstatnou roli intuice soudce a popř. i jeho cit pro 

nezbytnost nařízení tohoto mimořádného procesního instrumentu. Je nutné, aby navrhovatel 

věrohodně přesvědčil soud – osvědčil skutkový stav věci (viz výše), tj. že jeho ústavní práva 

jsou ohrožena, přičemž ohrožení nezpůsobilo běžné chování, např. domácí hádka, ale chování 

skutečně závažné, a to již v návrhu, jelikož soud rozhoduje bez provádění dokazování.219 

Důvodnost argumentů ze strany navrhovatele je v tomto procesu klíčová, protože soud na jedné 

straně chrání oběť domácího násilí, a na straně druhé významným způsobem zasahuje  

do ústavně chráněných práv odpůrce (čl. 12 odst. 1. Listiny ČR – právo nedotknutelnosti 

obydlí).220  

Ústavní soud ČR ve svém nálezu přispěl k řešení této problematiky tím, že uvedl výčet čtyř 

znaků domácího násilí, které musí být pro kvalifikaci chování jakožto domácího násilí splněny 

kumulativně: (i) opakování a dlouhodobost - kdy z jednoho útoku jakéhokoliv charakteru nelze 

určit, zda jde o domácí násilí, (ii) eskalace - od urážek se stupňuje k psychickému násilí, takže 

dochází ke snižování lidské důstojnosti, až k fyzickým útokům a závažným trestným činům 

ohrožující zdraví a život, (iii) zřejmé a nezpochybnitelné rozdělení rolí osoby ohrožené a osoby 

násilné a (iv) neveřejnost násilné činnosti - kdy veškeré druhy násilí probíhají za zavřenými 

dveřmi bytu či domu, stranou od společenské kontroly.221Česká judikatura doplňuje výčet 

Ústavního soudu ČR ještě o kategorii osoby blízké vztahující se na navrhovatele a odpůrce.222 

Vzhledem k závažnosti předmětu řízení je stanovena mimořádně krátká lhůta pro 

rozhodnutí. Soud musí o návrhu rozhodnout do 48 hodin, a to bez nařízení jednání (§ 404  

z. ř. s.). Soud rozhoduje usnesením. Nutno zdůraznit, že uvedená lhůta je lhůtou maximální  

a nelze ji prodloužit. Proto je povinností soudu rozhodnout o návrhu bezodkladně,  

v řádu několika hodin.223 

                                                 
218  JIRSA, J. In HAVLÍČEK, Karel (ed.). Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha III. Zvláštní 

řízení soudní. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2014, ISBN 978-80-87109-48-9, s. 809. 

219  SVOBODA, Karel. Nesporná řízení II. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016,  

ISBN 978-80-7400-606-7, s. 189 

220  JIRSA, J. In HAVLÍČEK, Karel (ed.). Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha III. Zvláštní 

řízení soudní. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2014, ISBN 978-80-87109-48-9, s. 815 

221  Nález Ústavního soudu ČR, ze dne 10. 2. 2011, sp. zn. III. ÚS 2523/10, bod. 37 

222  Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, ze dne 12. 8. 2012, sp. zn. 19 Co 372/2012 

223  WIPPLINGEROVÁ In. WIPPLINGEROVÁ, M., ZAHRADNÍKOVÁ, R., a SPURNÁ, K., Zvláštní řízení 

soudní. 2., opravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, ISBN 978-807478-829-1, s. 147 
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V rozhodnutí soud poučí odpůrce o právu odnést si ze společného obydlí věci osobní 

potřeby a navrhovatele poučí o dalších vhodných opatřeních směřujících k jeho ochraně, 

zejména o právu podat návrh na zahájení řízení ve věci samé.224 Předběžné opatření má účinky 

po dobu jednoho měsíce, která běží ode dne vykonatelnosti. Vykonatelnost nastává dnem 

vydání rozhodnutí. (§ 407 z. ř. s) Dobu účinnosti předběžného opatření může soud prodloužit 

jen na dobu nezbytně nutnou a v mezích zákona. (§ 412 z. ř. s.) Maximální délka předběžného 

opatření ve věcech ochrany před domácím násilím je 6 měsíců. Tuto dobu nelze prodloužit. 

Zrušit rozhodnutí podle § 405 z. ř. s. lze pouze na návrh. Případné odvolání do usnesení  

o nařízení předběžného opatření soud prvního stupně předloží odvolacímu soudu do patnácti 

dnů od jeho podání, kdy odvolacímu soudu běží od tohoto dne sedmidenní lhůta k rozhodnutí  

o odvolání (§ 409 z. ř. s.).225 

Na tomto místě je třeba doplnit, že při správném zvažování, zda má dojít k podání návrhu 

na ochranu dítěte v mezích podle § 400 a násl z. ř. s., nebo podle § 452 a násl. z. ř. s.,  

je podstatné, zda je pro dítě představuje závazné výchovné prostředí celá domácnost, v níž žije 

násilná osoba, a také dítě, nebo zda nesnesitelné poměry dítěte mají svůj původ v násilí jednoho 

ze členů domácnosti. Právě v závadnosti celého prostředí, kde dítě žije, jako celku, nelze návrhu 

na ochranu dítěte před domácím násilím vyhovět, protože podstata problému není řešitelná 

„jen“ vykázáním násilníka z bytu, ale oproti tomu je zapotřebí použít nástroj, který směřuje 

k celkové úpravě poměrů dítěte,226 tedy aplikovat předběžné opatření podle § 452 z. ř. s.,  

jemuž je věnována další podkapitola.  

 

3. 3. Předběžná opatření upravující poměry dítěte 
 

Soudy jako nezávislé a nestranné orgány jsou povolány poskytovat nezletilým dětem,  

které nejsou plně svéprávné, nejvyšší možnou ochranu jejich práv. Právní úprava řízení o péči 

soudu o nezletilé stanovuje určitá profesní specifika, která v obecné rovině spočívají zejména 

                                                 
224  GRYGAR In. MACKOVÁ, A., MUZIKÁŘ, L., a kol.: Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář s 

důvodovou zprávou a judikaturou. Praha: Leges, 2016, ISBN 978-80-7502-122-9, s. 701 

225  WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací.  

9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. Leges. ISBN 978-80-7502-298-1, s. 446 

226  SVOBODA, Karel. Nesporná řízení II. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016,  

ISBN 978-80-7400-606-7, s. 173 
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v tom, že nezletilé dítě požívá zvláštní ochrany ze strany státu227 a společnosti.228  

Základním cílem a smyslem tohoto řízení musí být ochrana „nejlepších“ zájmů nezletilého 

dítěte (srov. kapitola 3). 

Do úpravy řízení péče soudu o nezletilé spadá široký okruh záležitostí. Zákon o zvláštních 

řízeních soudních systematicky rozděluje tento okruh záležitostí do tří částí, a to: (i) zvláštní 

ustanovení o předběžné úpravě poměrů dítěte, tj. speciální předběžné opatření - ust. § 452  

a násl z. ř. s. (ii) řízení ve věcech péče soudu o nezletilé - ust. § 466 a násl. z. ř. s. a (iii) zvláštní 

ustanovení o řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodního únosu dětí -  

ust. § 478 a násl. z. ř. s. . Společným jmenovatelem všech těchto řízení je především veřejný 

zájem na ochraně nejlepšího zájmu nezletilých dětí.229 

Definici pojmu „nezletilý“ ani v zákoně o zvláštních řízeních soudním230 ani v občanském 

zákoníku nenajdeme. Pouze můžeme vyjít z ustanovení § 30 odst. 1 o. z., podle něhož  

se zletilosti nabývá dovršením osmnáctého roku věku, kdy osoba nabývá také plnou 

svéprávnost. Dříve než nabytím zletilosti lze plnou svéprávnost nabýt jen přiznáním 

svéprávnosti (§ 37 o. z.) nebo uzavřením manželství (§ 30 odst. 2 o. z.). Lze tedy říct, že osobou 

nezletilou je vždy osoba mladší 18 let.231 

S ohledem na téma předkládané práce je nyní na místě zaměřit se dále na problematiku 

předběžné úpravy poměrů dítěte. 

Právní úprava speciálního předběžného opatření, kterým mají být upraveny poměry dítěte,  

je obsažena v ustanovení § 76a o. s. ř., ve znění účinném do 31. 12. 2013, s tím, že aktuální 

znění, tj. znění účinné od 1. 1. 2014, najdeme v ustanovení § 452 a násl. z. ř. s.. S novou právní 

úpravou došlo k formulačnímu zpřesnění, resp. sjednocení hmotně-právní a procesně-právní 

úpravy, kdy podmínka pro vydání předběžného opatření se opírá o hmotněprávní základ  

v ustanovení § 924 o. z.232  

                                                 
227  Listina ČR,čl. 32, Úmluva o právech dítěte, Občanský zákoník, Občanský soudní řád,  

zákon o sociálněprávní ochraně dětí, atd. 

228  WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací.  

9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. Leges. ISBN 978-80-7502-298-1, s. 458 

229  WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací.  

9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. Leges. ISBN 978-80-7502-298-1, s. 459 

230  Z.ř.s. používá pojmy dítě, nezletilé dítě, nezletilý, z čehož je zřejmé, že zákonodárce terminologii příliš 

nerespektuje. Tyto pojmy až na výjimky slučuje. 

231  WIPPLINGEROVÁ In. WIPPLINGEROVÁ, M., ZAHRADNÍKOVÁ, R., a SPURNÁ, K., Zvláštní řízení 

soudní. 2., opravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, ISBN 978-807478-829-1, s. 172 

232  DÁVID In. MACKOVÁ, A., MUZIKÁŘ, L., a kol.: Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář s 

důvodovou zprávou a judikaturou. Praha: Leges, 2016, ISBN 978-80-7502-122-9, s. 763 
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Občanský zákoník ve výše cit. ustanovení vyjádřil předběžnou ochranu dítěte tak, že pokud 

se dítě ocitne (i) ve stavu nedostatečné péče, nebo (ii) jeho život, morální vývoj nebo jiný 

důležitý zájem je ohrožen nebo narušen, soud svým zásahem neprodleně upraví předběžně 

poměry dítěte na nezbytně nutnou dobu. Není přitom rozhodné, zda nedostatek řádné péče 

vznikl za situace, kdy je jinak o dítě řádně postaráno, tj. je tu osoba, která má právo o dítě 

pečovat (rodiče, pěstoun, osoba, které je dítě svěřeno), anebo za situace, kdy tu taková osoba 

není. V první případě je zájem dítěte ohrožen zpravidla neočekávanou nebo nahodilou událostí, 

která způsobila náhle stav nedostatečné péče o dítě. Druhý případ pak může nastat v celé řadě 

skutkových situací, že rodiče náhle zemřeli, a to oba nebo jediný rodič dítěte. 233 

Výrazem „nedostatek řádné péče“ je myšlena situace, kdy o dítě nemá kdo pečovat, ale také 

situace, kdy osoba, která je povinna o dítě pečovat, svou péči zanedbává (srov. ust. § 6 zákona 

o SPOD). Posouzení závažnosti situace závisí vždy na konkrétních okolnostech ohrožení dítěte 

a jeho dotčených zájmů. V řízení musí být v zájmu dítěte jednáno velmi rychle.234  

Procesní stránku řízení o vydání předběžného opatření upravuje ustanovení § 452 z. ř. s..  

Cit. ustanovení navazuje na soukromoprávní základ, a proto podobné platí v případě, že se dítě 

ocitne ve stavu nedostatku řádné péče, bez ohledu na to, zda tu je či není osoba, která má právo 

o ně pečovat, nebo v situaci, kdy je život dítěte, jeho morální vývoj nebo jiný důležitý zájem 

vážně ohrožen nebo narušen, a je mu třeba s nejvyšší naléhavostí poskytnout okamžitou 

ochranu. Ohrožení dítěte musí být (akutní) bezprostřední (§ 452 odst. 1 z. ř. s.). Postup upravený 

v cit. ustanovení nelze aplikovat v případě, kdy lze použít jiné, mírnější opatření (např. nařízení 

dohledu nad péčí o nezletilého apod.).235 

Soud předběžným opatřením rozhodne o úpravě poměrů dítěte na nezbytně nutnou dobu, 

přičemž nařídí, aby dítě bylo umístěno ve vhodném prostředí, které v rozhodnutí označí.  

Cit. ustanovení obsahuje kritéria vhodnosti prostředí, do něhož je dítě umísťováno.  

Vhodným prostředím se zejména rozumí výchovné prostředí u člověka (především  

u profesionálního pěstouna) nebo v zařízení způsobilého zajistit nezletilému dítěti řádnou péči 

s ohledem na jeho fyzický a duševní stav, jakož i rozumovou vyspělost, a umožnit realizaci 

případných jiných opatření stanovených předběžným opatřením. (§ 452 odst. 2 věta první z.ř.s.) 

                                                 
233  Zuklínová In. Švestka J., Dvořák, J., Fiala, J., Zuklínová, M. a kol. Občanský zákoník: Komentář.   Svazek 

II. Praha: Wolters Kluwer a. s., ČR, 2014, ISBN 978-80-7478-457-6, s. 607 

234  WIPPLINGEROVÁ In. WIPPLINGEROVÁ, M., ZAHRADNÍKOVÁ, R., a SPURNÁ, K., Zvláštní řízení 

soudní. 2., opravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, ISBN 978-807478-829-1, s. 174 

235  ŠÍNOVÁ In. Melzer, F., Tégl, P. a kolektiv: Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IV. (§ 655-975) 

Praha: Leges, 2016, ISBN 978-80-7502-004-8, s. 1711 
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Vhodné prostředí, do něhož soud dítě umístí, by mělo být přednostně u osoby blízké – příbuzné, 

jež je ochotna a schopna vykonávat řádně péči o dotyčné dítě. Pokud taková osoba není,  

je možné umístit dítě do tzv. přechodné pěstounské péče.236 Jedná se o náhradní formu péče, 

která je dítěti poskytována na dobu přechodnou, (srov. § 27a zákon o SPOD) kdy se vychází  

z předpokladu, že dítě se po pominutí určité překážky (např. rodič ze závažných zdravotních  

či sociálních důvodů nemůže o dítě dočasně pečovat) navrátí do vlastní biologické rodiny 

(ideálně), popř. dojde k jeho svěření do jiné formy náhradní péče rodinného typu.  

Tímto způsobem je - kromě jiného - dítěti zabezpečeno (v okamžicích krize, ohrožení, atd.) 

právo na rodinný život, resp. na péči určitého člověka - "rodiče". Zákon omezuje trvání 

pěstounské péče na přechodnou dobu délkou jednoho roku. (§ 27a odst. 9 ZSPOD) 237   

Za výjimečných okolností je možné vyžadovat setrvání dítěte v péči stávajícího pěstouna 

na přechodnou dobu i nad standardní maximální dobu jednoho roku, předvídanou cit. zákonem, 

s cílem zachovat princip nejlepšího zájmu dítěte ve smyslu čl. 3 odst. 1 Úmluvy PD. Nelze totiž 

automaticky či mechanicky upřednostňovat obecné abstraktní principy před hledáním 

dostupného řešení, které nejlépe zohledňuje a reaguje na individuální situaci a zájmy 

konkrétního dítěte. 238  

Smysl této formy náhradní péče je spatřován zejména v alternativě k péči ústavní.  

Ústavní péče má být volena až na posledním místě, kdy o dítě nemůže pečovat žádná fyzická 

osoba. Naopak za nevhodné prostředí pro dítě lze považovat prostředí psychiatrické léčebny.239 

Účelem pěstounské péče není přijetí cizího dítěte za své tak, jak je tomu v jiných případech 

(např. osvojení), ale musí mít přednost před péčí nerodinnou, zajišťovanou v ústavech  

nebo jiných zařízeních ústavního typu. Přechodná pěstounská péče musí být v souladu 

s nejlepším zájem dítěte – čili při rozhodování i sledování úspěšnosti pěstounské péče musí být 

respektován názor a přání dítěte (srov. 2.3.1.) tak, jak to vyplývá z Úmluvy PD.  

Sledované hledisko naplnění zájmu dítěte je conditio sine qua non uvažování o svěření dítěte 

do "normální" pěstounské péče, lze za situace, že se dítě nepodaří vrátit do biologické rodiny. 

Po uplynutí pěstounské péče lze dítě svěřit do péče před osvojením (srov. § 823 o. z.) nebo 

                                                 
236  WIPPLINGEROVÁ In. WIPPLINGEROVÁ, M., ZAHRADNÍKOVÁ, R., a SPURNÁ, K., Zvláštní řízení 

soudní. 2., opravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, ISBN 978-807478-829-1, s. 174 

237  ELISCHER In. DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol.: Občanské právo hmotné. Svazek II., 

Díl druhý: Rodinné právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, ISBN 978-80-7478-937-3, s. 153 

238  Nález Ústavního soudu ČR, ze dne 31. 12. 2018, sp. zn. II. ÚS 2344/18, bod. 45 

239  Nález Ústavního soudu ČR, ze dne 13. 7. 2011, sp. zn. III. ÚS 3363/10 
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jiných (§ 452 odst. 2 druhá věta z. ř. s.).240 Lze tedy shrnout, že citované ustanovení občanského 

zákoníku (§ 924 o. z.) je tzv. hmotně-právní podmínkou pro vydání speciálního „rychlého“ 

předběžné opatření.  

Účelem předběžného opatření upravujícího poměry dítěte je řešení situace, kdy je třeba 

s nejvyšší naléhavostí poskytnout nezletilému dítěti okamžitou ochranu, jelikož není schopno 

samo bránit svá práva a své zájmy.241 Čili ustanovení § 452 odst. 1 z. ř. s. přejímá slova  

z ustanovení § 924 o. z., ale dodává, že stav nedostatku řádné péče nebo ohrožení jiného zájmu 

dítěte má být řešen jen tím, že dítě bude umístěno do vhodného prostředí, které soud 

v rozhodnutí o předběžném opatření označí.242  

Dikce cit. ustanovení souvisí s tím, že ustanovení § 924 o. z. je obecnější a že předběžná 

ochrana nezletilého podle ustanovení obč. zák. se vztahuje i na jiné případy než na ty, v nichž 

soud postupuje podle ustanovení § 452 a násl. z. ř. s..243 Přitom je zřejmé, že obě tyto regulace 

obsahují slova o okamžitém zásahu veřejné moci k zajištění nejlepšího zájmu dítěte,  

který je při rozhodování o předběžném opatření o předběžné úpravě poměrů dítěte nejvyšším 

imperativem (srov. čl. 3 odst. 1 Úmluvy PD).244  

Vzhledem k výše uvedenému, je důležité doplnit, že ke své mimořádnosti a ústavněprávní 

rovině se rozhodnutí o speciálním předběžném opatření často ocitají před Ústavním soudem,  

který opakovaně judikoval, že hlavním vodítkem, pro nařízení předběžného opatření, musí být 

pouze akutní ohrožení života, zdraví nebo příznivého vývoje dítěte.245  

Procesní stránku řízení upravují ustanovení § 453 a 454 z. ř. s., ze kterých vyplývá,  

že výlučnou místní příslušnost k rozhodnutí o návrhu na předběžné opatření má příslušný 

obecný soud navrhovatele. Tím, může být v tomto případě pouze orgán SPOD, konkrétně 

                                                 
240  Zuklínová In. Švestka J., Dvořák, J., Fiala, J., Zuklínová, M. a kol. Občanský zákoník: Komentář.   Svazek 

II. Praha: Wolters Kluwer a. s., ČR, 2014, ISBN 978-80-7478-457-6, s. 682–683 

241  WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací.  

9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. Leges. ISBN 978-80-7502-298-1, s. 459 

242  Soud rozhoduje formou usnesení. 

243  SVOBODA, Karel. Nesporná řízení II. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016,  

ISBN 978-80-7400-606-7, s. 225 

244  SVOBODA, Karel. Nesporná řízení II. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016,  

ISBN 978-80-7400-606-7, s. 235 

245  JIRSA, J. In HAVLÍČEK, Karel (ed.). Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha III. Zvláštní 

řízení soudní. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2014, ISBN 978-80-87109-48-9, s. 922 
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obecní úřad obce s rozšířenou působností (srov. § 16 ZSPOD), tj. v místě, kde se dítě právě 

nachází – kde má nezletilé dítě bydliště.246  

Výčet účastníků řízení zákon výslovně neupravuje, je třeba použít ustanovení § 6 odst. 2  

z. ř. s.  ve spojení s § 454 z. ř. s., kdy jedním z účastníků řízení, který podává návrh, musí být 

vždy orgán SPOD, dalším ten, o jehož právech nebo povinnostech má být jednáno – nezletilý,  

kterého se věc týká, a konečně také jeho zákonní zástupci (většinou rodiče, poručník).247  

I přesto, že nezletilý není plně svéprávný a nemá procesní způsobilost, aby mohl být 

účastníkem řízení, nemusí být v řízení zastoupen (§ 455 z. ř. s.). Nicméně bezodkladně po 

podání návrhu příslušnému soudu, je dítěti jmenován opatrovník (zpravidla orgán SPOD),  

a to v případě, že nezletilý nemá zákonného zástupce nebo nemůže-li jej zákonný zástupce  

v tomto řízení dítě zastupovat. Nemělo by jít o týž orgán SPOD, který podal návrh na předběžné 

opatření. Zákon se tak snaží předejít případné kolizi zájmů, kdy totožný orgán SPOD by stál  

na straně navrhovatele i na straně nezletilého.248 

Naléhavost zajištění okamžité ochrany dítěte se odráží v mimořádně zjednodušeném 

procesu před soud, o návrhu na nařízení předběžného opatření upravující poměry nezletilého 

dítěte se musí rozhodnout bezodkladně,249 nejpozději však do 24 hodin. (§ 456 z. ř. s.)  

Soud rozhoduje formou usnesení, které je vykonatelné dnem vydání a jeho výrok je závazný 

pro každého (§ 457 z. ř. s). Rozhodnutí se doručuje účastníkům až při provedení  

jeho výkonu.250 Účastníkům, kteří nebyli při výkonu přítomni, se usnesení doručuje  

až spolu s vyrozuměním, že byl proveden jeho výkon (§ 458 z. ř. s.). Výjimečnost tohoto řízení 

je podtržena výslovným ustanovení o tom, že nesmí dojít k jakékoliv časové  

prodlevě (§ 456 z. ř. s.). 

Maximální lhůta 24 hodin pro rozhodnutí je lhůtou nejkratší, kterou procesní předpis zná.251 

Tato velmi krátká lhůta pro rozhodnutí s sebou nese určitá rizika toho, že soud nebude mít 

možnost dostatečně posoudit danou situaci a jeho rozhodnutí o nařízení předběžného opatření 

                                                 
246  WIPPLINGEROVÁ In. WIPPLINGEROVÁ, M., ZAHRADNÍKOVÁ, R., a SPURNÁ, K., Zvláštní řízení 

soudní. 2., opravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, ISBN 978-807478-829-1, s. 175 

247  WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací.  

9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. Leges. ISBN 978-80-7502-298-1, s. 460 

248  WIPPLINGEROVÁ In. WIPPLINGEROVÁ, M., ZAHRADNÍKOVÁ, R., a SPURNÁ, K., Zvláštní řízení 

soudní. 2., opravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, ISBN 978-807478-829-1, s. 174 

249  JIRSA, J. In HAVLÍČEK, Karel (ed.). Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha III. Zvláštní 

řízení soudní. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2014, ISBN 978-80-87109-48-9, s. 933 

250  GRYGAR In. MACKOVÁ, A., MUZIKÁŘ, L., a kol.: Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář s 

důvodovou zprávou a judikaturou. Praha: Leges, 2016, ISBN 978-80-7502-122-9, s. 768–769 
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nebo zamítnutí návrhu na jeho vydání se může následně ukázat jako nesprávné,  

resp. pro nezletilého zcela nevhodné. Pro rozhodování soudu je proto nutné,  

aby tvrzené skutečnosti byly alespoň osvědčeny, a tudíž se jevily jako nanejvýš pravděpodobné 

(srov. § 456 z. ř. s.).252 

Předběžné opatření může mít dva případy trvání. V prvním případě jde o opatření „obecné“ 

ochrany dítěte podle ustanovení § 452 odst. 1 z. ř. s., jehož účinky trvají po dobu jednoho měsíce 

od vykonatelnosti (§ 459 z. ř. s.). Soud v této době může zahájit řízení ve věci samé.  

Pokud tak neučiní, předběžné opatření ze zákona zanikne. Po zahájení řízení, může soud 

prodloužit dobu trvání předběžného opatření opakovaně, vždy o jeden měsíc, až na dobu šesti 

měsíců od jeho vykonatelnosti, aby bylo možné dosáhnout chtěného záměru (k tomu již 

výše).253 V druhém případě jde o speciální předběžná opatření, kterým lze svěřit dítě  

do pěstounské péče na přechodnou dobu. Toto předběžné opatření nezaniká ze zákona 

uplynutím jednoho měsíce od vykonatelnosti rozhodnutí o jeho nařízení, ale doba účinnosti 

rozhodnutí je zde prodloužena na dobu tří měsíců (§ 459 odst. 2 ve spojení s § 457 z. ř. s.). 

Dobu trvání může soud prodlužovat po měsících, a to v případech, ve kterých není ještě 

rozhodnuto.254  

V obou případech, resp. situacích, je další prodlužování doby trvání možné jen ze 

závažných důvodů (např. ukončení dokazování v řízení ve věci samé), tak, aby celková doba 

trvání předběžného opatření nepřesáhla šest měsíců od jeho vykonatelnosti. Mimořádné 

prodloužení předběžného opatření, lze jen za situace, nebylo-li z vážných důvodů a objektivních 

příčin možné v této době skončit důkazní řízení ve věci samé (srov. § 460 z. ř. s.) .255  

K této věci lze dodat, že tvrdost zákona změkčuje samotný princip nejlepšího zájmu dítěte, kdy 

Ústavní soudu judikoval, že právě tento princip lze chápat jako dostatečný legitimní cíl,  

jenž odůvodňuje i delší trvání předběžného opatření upravujícího poměry dítěte. Je tedy možné, 

aby na jeho základě mohlo dojít i k zásahu (potencionálnímu zásahu) do základního práva dítěte 

(rodiče) na soukromý a rodinný život dle čl. 10 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.256 
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Pokud budou mít rodiče nezletilého, orgán SPOD nebo opatrovník, pochyby o potřebě 

trvání nařízeného předběžného opatření, mohou (kdykoliv) soudu navrhnout, aby je zrušil. 

Soud musí o tomto návrhu rozhodnout bezodkladně, nejpozději do 7 dnů. V případě zamítnutí 

tohoto návrhu, ho lze opakovat až po uplynutí 14 dnů o právní moci rozhodnutí.257  

Obecně zákon připouští, aby proti usnesení o nařízení speciálního předběžného opatření  

mohla oprávněná osoba podat odvolání. Naopak, nelze proti rozhodnutí podat dovolání  

(§ 30 odst. 1 z. ř. s.). Lze však podat ústavní stížnost.258 

Je důležité říct, že tento institut nabízí sice okamžitý zásah do nepříznivé situace dítěte  

a možnost zajistit dítěti ochranu, na druhou stranu se jedná pouze o ochranu dočasnou.  

Jsou známy i případy, ve kterých musel zasáhnout i Ústavní soud ČR. Ten se musel vyrovnat  

se situaci, kdy bylo nutné zrušit rozhodnutí nalézacích soudů. ÚS své rozhodnutí odůvodnil tak, 

že vazba mezi rodiči a dítětem je jedním z prvořadých předpokladů vývoje lidského jedince. 

Porušení této nejpřirozenější lidské vazby je zákonem umožněno pouze v případě absolutní 

absence péče či její naprosté nedostatečnosti, a to pouze tehdy, je-li zájem dítěte ohrožen nebo 

narušen bezprostředně (takový postup je třeba považovat za ultima ratio).259 Čili např. zásah 

prvoinstančního soudu, který odňal dítě matce několik dnů po porodu, byl zjevně nepřiměřený, 

neboť matce nebylo umožněno, aby prokázala, jak by se o nezletilé dítě byla bývala schopna 

postarat, a prvoinstanční soud nemohl disponovat žádnými konkrétními poznatky, jimiž by bylo 

možno takový postup odůvodnit.260 Z tohoto vyplývá, že při rozhodování o vydání předběžného 

opatření musí být splněna podmínka bezprostředně nepřiměřeného rizika, kdy odnětí dítěte  

od rodiny musí mít prvotně pouze dočasný charakter. Orgánům veřejné moci (orgán SPOD) 

mají povinnost činit veškeré kroky za účelem znovusjednocení rodiny (§ 10 ZSPOD).  

Stát musí mít opatření spočívající v oddělení dítěte od rodičů podloženo zjištěnými 

skutečnostmi (srov. Listina 32 bod 4) a nesmí na rodiče nebo dítě přenášet důkazní břemeno  

k prokázání, že nepřiměřené riziko dítěti nehrozí.261  

Nastane-li situace, že rodiče neuposlechli rady nebo nevyužili jiné přiměřené možnosti 

orgánu SPOD, je pak na místě, aby soud v souvislosti potřebou zajistit nejlepší zájem dítěte 
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soudní. 2., opravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, ISBN 978-807478-829-1, s. 182 
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vyhověl návrhu na vydání předběžného opatření, který podá orgán SPOD.262  

Ovšem, i po nařízení předběžného opatření musí orgán SPOD pokračovat v součinnosti s rodiči 

dítěte, nebo osobami, které se o dítě dříve starali, aby tyto osoby co nejdříve a co nejúčinněji 

odstranili nedostatky, kvůli kterým se dítě ocitlo v ohrožení.263  

Na tomto místě je třeba zdůraznit, že cit. předběžné opatření vždy narušuje vztah mezi 

rodičem a dítětem a nezvratně určuje další jejich život, a to nikoli nutně k lepšímu.  

V tomto typu rozhodování o vydání předběžného opatření je nezbytná maximální obezřetnost, 

a proto tento nástroj ochrany dítěte před nepřiměřeným nebezpečím lze použít jenom v situaci, 

pokud by dítěti jinak byla způsobena závažná újma.264 Dále je nutné, v případě, že účinky 

nařízeného předběžného opatření přesahují několik měsíců, průběžně zkoumat opodstatněnost 

jeho další účinnosti a přiměřenosti. Toto zkoumání je pak třeba náležitě popsat v odůvodnění 

rozhodnutí o dalším trvání předběžného opatření, prostřednictvím něhož obecné soudy mohou 

realizovat pozitivní závazek státu usilovat o opětovné sloučení rodiny.265  

Z hlediska práva na rodinný život, zaručeného čl. 10 odst. 2 Listiny ČR, a čl. 8 Evropské 

Úmluvy, je tak zásadně nepřípustné, aby dítě bylo odebráno z péče rodičů na základě 

předběžného opatření po dobu téměř jednoho roku či dokonce delší, a tím spíše, pokud trvání 

předběžného opatření není odůvodňováno a průběžně není zvažována jeho přiměřenost 

vzhledem k aktuálnímu vývoji dítěte a novým okolnostem případu.266 

V případech, ve kterých figuruje nezletilé dítě, je tzv. hledisko, které všechny výše zmíněné 

předpoklady a důvody, pro nařízení „prostého“ nebo „rychlého“ předběžného opatření 

propojuje, je princip nejlepšího zájmu dítěte, který je nutno posuzovat obzvláště citlivě.  

Právě princip nejlepšího zájmu dítěte bude vzat v úvahu při hodnocení vhodnosti prostředí, 

řádné péče či ohrožení a narušení života, morálního vývoje nebo jiného důležitého zájmu,  

který se dotýká dítěte.267 Ústavní soud ČR judikoval, že nejlepší zájem dítěte představuje 
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dostatečný legitimní cíl, jenž odůvodňuje i delší trvání předběžného opatření upravujícího 

poměry dítěte. Na základě principu nejlepšího zájmu dítěte může dojít i k zásahu 

(potencionálnímu zásahu) do základního práva dítěte (rodiče) na soukromý a rodinný život dle 

čl. 10 odst. 2 Listiny ČR.268  
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4. Postavení dítěte a jeho účast před soudem 
 

Nahlížení na postavení dítěte v průběhu rozhodovacího procesu se v posledních dvou 

staletích radikálně změnilo, přičemž tento vývoj je mj. patrný též na postupném přiznávání 

nových práv dítěti. První významné lidskoprávní úmluvy zabývající se právy dítěte, přijaté 

v reakci na politické poměry, zejména na události spojené s oběma válkami (např. při řešení 

otázky péče o válečné sirotky), byly jednoznačně vedeny cílem ochrany dítěte a péče o ně. 

Ženevská deklarace z roku 1924 ani Deklarace práv dítěte z roku 1959 (viz kapitola 2) práva 

participace neobsahovaly, protože paternalisticky zdůrazňovaly ochranu a péči poskytovanou 

dětem. Ženevská deklarace předně mířila na zájem zajištění blaha dítěte a apelovala zejména 

na morální povinnosti rodičů vůči dítěti. Na obdobné myšlence je postavena i Deklarace práv 

dítěte, která nutnost ochrany dítěte zdůvodňuje faktickým postavením dítěte jako slabšího 

subjektu.269   

Zásadní změnu v pojetí práv dítěte zakotvila Úmluva o právech dítěte. Již výše jsme si řekli, 

že Úmluva PD je základním katalogem práv dítěte, který dítě chápe jako lidskou bytost mladší 

18 let v situaci, kdy podle právního řádu, jenž se na dítě vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve. 

Úmluva PD zakotvila princip zájmu dítěte, který je současně předním hlediskem, a to při 

jakékoliv činnosti týkající se dítěte, ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromě-právními 

zařízeními sociální péče, soudy, správními nebo zákonodárnými orgány.270  

Navíc k dosavadnímu standardu práv dítěte přidala třetí pilíř, totiž participační práva dítěte 

(srov. čl. 12 až 17 Úmluvy). Tím Úmluva PD změnila nahlížení na dítě jako na aktivní subjekt, 

který může vlastním jednáním ovlivňovat záležitosti, jež se ho týkají. Participační práva dítěte 

v Úmluvě PD nemají normativního předchůdce, a proto jsou definovány podmíněně ve snaze 

konkurovat autoritě rodičů a státních orgánů.271  
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Participační práva dítěte jsou poslední ze čtyř skupin práv, která byla dítěti přiznána v rámci 

Úmluvy PD – jedná se o provision – zaopatření272, protection – ochrana273, development – 

rozvoj, participation – účast.  

Participace neboli účast dítěte je novou skutečností, kterou přinesla Úmluva PD, jež dítěti  

v tomto smyslu dává statut rovnoprávného komunikačního partnera, s nímž se musí počítat  

a jehož je nutno v rozhodovacím procesu brát vážně. Úmluva PD dítěti mezi základní 

participační práva přiznává (i) právo být informováno, (ii) právo vyjádřit svůj názor a své přání 

(svoboda projevu), (iii) právo svým názorem ovlivnit rozhodnutí, (iv) právo svým názorem 

zcela určit rozhodnutí. Tato práva nesmí být dítěti odňata, neboť vytvářejí nezbytný předpoklad  

k zjištění nejlepšího zájmu dítěte (srov. čl. 12–15 a čl. 31 a 40 Úmluvy). 

Ideovým základem těchto článků Úmluvy PD je autonomie dítěte. Role dítěte v průběhu 

rozhodovacího procesu nemá spočívat pouze v pasivním přijetí rozhodnutí, ale také v jeho 

aktivní účasti na průběhu procesu a jeho směru. Míra účasti by přitom měla být vždy přiměřená 

vyspělosti dítěte a měla by odpovídat jeho nejlepšímu zájmu. Zároveň tak dítěti vzniklo obecně 

využitelné právo být vyslechnuto ve všech životních situacích, jejichž předmětem je dítě samo, 

či záležitostí, které se ho bezprostředně dotýkají, 274 a to buď přímo (dítě osobně je vyslechnuto 

např. v přítomnosti důvěrníka či psychologa), nebo prostřednictvím zástupce (zákonný 

zástupce, poručník, opatrovník). Orgán SPOD může vystupovat v roli orgánu dohlížejícího, 

anebo bude v roli opatrovníka. Zvolený způsob slyšení musí být v souladu s procedurálními 

pravidly vnitrostátního zákonodárství.275 České soukromé právo zakotvuje participační práva 

podrobněji například v ustanovení § 867 o. z. a dále § 875 o. z. (viz výše). 

Vzhledem ke zvyšujícímu se významu participačních práv lze výše uvedený výčet doplnit  

o nová práva, kterými jsou: právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství, právo  

na sdružování, právo na volný čas, rekreaci a kulturní život a zároveň právo na zacházení,  

které podporuje smysl pro důstojnost a čest s ohledem na jeho věk. Do oblasti participace  

                                                 
272  Mezi práva zaopatřovací patří právo na zdravotní a zdravotnické služby (čl. 24); právo na životní úroveň 

(čl.27); právo na vzdělání (čl. 28); právo na přístup ke vhodným informacím (čl. 17) a v zásadě právo na 

přežití a rozvoj (čl. 6). Tento princip stanovuje povinnosti pro osoby a subjekty (popř. stát) odpovědné za 

dítě. 

273  Ochrana je chápána proti něčemu, také se zároveň používá ve smyslu ochrany lidských práv a svobod. 

Všechna tato vyjádření směřují k právům dítěte na rodičovskou a společenskou péči, právu na ochranu před 

nejrůznějšími formami ohrožování, vykořisťování a dalšími nepříznivými situacemi. (čl. 9, 11, 19, 21, 22, 

32–38 Úmluvy) 

274   ZEMANDLOVÁ / JANOČKOVÁ In. MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv: Občanský zákoník: velký 

komentář. Svazek IV. (§ 655-975) Praha: Leges, 2016, ISBN 978-80-7502-004-8, s. 1002 

275  POLIŠENSKÁ, Petra, Radka FEBEROVÁ a Zdeněk STUCHLÍK In. Rodinné právo - právní postavení 

dítěte. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Musíš znát.. ISBN 978-80-7598-442-5., s. 155 
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je možné zařadit i práva dítěte z menšinových skupin a domorodého obyvatelstva, které mají 

právo užívat vlastní kulturu i jazyk a vyznávat své náboženství.276 Dětský fond Organizace 

spojených národů (dále jen „UNICEF“) k tomuto doplnil, že účelem přiznání participačních 

práv dítěti je nápomoc dítěti v realizaci jeho práv a přípravy dítěte na aktivní roli  

ve společnosti.277 

Účast dítěte na rozhodování je závislá na rozvoji schopností dítěte, které můžeme shrnout  

do třech subjektivních podmínek, resp. předpokladů, tzv. obecných kritérii. První podmínkou  

je rozumová schopnost dítěte utvořit si vlastní názor, kterou je třeba vykládat extenzivně.  

Druhou podmínkou je věk dítěte. Věk je individuální, zjistitelná a ověřitelná skutečnost.  

Věk však není soběstačný – jsou využívány věkové hranice pro formy participace. I dítě, které 

se ještě nevyjadřuje verbálně, je schopno se vyjadřovat nonverbálně. Výbor pro práva dítěte 

OSN proto státy odrazuje od toho, aby zaváděly věkové hranice, ať už v právu nebo v praxi, 

které by omezily právo dítěte na vyjádření názoru a slyšení ve všech záležitostech, které se jej 

týkají. Přesto to však státy pro určité druhy formální participace dělají. Například v Nizozemí 

a Dánsku je hranice pro výslech dítěte před soudem stanovena na 12 let, v Německu na 14 let. 

Nejníže je v Evropě hranice pro výslech dítěte před soudem stanovena v Norsku,  

a to na věk 7 let. Třetí podmínku představuje zralost dítěte. Zralost je psychologickou kategorií, 

předpokládající určitý stupeň porozumění na straně dítěte a jeho schopnost zhodnotit budoucí 

následky vlastních rozhodnutí nebo rozhodnutí rodičů, zákonných zástupců, blízkých osob 

nebo orgánů veřejné moci v jeho záležitosti.278 

Nutnost právní úpravy participačních práv dítěte vychází z faktické nerovnosti subjektů,  

kdy dítě je (zpravidla) subjektem slabším, a tuto nerovnost je nutno nějakým způsobem 

kompenzovat. Tradičně se jako příklad slabšího postavení dítěte uvádí jeho postavení ve vztahu 

k rodičům a dále lze uvažovat o jeho slabším postavení vůči státu a jeho orgánům.279  

Na vnitrostátní úrovni jsou participační práva dítěte upravena v několika pramenech,  

                                                 
276  Borská J, Vacková J. In. Úmluva o právech dítěte a její implementace v 21. století / United Nations 

Convention on the Rights of the Child and its implementation in the 21st century [online]. 2016 [cit. 2021-1-

11]. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1016/j.kontakt. 2016.05.005 

277  For every child, every right.: The Convention on the Rights of the Child at a crossroads. UNICEF [online]. 

2019 [cit. 2021-7-22]. Dostupné z: https://data.unicef.org/resources/convention-on-the-rights-of-the-child-

crc30/ 

278  PTÁČEK In. MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv: Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IV.  

(§ 655-975) Praha: Leges, 2016, ISBN 978-80-7502-004-8, s. 1413 

279  KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Lidskoprávní dimenze českého rodinného práva. Brno: Masarykova univerzita, 

2009. ISBN 978-80-210-5053-2, s, 72 
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a to v občanském zákonu, v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí, v občanském soudním řádu 

a v zákoně o zvláštních řízeních soudních, což význam Úmluvy PD posiluje. 

Participační práva realizovaná ve vztahu k soudu zahrnují právo dítěte být informováno  

a právo vyjádřit se k záležitostem, které se dítěte týkají. Tomuto právu odpovídá povinnost 

soudu zjišťovat názor dítěte a brát na něj ohled (viz srov. § 867 o. z., § 100 odst. 3 o. s. ř.  

a § 487 odst. 2 z. ř. s.).280  

Vedle těchto práv upravuje občanský zákoník též participační práva dítěte ve vztahu 

k rodičům (srov. § 875 odst. 2 o. z.), podle kterých dítě, které je schopno s ohledem na stupeň 

svého vývoje vytvořit si svůj vlastní názor a posoudit dosah opatření jeho se týkajících (věk, 

duševní rozvoj dítěte), má právo obdržet potřebné informace a svobodně se vyjádřit ke všem 

rozhodnutím rodičů týkajících se podstatných záležitostí jeho osoby, popř. navrhnout vlastní 

řešení. Rodiče mají povinnost věnovat názoru dítěte patřičnou pozornost a brát názor dítěte při 

rozhodování v úvahu (srov. § 858 o. z.). Občanský zákoník tedy neomezuje informační 

povinnost rodičů pouze na podstatné záležitosti týkající se osoby dítěte, ale předpokládá 

participaci dítěte při jakémkoliv rozhodnutí týkajícího se zájmu dítěte. Výjimku, kdy lze 

participační práva dítěte pominout, je situace, kdy dítě není schopno vytvořit si vlastní názor či 

jej rodičům sdělit.281 Existují i situace, kdy se dítě vzhledem k neplnění této povinnosti ze strany 

rodičů – v rámci jejich rodičovské odpovědnosti - dostane do situace, která bude ohrožovat jeho 

řádnou výchovu a příznivý vývoj, a tedy bude mít právo na nápravu. Soud v této záležitosti, 

vyžaduje-li to zájem dítěte, může omezit rodičovskou odpovědnost nebo její výkon toho rodiče, 

který ji řádně nevykonává. Zároveň stanoví rozsah takového omezení (srov. § 870 o. z.). 

Právo dítěte vyjádřit se ke všem záležitostem, které se jej týkají, ovšem nelze interpretovat 

jako imperativ k bezvýhradné akceptaci vyjádřeného názoru dítěte.282 Konečné posouzení 

situace musí být ponecháno na dospělých, jelikož se má za to, že rodiče jsou právě těmi 

osobami, které nejlépe dítěti rozumí.283 Rozsah toho, nakolik je nutné věnovat názoru dítěte 

pozornost, respektovat jej a promítnout jej do konečného rozhodnutí v dané věci, zákon 

                                                 
280  SCHON, In. RADVANOVÁ, Senta. Rodina a dítě v novém občanském zákoníku. 1. vydání. Praha:  

C.H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-578-7, s. 41 

281  ZUKLÍNOVÁ, Michaela. In ŠVESTKA, J., FIALA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanský zákoník. 

Komentář. Svazek II. Praha: Wolters Kluwer, a.s., ČR, 2014. ISBN 978-80-7478-457-6, s. 480 

282  Nález Ústavního soudu ČR ze dne 30. 11. 2020, sp. zn.  I. ÚS 1319/2020, bod. 41. 

283  Nález Ústavního soudu ČR ze dne 17. 5. 2019, sp. zn.  II. ÚS 4247/2019, bod. 23. 
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neuvádí. Musíme proto vycházet z obecných kritérií a zohlednit věk dítěte, jeho rozumovou  

a psychickou vyspělost, jeho ovlivnitelnost a schopnost vyjádřit skutečně vlastní názor.284  

Na tomto místě je nutné doplnit, že existují i situace, kdy tuto povinnost mají orgány SPOD, 

aby v rámci soudního nebo správního řízení, kterého je dítě účastníkem, informovalo dítě  

(dle rozumové vyspělosti) o všech závažných věcech (i o průběhu řízení), které se jej týkají.285  

Lze shrnout, že dítě je nositelem práv – subjektem, nikoliv objektem, a jako takové by mělo 

být vždy informováno o svých právech a mělo by mu být umožněno je vykonávat (vyjádřit 

názor a být slyšeno) podle jeho věku a úrovně jeho vývoje. U dětí starších dvanácti let  

se potřebná úroveň rozumové vyspělosti pro přijetí takových informací v tamních případech 

předpokládá.286 Závěrem lze říct, že je nutné na participační práva dítěte nahlížet tak, že jsou 

určitým prostředkem vedoucím k dosažení zjištění nejlepšího zájmu dítěte. 287 

  

                                                 
284  SCHON, In. RADVANOVÁ, Senta. Rodina a dítě v novém občanském zákoníku. 1. vydání. Praha:  

C.H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-578-7, s. 42 

285  ZEMANDLOVÁ / JANOČKOVÁ In. MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv: Občanský zákoník: velký 

komentář. Svazek IV. (§ 655-975) Praha: Leges, 2016, ISBN 978-80-7502-004-8, s. 1003 

286  ZUKLÍNOVÁ, Michaela. In ŠVESTKA, J., FIALA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanský zákoník. 

Komentář. Svazek II. Praha: Wolters Kluwer, a.s., ČR, 2014. ISBN 978-80-7478-457-6, s. 464 

287  PTÁČEK In. MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv: Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IV.  

(§ 655-975) Praha: Leges, 2016, ISBN 978-80-7502-004-8, s. 1599 
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5. Exkurz do anglické právní úpravy v oblasti welfare of the child 
 

V úvodu této kapitoly je nutné upozornit, že na rozdíl od České republiky není na území 

Anglie Úmluva PD vnitrostátně závazná, jelikož v Anglii neexistuje právní úprava,  

která by Úmluvu PD implementovala do právního řádu.288 Na druhou stranu v rámci common 

law mají soudy povinnost k Úmluvě PD přihlížet v záležitostech, které úzce souvisí s principy, 

jež jsou v ní zakotveny.289 

Místo Úmluvy PD byla do anglického právního řádu převzata Evropská úmluva o ochraně 

lidských práv a základních svobodách - European Convention on Human Rights, a to zákonem 

Human Right Act 1998. Human Right Act 1998 zakotvil vymahatelnost základních práv  

a svobod pro každého u britských soudů, kdy státní orgány musí jednat se všemi rovně, důstojně 

a s patřičným respektem. Evropská úmluva nebo Human Right Act 1998 však výslovně 

neobsahuje právní úpravu týkající se postavení dítěte.290 Avšak Evropský soud pro lidská práva 

(dále jen „ESLP“) judikoval, že pojem „každý - everyone“ v článku 1 Evropské úmluvy  

zahrnuje i dítě (děti). 291 Proto je nutné i v anglickém právu zacházet s dětmi, jako s osobami 

sobě rovnými, s náležitou úctou a respektem.  

Hlavním právním předpisem rodinného práva v oblasti ochrany dítěte je zákon o dětech  

(The Children Act 1989), který se zaměřuje zejména na péči, ochranu a bezpečnost dítěte. 

Zákon byl doplněn zákonem z roku 2004 (The Children Act 2004), který zakotvil princip blaha 

dítěte (welfare of children). 292 

Na rozdíl od české právní úpravy anglická právní úprava nepoužívá pojem nejlepší zájem 

dítěte, ale spíše koncept blaha dítěte (childs welfare nebo welfare of the child).  

Stejně jako princip nejlepšího zájmu dítěte v české právní úpravě, tak i blaho dítěte  

v anglické právní úpravě je neurčitým právním pojmem, který nelze obecně definovat.  

The Children Act 1989 se proto blaho dítěte definovat ani nesnaží. Na druhou stranu stanovuje 

                                                 
288  Spojené království podepsalo úmluvu 19. dubna 1990, ratifikovalo ji 16. prosince 1991 a vstoupila  

v platnost 15. ledna 1992. Do britského právního systému nebyl dále implementován Mezinárodní pakt  

o hospodářských, sociálních a kulturních právech či Evropská sociální charta 

289  P–S (Children) [2013] EWCA Civ 223, bod. 35  

290  HERRING, JONATHAN In. Family law – Sixth edition, Exeter College, Oxford University. 2013,  

ISBN 978-1-4479-2314-5, s. 440 

291  Nielsen v Denmark (1988) ECHR 23 

292  HERRING, JONATHAN In. Family law – Sixth edition, Exeter College, Oxford University. 2013,  

ISBN 978-1-4479-2314-5, s. 582 
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neuzavřený seznam hledisek tzv. welfare checklist, které soud pro účely zjišťování a určení 

blaha dítěte musí zkoumat. 

Soud zejména zjišťuje:  

o zjistitelné pocity a přání dítěte (s přihlédnutím k jeho věku a porozumění),  

o jeho fyzické, emocionální a výchovné potřeby, 

o pravděpodobný dopad jakýchkoliv změn na situaci dítěte, 

o věk, pohlaví, původ a jakékoliv jiné charakteristiky dítěte, které soud shledá 

významnými, 

o jakoukoliv újmu, kterou dítě utrpělo, nebo která dítěti hrozí, 

o schopnost rodičů nebo jiné osoby, u které to soud považuje za vhodné, uspokojit potřeby 

dítěte, 

o jiné možnosti skutečnosti, které má soud v předmětném řízení k dispozici. 

Zákon stanovuje, že při rozhodování o otázce vztahující se k výchově dítěte nebo ke správě 

majetku či k jakémukoliv přijmu z toho vzešlému, musí být vždy blaho dítěte – welfare 

principle – tím prvořadým hlediskem (Children Act 1989, section 1 / 1, 3).293 Nutno zdůraznit, 

že tato ustanovení se vztahují pouze na řízení před soudy a pouze na specifikovanou oblast. 

Rozšíření zákona o širší okruh subjektů, které přicházejí do kontaktu s dětmi, doplnil zákon  

o dětech z roku 2004 (The Children Act 2004, section 11).294  

Soudní dvůr vysvětluje blaho dítěte jako neurčitý pojem, pod který lze podřadit vše,  

co souvisí s vývojem dítěte jako lidské bytosti. Soudce musí při posuzování a určování blaha 

dítěte nahlížet na situaci ze střednědobého a dlouhodobého pohledu, jelikož dítě se v průběhu 

času vyvíjí. Posuzování blaha dítěte nelze omezit jen na pohled financí nebo fyzického pohodlí. 

Blaho (blahobyt) dítěte vyžaduje jeho posouzení z pohledu nejširšího smyslu slova,  

kdy je nutné zohlednit širokou škálu etických, sociálních, morálních, náboženských, kulturních, 

emocionálních a sociálních hledisek. Vše prospěšné, co vede k blahu a štěstí dítěte, nebo má 

schopnost ovlivnit jeho vývoj současného i budoucího života, včetně rodinného, vzdělávacího 

a sociálního prostředí dítěte, dále jeho sociálního, kulturního, etnického a náboženského 

společenství, jsou relevantní hlediska pro posouzení blaha dítěte, které musí soud při soudním 

jednání zohlednit. Soudce musí přijmout holistický přístup (pohledem celku).295  

                                                 
293  HERRING, JONATHAN In. Family law – Sixth edition, Exeter College, Oxford University. 2013,  

ISBN 978-1-4479-2314-5, s. 431 

294  Children Act 2004 [online]. [cit. 2021-9-3]. Dostupné z: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/31 

295  Re G [2012] EWCA Civ 1233, bod. 26, 27 
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 Stejně jako v české právní úpravě, tak i anglické právní úpravě je vztah rodičů a dítěte 

upraven v rámci rodičovské odpovědnosti, kdy každý z rodičů dítěte může vykonávat 

rodičovskou odpovědnost nezávisle na druhém rodiči, pokud zvláštní zákon nestanoví něco 

jiného. (Children Act 1989 section 2 / 7). Na druhou stranu v anglické právní úpravě, v oblasti 

ochrany práv dítěte, je kladen důraz na tzv. paramountcy principle, který upřednostňuje blaho 

dítěte nad veškeré ostatní zájmy, i kdyby tím byla způsobena závažná újma rodičům dítěte nebo 

jiným osobám.296 Čili soud se v záležitostech zájmu rodičů (jiných osob) zabývá jejich zájmy 

pouze do té míry, do jaké se jejich zájmy týkají blaha dítěte.297 Tento aplikační postup byl 

potvrzen v rozhodnutí J vs. C z roku 1970, kdy soud rozhodl se zřetelem na blaho dítěte  

ve prospěch pěstounů proti zájmům biologických rodičů dítěte.298 Anglické soudy v dalším 

rozhodnutí judikovali, že přirozené pouto mezi dítětem a rodičem je nutné chránit, to však 

neznamená, že není možné do něj, z důvodu ochrany blaha dítěte, zasáhnout.299                                                                                                                                                                                                                       

Přijetím zákona Human Right Act 1998 došlo k provázání common law s judikaturou 

Evropského soudu pro lidská práva, který svými rozsudky ovlivňoval výklad Evropské úmluvy.  

Na základě této skutečnosti bylo otázkou, zdali je The Children Act 1989, vyzdvihující důraz 

na blaho dítě, v souladu s Evropskou úmluvou v oblasti práv dítěte na respektování rodinného 

a soukromého života zakotveného v čl. 8 Evropské úmluvy.300  

Článek obsahuje právo dítěte i rodiče na nerušené soužití, přičemž Evropská úmluva 

umožňuje zásah do tohoto práva pouze v souladu s příslušným zákonem a za současného 

sledování legitimního cíle. Oproti tomu zákon The Children Act 1989 klade důraz především 

na blaho dítěte, kdy jeho blaho brání před jakýmkoliv narušením – zvažována jsou pouze práva 

dítěte. Z toho vyplývá, že právo rodiče na nerušené soužití s dítětem lze omezit i proti 

nesouhlasu rodiče dítěte s tím, že zájem ochrany blaha dítěte je vždy přednostním hlediskem.301 

Není proto výjimkou, že anglické soudy často řešily případy, kdy proti sobě stála ochrana blaha 

dítěte a práva jeho rodičů, nebo dokonce blaho dětí navzájem. 

                                                 
296  HERRING, JONATHAN In. Family law – Sixth edition, Exeter College, Oxford University. 2013,  

ISBN 978-1-4479-2314-5, s. 432 

297  Court of Appeal in Re P (Contact: Supervision) 

298  J v C (1970) A.C. 668 - In J v C, the court held in favour of the foster parents and stated that despite the 

natural parents of the child being ‘unimpeachable’, the move to Spain would have been harmful to the child. 

As a result, the child remained with the foster parents in England. 

299  In Re KD (A Minor) (Ward: Termination of Access): HL 1988 

300  Ochrana lidských práv ve Spojeném království – cesta od tradice k listině práv? [online]. 2020 [cit. 2021-9-

3]. Dostupné z: https://www.iurium.cz/2020/05/11/ochrana-lidskych-prav-uk/#_edn50 

301  Tamtéž. 
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K problematice povahy závaznosti judikatury ESLP se vyjádřil i Nejvyšší soud Spojeného 

království, který konstatoval, že britské soudy mají zpravidla rozhodovat v souladu s ustálenou 

judikaturou ESLP, nelze však v tomto případě mluvit o závaznosti judikatury ESLP  

ve formálním smyslu (nejedná se tedy o soudcovský precedens se stejnou právní silou jako 

obyčejové právo).302 Dle dikce článku 2 zákona Human Right Act 1998 mají pouze povinnost 

judikaturu ESLP při svém rozhodování „brát v potaz“. To pak vede k tomu, že národní soudy 

netvoří vlastní britskou judikaturu, která by zohledňovala národní zájmy.303  

Z výše uvedeného plyne, že v době před vystoupením Velké Británie z Evropské unie  

(tzv. Brexit) soudy v případě konfliktu mezi těmito dvěma právními předpisy směřovaly svá 

rozhodnutí ve věci samé k individuálnímu vypořádání daných záležitostí, za současného 

dosažení nejvyšší shody těchto dvou právních předpisů. 

Vystoupením Velké Británie z EU došlo ke snížení ochrany lidských práv ve Velké Británii, 

jelikož se na ní již nevztahuje evropská legislativa, např. Listina základních práv EU (dále jen 

„Listina EU“). Tato Listina EU v některých oblastech poskytovala širší lidskoprávní ochranu 

než Human Right Act 1998 spolu s Evropskou úmluvou. Human Right Act 1998 chrání 

občanská a politická práva, Listina EU však navíc poskytuje ochranu sociálním právům, lidské 

důstojnosti, rovnosti osob a také evropskému občanství. Je důležité doplnit, že odchod Velké 

Británie z EU nijak platnost zákona Human Rights Act 1998 neovlivnil. Je však důležitá jeho 

novelizace vedoucí k doplnění ochrany lidských práv ve Velké Británii, která bude vyhovovat 

potřebám současné situaci. 304 

Závěrem této kapitoly je nutné říct, že nahlížení na zájem (blaho) dítěte v anglické právní 

úpravě a české právní úpravě je odlišné. V Anglii se blaho dítěte upřednostňuje nad veškeré 

ostatní zájmy, i kdyby tím byla způsobena závažná újma rodičům dítěte či jiným osobám  

(i třeba jejich odnětí z péče rodičů, viz výše). Oproti tomu v České republice nemůže být 

důvodem pro odnětí dítěte z péče rodičů pouze skutečnost, že by dítě bylo možno umístit  

do prostředí vhodnějšího pro jeho výchovu. Odnětí dítěte z péče rodičů musí být chápáno 

zásadně jako dočasné opatření, které bude ukončeno, jakmile to okolnosti dovolí, a veškerá 

                                                 
302  R v. Horncastle and Another; R v. Marquis and Another [2009] UKSC 14, [2010] 2 AC 373. 

303  HUMAN RIGHTS AND THE UK CONSTITUTION [online]. Colm O’Cinneide, 2012 [cit. 2021-9-3]. 

Dostupné z: https://www.thebritishacademy.ac.uk/documents/262/Human-rights-and-the-UKconstitution. 

pdf 

304  Ochrana lidských práv ve Spojeném království – cesta od tradice k listině práv? [online]. 2020 [cit. 2021-9-

3]. Dostupné z: https://www.iurium.cz/2020/05/11/ochrana-lidskych-prav-uk/#_edn50 
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opatření související s dočasnou náhradní péčí o dítě by měla být souladná s primárním cílem 

opětovného sloučení rodičů s dětmi.305 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
305  Nález Ústavního soudu ČR ze dne 12. 5. 2015, sp. zn.  I. ÚS 2903/14, bod. 33. 
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Závěr 
 

Ve své rigorózní práci jsem se věnoval principu nejlepšího zájmu dítěte ve spojení 

s předběžným opatřením. Česká legislativa s tímto principem bezpochyby pracuje, avšak nikde 

v zákoně není žádným způsobem konkretizován tak, aby bylo zřejmé, co daný pojem znamená 

a jak ho vnímat. Přesto se tento pojem objevuje v judikatuře i v textech zákonných předpisů.  

Rigorózní práci jsem zahájil historickým vývojem principu nejlepšího zájmu dítěte. 

Nejprve jsem nastínil samotnou cestu vzniku rodinného práva, a to kodifikaci zákona o právu 

rodinném, zákona o rodině, až k platnému právu, které je obsaženo v zákoně č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník. Zjistil jsem, že současná právní úprava používá výraz „zájem dítěte“ (§ 792, 

§ 866, § 875 o. z. a další) a také výraz „zřejmý zájem dítěte“ (§ 793 o. z.). Z toho vyplývá, že 

je zcela nezbytné, aby v zájmu dítěte bylo využito všech cest, které vedou k takovému 

rozhodnutí o uspořádání poměrů dítěte, jež budou pro dotyčné dítě nejvhodnější, protože 

nejlépe zajistí jeho životní vývoj. 

Protože téma rigorózní práce se zaměřuje na nejlepší zájem dítěte, věnoval jsem druhou 

kapitolu tomuto právnímu pojmu, jeho obsahu a metodologii jeho zjišťování. Vycházel jsem z 

Úmluvy PD, která upravuje povinnosti a práva jak rodičů, tak dítěte, a to do takové míry, aby 

byl zachován nejlepší zájem dítěte. Ten musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti 

týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, 

soudy, správními nebo zákonodárnými orgány. Jedná se o neurčitý právní pojem, jehož finální 

obsah utváří až rozhodovací praxe soudů, přičemž konkrétní druh zájmu je třeba určovat se 

zřetelem na konkrétní případ. Při zkoumání procesu zjišťování a určení nejlepšího zájmu dítěte 

jsem užil vodítko z komentáře Výboru OSN, který obsahuje seznam složek principu, na které 

musí být brán zřetel. Z rozsáhlého rozboru tohoto principu jsem došel k úvaze, že v zájmu dítěte 

je naplňování jeho potřeb tím nejdůležitějším procesem, a proto je nutné udělat vždy všechno, 

co vede k jejich naplnění.306  

Kapitola třetí tvoří hlavní jádro rigorózní práce, ve které jsem se podrobně zabýval 

problematikou principu nejlepšího zájmu dítěte ve spojení s předběžným opatřením.  

Zkoumal jsem podstatu a právní úpravu zejména procesního institutu speciálního předběžného 

opatření, které brání slabší stranu, resp. dítě, v ochraně jeho práv. Zaměřil jsem se tedy na 

předběžné opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí a na předběžnou úpravu poměrů 

dítěte. Obecně lze říct, že předběžné opatření podle § 400 z. ř. s. se snaží odstranit hrozbu 

                                                 
306  Rodinné listy: Odborné periodikum pro rodinné právo a související obory: Hledání nejlepšího zájmu dítěte 

pohledem právním i sociálním. 2018. Praha: Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1805-0824, s. 15, 16. 
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domácího násilí a zachovat soužití dítěte v rodinné domácnosti, tedy v prostředí, ve kterém žije 

od narození, naopak předběžné opatření upravené v § 452 z. ř. s. směřuje k odejmutí dítěte 

z jeho běžného rodinného zázemí a umísťuje ho do jiného vhodnějšího prostředí.  

V kapitole čtvrté zkoumám postavení dítěte a jeho účast před soudem. Tzv. participační 

práva dávají dítěti statut rovnoprávného komunikačního partnera, s nímž se musí počítat,  

a jehož je nutno v rozhodovacím procesu brát vážně. Dítě je nositelem práv – subjektem, nikoliv 

objektem, a jako participační práva dítěte můžeme chápat jeho právo vyjádřit svobodně své 

názory, s ohledem na jeho mentální vyspělost, a mít tak slovo ve všech věcech, které se týkají 

jeho sociálního, ekonomického, náboženského, kulturního a politického života. Participační 

práva zahrnují právo dítěte vyjádřit svůj názor a být slyšeno, právo být informováno, ale také 

svobodně se sdružovat. U dětí starších dvanácti let se potřebná úroveň rozumové vyspělosti pro 

přijetí takových informací v tamních případech předpokládá. Musíme proto na participační 

práva dítěte nahlížet tak, že jsou určitým prostředkem vedoucím k dosažení zjištění nejlepšího 

zájmu dítěte.307 

V závěrečné páté kapitole jsem se zabýval exkurzem do anglické právní úpravy v oblasti 

welfare of the child (blaho dítěte). Ve Velké Británii je princip blaho dítěte kýženým cílem, 

k němuž má všechno směřovat. Blaho dítěte je upřednostňováno nad veškeré ostatní zájmy,  

i kdyby tím byla způsobena závažná újma rodičům dítěte nebo jiným osobám. Britské soudy  

se v záležitostech zájmu rodičů (jiných osob) zabývají jejich zájmy pouze do té míry, do jaké  

se tyto zájmy týkají blaha dítěte. V české právní úpravě se přenechává rozhodování  

o nejlepším zájmu dítěte rodičům, kteří mají rodičovskou odpovědnost, jenž nelze v rámci 

zájmu dítěte bezdůvodně omezit (srov. § 855 a násl. o. z.). Veškerá opatření související s jejím 

omezením musejí být souladná s primárním cílem opětovného sloučení rodičů s dětmi.  

Ochrana nejlepšího zájmu dítěte je tedy především otázkou rodičovské odpovědnosti.  

Cílem rigorózní práce byla analýza nejlepšího zájmu dítěte ve spojení s předběžným 

opatřením. Výsledkem zkoumané otázky, která se zaměřila na speciální předběžné opatření  

a jeho nařízení, je, že princip nejlepšího zájmu dítěte je sledován vždy, když jde o záležitost 

slabší strany resp. nezletilého dítěte, tím spíš v situaci, kdy dítěti hrozí kritické ohrožení života, 

zdraví či zdárného vývoje. Z pohledu právní úpravy je dítě, jako slabší strana vztahu mezi 

rodičem a dítětem, dostatečně chráněno. Judikatura Ústavního soudu ČR s principem nejlepšího 

zájmu dítěte pracuje z mnoha úhlů. Z tohoto důvodu je v současné době již pravidlem,  

že obecné soudy v záležitostech ochrany dítěte, s ohledem na nejlepší zájem dítěte, komplexně 

                                                 
307  Rodinné listy: Odborné periodikum pro rodinné právo a související obory: Vybrané otázky ochrany 
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posuzují a hodnotí zájmy a potřeby nezletilých dětí takovým způsobem, aby zvolily právě 

takové řešení, které nejlépe reflektuje a naplňuje jeho nejlepší zájem.308 

Princip nejlepšího zájmu dítěte prolnul celou rigorózní prací, proto bych chtěl nabyté 

poznatky shrnout z pohledu tří hledisek – kultury, osobnosti a sociálního prostoru. 

Prvním hlediskem je kultura. Respekt k principu nejlepšího zájmu dítěte je součástí 

kultury státu, a proto z ní vychází. Naše kultura dosud dítěti nepřiznává v této záležitosti velkou 

autonomii, jelikož není uznáno za natolik rozumného člověka, který by byl schopen svůj zájem 

svéprávně vyjádřit. Z tohoto důvodu ho zastupují rodiče, případně zástupci státu - orgán SPOD, 

pediatři atd. (srov. § 31 o. z.). Stát má však povinnost dítě vždy vyslechnout a zjistit jeho názor, 

který musí posoudit podle jeho rozumové a duševní vyspělosti.309 

Přijetí Úmluvy PD na Valném shromáždění OSN dne 20. listopadu 1989 bylo určitým 

vyvrcholením kulturní změny ve vyspělých státech. Ratifikovalo ji 196 států z celého světa, 

kromě USA. Úmluva PD zavazuje státy, nikoliv jednotlivce, k jejímu plnění. Sama o sobě 

napomáhá transponovat kulturu principu nejlepšího zájmu dítěte ve státech po celém světě  

a slouží jako nástroj „kulturní globalizace“ chování k právům dítěte.310 

Stát musí na základě této mezinárodní smlouvy garantovat dítěti, které je schopno 

formulovat své vlastní názory, právo tyto názory svobodně vyjadřovat a mít slovo ve všech 

věcech, které se týkají jeho sociálního, ekonomického, náboženského, kulturního a politického 

života. Právo vyjádřit svůj názor, být slyšeno, právo být informováno a právo na svobodu 

sdružování, vychází z čl. 12 Úmluvy PD, ve spojení s čl. 3 Úmluvy PD, které ustanovuje 

nejlepší zájem dítěte. Názor dítěte a jeho přání je v tomto důsledku jedním ze zásadních 

podkladů soudu pro rozhodnutí ve věci dítěte. Soud k jeho názoru přihlíží vždy s ohledem  

na jeho věk a rozumovou vyspělost (vždy od věku 12 let) a bere ho jako „zásadní vodítko při 

hledání jeho nejlepšího zájmu“. Současně však není možné, aby soudy postoj nezletilého dítěte 

bez dalšího převzaly a aby své rozhodnutí založily toliko na jeho přání, a nikoliv na pečlivém 

a komplexním posuzování jeho zájmů.311 Ústavní soud k tomuto doplnil, že se právo dítěte  

na slyšení neomezuje jen na zjištění jeho názoru, ale zahrnuje také další komunikaci s dítětem 

a informování jej o řízení, včetně toho, jak řízení skončilo, přičemž za dodržení tohoto práva 

                                                 
308  Nález Ústavního soudu ČR ze dne 31. 12. 2018, sp. zn.  II. ÚS 2344/18, právní věta 

309  Vaníčková, Eva [et al.]. Stručný průvodce manuálem UNICEF pohledem nejlepšího zájmu dětí. Vyd. 1. V 

Praze: UK - 3. LF, 2012. 96 s. ISBN 978-80-260-2883-3, s. 32 

310  Agentura Evropské unie pro základní práva a Rada Evropy. Příručka evropského práva v oblasti práv 

dítěte [online]. Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2016 [cit. 2021-9-7]. ISBN 978-92-871-

9913-3. Dostupné z: https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_rights_child_CES.pdf, s. 47 

311  Nález Ústavního soudu ČR ze dne 26. 5. 2014, sp. zn. I. ÚS 2482/13, bod. 23. 
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odpovídá soud, který by měl dotčenému dítěti přístupnou formou vysvětlit, jak v jeho záležitosti 

bylo rozhodnuto a jak přitom byl zohledněn jeho názor.312 

Druhým hlediskem je osobnost. Zkoumat, pochopit a respektovat nejlepší zájem dítěte 

vyžaduje vyspělou osobnost s empatickým přístupem k dětem. Zjišťování názoru dítěte 

vyžaduje určitou citlivost, schopnost vytvořit pocit bezpečí a důvěry, schopnost nebo aspoň 

snahu podívat se na věci z perspektivy dítěte. Tato schopnost by měla být typickým rysem 

každé odpovědné osoby (rodiče, pěstouni, poručníci, a další) a státu (orgán SPOD).313 

Třetím aspektem je sociální prostor. K tomu, aby dítě mohlo své potřeby, přání a názory 

vůbec projevit, potřebuje k tomu určitý sociální prostor. Tento prostor můžeme také označovat 

jako vhodné prostředí. Není pochyb o tom, že tímto prostorem je primárně rodina tzv. rodinné 

zázemí. Rodina je jedinečným prostorem, který vytváří pocit důvěry a základního bezpečí. 

Zdravá rodina uspokojuje fyzické, emocionální a sociální potřeby a respektuje individualitu 

dítěte. V neposlední řadě je i místem, kde si dítě buduje vlastní a nezaměnitelnou identitu.  

Jenže právě o tento prostor bezpečí a důvěry ohrožené děti dočasně či trvale přicházejí. 

Obdobné místo sociálního prostoru nachází dítě v náhradních formách péče. 314 

Závěrem bych rád uvedl, že v rámci problematiky nejlepšího zájmu dítěte došlo 

k posunu v nazírání na dítě. Dítěti je přiznáváno stále více práv. Tuto tendenci je možné 

sledovat jak ve vnitrostátní, tak v mezinárodní úpravě. Nejprve bylo dítě chápáno jako osoba, 

o kterou je třeba pečovat a chránit ji. Dnes, kromě jiného, se dítě, vzhledem k zakotvení 

participačních práv, stalo plnohodnotným subjektem práva, nikoliv objektem, a jako takové  

by mělo být vždy informováno o svých právech a mělo by mu být umožněno, aby svá práva 

aktivně vykonávalo a pečovalo o vlastní záležitosti v mezích své vyspělosti a věku.315  

To je podle mého názoru vítaný směr v záležitosti nahlížení na práva dítěte. Myslím si,  

že princip nejlepšího zájmu dítěte získává na síle v celé kontinentální Evropě, kde je čím dál 

více chráněn a povědomí o něm se u odpovědných osob a státu stále rozšiřuje, a to i ve světě. 

  

                                                 
312  Nález Ústavního soudu ze dne 8. 10. 2018, sp. zn. II. ÚS 725/18, bod. 48 a 55. 
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ZOR    Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině  

ZPR    Zákon. č. 265/1949 Sb., o právu rodinném  

ZŘS (z. ř. s.)   Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních  

ZSPOD   Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí 

ZSZS    Zákon č.373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách  
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Nejlepší zájem dítěte zejména ve spojení s předběžným opatřením  

 

Abstrakt 
 

Práce se zabývá otázkami nezletilých dětí, které musí pro svůj věk, nezralost, závislost 

na rodičích apod. požívat zvýšené právní ochrany. Z tohoto důvodu se téma zaměřuje  

na problematiku principu nejlepšího zájmu dítěte.  

Tato problematika nezletilých dětí je vysvětlena nejen z hlediska ústavního pořádku  

a právní úpravy v občanském zákoníku, ale i z hlediska procesního práva občanského, zákona 

o zvláštních řízeních soudních a zákona o sociálně-právní ochraně dětí.  

Práce se zaměřuje zejména na institut předběžných opatření, jejichž účelem  

je poskytnout ohroženému dítěti ochranu v případech, kdy z různých důvodů nelze vyčkat  

až na vydání meritorního rozhodnutí ve věci samé, resp. je zřejmé, že vyčkávat na meritorní 

rozhodnutí soudu by bylo v rozporu se zájmem dítěte, které se ocitlo z nějakého důvodu v nouzi 

a jeho nejlepší zájem je tak ohrožen. 

Zkoumaná otázka se především zaměřuje na otázku nejlepšího zájmu dítěte,  

kdy je vysvětlena a zkoumána v souvislosti nejlepšího zájmu dítěte s předběžným opatřením. 

Předběžným opatřením má být poskytnuta neprodlená ochrana potřebnému dítěti, slabšímu 

článku rodinněprávních poměrů, a práce zjišťuje, zda tomu tak skutečně je, zda česká právní 

úprava je z tohoto hlediska dostačující – adekvátní. Princip je řešen zejména z pohledu  

s tzv. speciálními předběžnými opatřeními. Problematiku nejlepšího zájmu dítěte hodlám 

zkoumat z pohledu, jednak předběžného opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí, jednak  

o předběžnou úpravu poměrů dítěte. Oba tyto instituty mají společné, že ochraňují slabší článek 

rodinněprávního poměru v širším slova smyslu.  

Práce v neposlední řadě ukazuje, že při posuzování a zjišťování nejlepšího zájmu dítěte 

je nad míru důležité uznávat právo dětí na sebeurčení a umožnit jim participaci  

na rozhodnutích, která se jich týkají. 
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The Best Interest of the Child (especially in connection with Interim 

injunction) 

 

Abstract 
 

The topic of this thesis is the issues of minor children, who must enjoy increased legal 

protection due to their age, immaturity, dependence on parents, etc. For this reason, the topic 

of this thesis will focus on the principle of the best interests of the child. 

This issue of minors is explained not only in terms of constitutional order and legal 

regulations in the Civil Code, but also in terms of civil procedural law, the Act on Special 

Judicial Procedures and the Act on the Social and Legal Protection of Children. 

The work focuses mainly on the institute of preliminary measures, the purpose  

of which is to provide protection for the vulnerable child in cases where, for various reasons,  

it is not possible to wait except for the issuance of a substantive decision on the merits,  

resp. it is obvious that waiting for the decision of the court on the merits would be contrary  

to the interests of the child, who found himself in need for some reason, and his best interests 

are thus endangered. 

The aim of this thesis is to explain the topic of the best interests of the child, especially 

in connection with Interim injunction. An interim injunction is intended to provide immediate 

protection to a child in need, a weaker article of family law, and it will therefore be interesting 

to see whether this is indeed the case, whether the Czech legislation is sufficient in this respect 

- adequate. The principle is solved in particular from the point of view of the so-called special 

Interim injunction. I intend to examine the issue of the best interests of the child from the point 

of view of both a preliminary measure in the matter of protection against domestic violence  

and an Interim injunction of the child's circumstances. Both of these institutes have  

in common that they protect a weaker element of family law in a broader sense. 

Last but not least, the work shows that in assessing and finding out the best interests  

of the child, it is extremely important to recognize the right of children to self-determination 

and to enable them to participate in decisions that may concern them. 
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