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Úvod  
Rodičovská zodpovědnost je institut, se kterým se v životě setká každý z nás. Všichni 

v pozici dítěte a většina později i jako rodiče. Jde o komplex vztahů, který se vyvíjel a 

měnil od počátků lidské společnosti a jehož podoba nikdy nebude definitivní. Jde tedy 

o téma stále aktuální. Rodinné vztahy jsou tou nejintimnější sférou člověka. Ve své 

práci se zamyslím nad tím, proč je nutné, aby stát do tak soukromých vztahů zasahoval 

právní regulací. Rodina je jednotka, jejíž existence a fungování je ovlivněno nejen 

právními, ale i mnoha jinými systémy. Kulturou, morálkou, politickým a náboženským 

systémem, ekonomikou, tradicí. V rodině se zrcadlí všechny vztahy vnějšího světa a je 

tak velice zranitelná. Rodinné společenství plní funkce, z nichž některé nelze 

plnohodnotně nahradit ničím jiným, a to zejména z hlediska ve vztahu k dítěti. Rodina 

je primární sociální skupinou, do které dítě přichází a na které je závislé materiálně i 

emočně. Je tedy tak důležitou jednotkou, že si zaslouží zvláštní ochranu společnosti, 

potažmo státu. Nejslabším subjektem rodiny je přitom dítě, proto je třeba poskytnout 

mu zvláštní právní ochranu pro případ, že by rodina přirozeně nefungovala tak, jak má. 

Nutnost ochrany dítěte pramení z jeho fyzické závislosti na péči rodičů (zejm. v nižším 

věku), psychické nevyzrálosti, neschopnosti obstát samo ve společnosti, malé možnosti 

dovolat se svých práv vůči dospělým. Institut rodičovské zodpovědnosti upravuje 

vztahy mezi rodiči (popř. jinými zodpovědnými osobami) a dětmi, přičemž dbá zvýšené 

ochrany dítěte, jakožto slabšího subjektu.  

 

Volba tématu z oblasti rodinného práva pro mě byla jasná. Už několik let se věnuji 

dobrovolnické práci s dětmi žijícími v azylovém domě nebo v ústavu. Zejména 

v poslední době, když se setkávám s případy dětí umístěných v kojeneckém ústavu, si 

kladu otázku, zda je ochrana dítěte a jeho nejlepších zájmů skutečně v praxi 

uplatňována tak, jak je proklamováno zákonem. Jak je možné, že rodičům prochází 

jednání, které pouze komplikuje šanci dětí na umístění do náhradní rodiny? Hlubší 

poznání úpravy rodičovské zodpovědnosti je základem pro další úvahy a závěry.  

 

Ačkoli si má práce neklade za cíl porovnat českou právní úpravu se zahraniční, nelze 

odlišné právní úpravy nezmínit. Pro porovnání jsem zvolila některé státy Evropské 
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unie. Česká právní úprava, spočívající dnes převážně v zákoně č. 94/1963 Sb., o rodině, 

je předmětem připravovaných změn v rámci kodifikace občanského práva. Nový 

občanský zákoník by měl staronově zahrnout i oblast  rodinného práva. Ve své práci 

budu reflektovat některé nově navrhované úpravy. Právo, a o rodinném to platí 

dvojnásobně, není jen teoretickým systémem pravidel. Je třeba je chápat v úzké 

spojitosti s praxí. To je důvod, proč se ve své práci budu zabývat i konkrétními případy, 

v nichž se objevily aspekty dotýkající se tématu mé práce. Nechci totiž, aby má práce 

byla jen kompilací teorií a právních analýz. Téma rodičovské zodpovědnosti chci 

pojmout komplexně. Neomezím se jen na hmotněprávní úpravu, představím i procesní 

postupy s tímto institutem související. Cílem práce je tedy komplexní představení 

institutu rodičovské zodpovědnosti a omezujících zásahů státu, s přihlédnutím 

k budoucí možné úpravě, a právní analýza klíčových ustanovení.   

 

Text práce je dokončen s přihlédnutím k právnímu stavu platnému ke dni 1.2.2010.  
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1. Historický exkurz 

Institut rodičovské zodpovědnosti, který je předmětem této práce (ať už se nazýval 

jakkoliv) se neobjevil v našem právním řádu zničehonic. Je výsledkem vývoje vztahu 

mezi rodiči a dětmi, jak se utvářel v průběhu historie lidstva. Tento vztah a postavení 

obou subjektů – rodiče a dítěte – byl formován celou řadou okolností. Politickým 

zřízením, ekonomickou prosperitou, náboženstvím i tradicí dané společnosti. 

Podívejme se na některé charakteristické etapy tohoto vývoje.   

1.1. Starověké Řecko 

Ve Starověkém Řecku nepostačovalo ke vzniku prvního vztahu mezi dítětem a jeho 

rodinou jen narození jako je tomu dnes. V Athénách bylo zvykem, že novorozenec byl 

položen na zem před svého otce a pouze na něm záleželo, zda jej uzná za vlastní a 

přijme jej do rodiny. Pokud otec dítě zvedl a následně provedl tradiční obřadní úkony, 

přijal tím dítě do rodiny a dítě bylo v této rodině vychováno. Z různých důvodů ale otec 

dítě nezvedl a to pak bylo odloženo v lese nebo přímo usmrceno. Důvodem pro 

odložení dítěte mohla být pochybnost otce o tom, že dítě je skutečně jeho, ale častěji to 

byly důvody ekonomické, kdy otec usoudil, že rodina si nemůže dovolit živit další krk. 

Častěji byla odkládána děvčátka, ve kterých nebyl spatřován takový pracovní potenciál 

jako u chlapců. Odkládaly se také děti zdravotně postižené. Théby byly v tomto ohledu 

vyspělejší. Zákon zakazoval rodičům dítě odložit, avšak bylo jim dovoleno je prodat. 

Obec sama pak tyto obchody zprostředkovávala. Ve Spartě se rozhodování o životě a 

smrti novorozence dělo centralizovaně, nezáleželo na otci a, netřeba říkat, že ani na 

matce. Pokud stát neuznal dítě za dostatečně zdravého Sparťana, za budoucího silného 

vojáka, bylo bez milosti usmrceno. Pokud byl nad dítětem vyřknut kladný ortel, 

netěšilo se z rodinného krbu dlouho. Ve věku 7 let byli všichni chlapci odebíráni 

z rodin a vychováváni společně. Otec už nad nimi neměl žádnou moc, měl ji stát, a to 

absolutní. Dívky sice i po sedmém roce věku zůstávaly u matky, ale i zde jim stát 

organizoval výchovu, zejména po stránce fyzického prospívání a zocelování.  
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1.2. Starověký Řím 

V Římě se situace příliš nelišila. Hlavou římské rodiny byl otec (pater familias) a 

ostatní její členové byli podřízeni jeho moci. Kromě moci nad manželkou a dalšími 

členy domácnosti disponoval otec tzv. mocí otcovskou (patria potestas). Ta se 

vztahovala však pouze na děti narozené v řádném manželství a na adoptované děti. 

Moc otcovská zahrnovala i právo disponovat životem a smrtí dětí (ius vitae necisque). 

Už po narození mohl otec dítě uznat nebo odložit. Až od 3. století našeho letopočtu, 

v době křesťanských císařů, se z humánních důvodů začalo zakazovat odkládání a 

usmrcování novorozeňat jako parricidium (vražda příbuzného). Zákazy však nebyly 

příliš účinné, a tak byly ve státě zakládány nalezince pro odložené děti. Otec mohl dítě 

prodat do otroctví, přenechat k osvojení, odevzdat do manicipia1 či přenechat jako 

náhradu škody. Disponoval-li takto absolutními právy, je zřejmé, že mu náležela i méně 

podstatná práva, například veškerá majetková práva za děti. Zastupoval celou rodinu 

také ve veřejných záležitostech. Matka neměla v rámci rodiny o nic silnější právní 

postavení než její děti. Byla zodpovědná za výchovu dívek a za výchovu chlapců 

v útlém věku. V pozdějším věku přebíral výchovu synů otec. Věk dětí neměl na trvání 

otcovské moci vliv, s dospělostí dětí se nijak neměnil její rozsah. Ani když se syn 

oženil, nezanikala jeho otci otcovská moc. Nezanikala dokonce, ani když syn 

vykonával významnou veřejnou funkci. Nad dcerou ztratil otcovskou moc, když se 

vdala a dostala se tak do moci svého muže či jeho otce. Děti zkrátka byly v postavení 

majetku a byly zcela závislé na vůli svého otce. Otec však nebyl zcela nedotknutelným 

vládcem rodiny. Měl své povinnosti vůči rodině, především zabezpečit ji materiálně, a 

pokud je závažně zanedbával, mohl o svá výsadní práva přijít. Způsob výkonu otcovské 

moci však závaznými předpisy dán nebyl. A tak nalézáme v dochovaných pramenech 

doporučení, jako například od Marciana: „Patria potestas in pietate debet, non in 

atrocitate consistere“ („Otcovská moc má spočívat v laskavosti, nikoliv v příkrosti.“). 

Otcovská moc zanikala smrtí jednoho ze zúčastněných, pokud otec ztratil občanská 

práva, pokud se práv vzdal nebo pokud bylo dítě adoptováno jiným otcem rodiny.  

                                                 
1 moc muže nad manželkou obdobná svým rozsahem moci nad dětmi 
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1.3. Středověk 

V rámci celé Evropy vycházelo postavení dětí v rodině z římského pojetí otcovské 

moci. Silný vliv katolické církve však způsobil důrazné upřednostňování dětí 

narozených  v manželství. Narodit se jako nemanželské dítě znamenalo nejen 

nesmazatelné společenské stigma, ale mělo i výrazné důsledky v právní rovině. Mezi 

dětmi nemanželskými se nadto rozlišovaly děti narozené z trvalého konkubinátu, děti 

z náhodného spojení a děti prostitutek. Nejhůře na tom však byly děti narozené 

z cizoložství. Nemanželské děti nepatřily do otcovy rodiny, neměly v ní dědické právo 

a po dlouhou dobu neměly ani nárok na výživu od otce. Byly však omezeny i 

v „nerodinném“ životě. Nesměly nabývat nemovitosti, nesměly se vyučit řemeslu. Děti, 

které se nacházely v moci svého otce, neměly žádnou způsobilost k právním úkonům až 

do své zletilosti. Pokud jejich otec zemřel, byl jim ustanoven poručník, kterým mohla 

být i žena. 

1.4. Rakousko-Uhersko 

Rakouský obecný občanský zákoník2 (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch) 

vyhlášený r. 1811 císařským patentem ukládat oběma rodičům povinnost řádně a ve 

vzájemném souladu vychovávat děti. Zakotvoval stále specifická práva otce, otcovskou 

moc. Na jejím základě byl pouze otec zákonným zástupcem dítěte, určoval jeho 

vzdělání, výběr povolání, spravoval jeho jmění. Otec mohl pro případ své smrti stanovit 

poručníka, jeho práva tedy nepřecházela automaticky na matku dítěte. Otec měl k dítěti 

vyživovací povinnost. Pokud se však dítě vzepřelo jeho přání a nerespektovalo otcovu 

volbu jeho povolání, otec mu nemusel výživu poskytovat. V případě rozvodu či rozluky 

manželství byly děti automaticky svěřovány otci, s výjimkou chlapců do 4 let a dívek 

do 7 let.  

                                                 
2 Upravoval právo rodičovské ve své hlavě třetí (§ 137 - 186). 
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2. Prameny právní úpravy rodičovské zodpovědnosti 

2.1. Vnitrostátní úprava 

2.1.1. Právní úprava Československé republiky 

Po vzniku Československé republiky převzal nově vzniklý stát právní předpisy bývalé 

monarchie. Stalo se tak zákonem č. 11/1918 Sb. z. a n., o zřízení samostatného státu 

československého, nazývaný také tzv. recepční norma. Úprava rodinného práva byla 

nadále součástí obecného zákoníku občanského a nesla se v duchu kanonického 

manželského práva. Obecný zákoník občanský důrazně rozlišoval mezi dětmi 

narozenými v manželství a nemanželskými dětmi, které měly podstatně menší právní 

ochranu. Zajímavostí je, že byly-li děti po rozvodu svěřeny do péče matky, měl otec 

vyživovací povinnost. Naopak to ovšem neplatilo, matky, jejichž děti byly svěřeny do 

péče otce, nemusely na jejich výživu nijak přispívat. Uvědomíme-li si společenské 

poměry, je zřejmé, že taková úprava byla poplatná své době. Ženy v této době nebyly 

zpravidla ekonomicky samostatné, bylo povinností muže zabezpečit svou rodinu.  

 

Až do poloviny 20. století platila jiná úprava rodinného práva v české a jiná ve 

slovenské části státu. 1.1.1950 nabyl účinnosti zákon č. 265/1949 Sb., o právu 

rodinném. Došlo tím k vydělení právní úpravy rodinných vztahů z kodexu občanského 

práva. Po vzoru sovětské právní úpravy se tak měla zvýraznit specifika osobních vztahů 

rodinných od vztahů majetkových a zdůraznit socialistický význam rodiny oproštěné od 

vztahů soukromého vlastnictví. Výrazným pozitivem bylo zrovnoprávnění muže a ženy 

v manželství a zrovnoprávnění manželských a nemanželských dětí. Byl zrušen institut 

moci otcovské a zaveden institut rodičovské zodpovědnosti, jejímiž nositeli byli 

rovnoprávně oba rodiče, a to bez ohledu na to, zda byli manželi či nikoli. Také byla 

nově zavedena alimentační povinnost matek, bylo-li dítě svěřeno do péče otci. Byly to 

změny, jimiž docházelo k naplnění ustanovení ústavního zákona č. 150/1948 Sb., 

Ústava Československé republiky, která konstituovala rovnoprávnost mužů a žen3.  

                                                 
3 § 1 odst. 2: „Muži a ženy mají stejné postavení v rodině i ve společnosti a stejný přístup ke vzdělání i ke 
všem povoláním, úřadům a hodnostem.“ 
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2.1.2. Současná právní úprava  

Rekodifikace v 60. letech se nevyhnuly ani rodinnému právu. Byl přijat zákon č. 

94/1963 Sb., o rodině, který platí v novelizované podobě dodnes. Nový zákon byl plně 

v souladu s Deklarací práv dítěte, přijatou Organizací spojených národů v roce 1959.4 I 

když se již krátce po listopadu 1989 objevily snahy o koncepční změnu zákona, nebyly 

ani v průběhu 90. let realizovány. Nutno říci, že ještě dlouhé roky po revoluci 

přetrvávala v zákoně socialistická ustanovení naprosto neodpovídající novému 

demokratickému řádu.5  

 

Řadu změn přinesl až zákon č. 91/1998 Sb., nazývaný pro svůj rozsah „velká novela 

zákona o rodině.“ Byl to tento zákon, který zavedl pojem „rodičovská zodpovědnost,“ 

čímž nahradil dosud užívaný pojem „práva a povinnosti rodičů.“  

 

V roce 1999 byl přijat zákon č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí. Tento 

atrahoval ta ustanovení zákona o rodině, která měla veřejnoprávní charakter a týkala se 

činnosti orgánů sociálněprávní ochrany dětí. Úprava intervence soudu do rodinných 

vztahů však zůstala v zákoně o rodině. Do toho byla nově včleněna i základní úprava 

pěstounské péče, která byla do té doby předmětem samostatného zákona č. 50/173 Sb., 

o pěstounské péči.  

 

Platný zákon o rodině neodpovídá dle mého názoru zcela požadavkům moderního 

zákona. Obsahuje četná ustanovení, která mají pouze proklamativní charakter, jsou 

nevynutitelná a není za jejich porušení stanovena sankce.6 Některá ustanovení umožňují 

různý výklad, de lege ferrenda by bylo vhodné, aby zákonodárce tato ustanovení 

                                                 
4 Jednalo se již o druhou Deklaraci práv dítěte. První byla přijata v roce 1924 Ligou národů.  
5 např. § 30: „O výchovu dětí pečují v nerozlučné jednotě rodiče, stát a společenské organizace, zejména 
československý svaz mládeže a jeho pionýrská organizace“ nebo § 31 odst. 2: „Výchova musí být vedena 
tak, aby děti získávaly stále širší a hlubší vzdělání, osvojily si odpovědný postoj k práci a aby do jejich 
vědomí a jednání pronikly takové morální zásady, jako láska k vlasti, přátelství mezi národy, ochrana 
společenského vlastnictví, podřízenost osobních zájmů zájmům celku, dobrovolné a uvědomělé 
dodržování pravidel socialistického soužití, úcta k druhým, osobní skromnost, čestnost a obětavost.“ 
6 např. § 35 ZOR: „Dítě je povinno své rodiče ctít a respektovat.“ nebo § 32 odst. 2 ZOR: „Rodiče mají 
být osobním životem a chováním příkladem svým dětem.“ 
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vyjasnil.7 Zákon o rodině ve spojení s celým právním řádem nicméně dle mého názoru 

poskytuje dostatečnou právní ochranu dítěte.  

 

Zákon o rodině není kodexem, který by plně obsáhl veškeré potřebné elementy právní 

úpravy. Procesní stránka rodinněprávních vztahů je upravena převážně v zákoně č. 

99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen OSŘ), který upravuje zvláštní druhy 

nesporných řízení týkajících se rodinných záležitostí. Všechny zmíněné předpisy je 

samozřejmě nutné vykládat v souladu s předpisy vyšší právní síly, zejména s ústavním 

zákonem č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (dále jen „Ústava“), a ústavním 

zákonem č. 2/1993 Sb., Listinou základních práv a svobod (dále jen „Listina“).  

2.1.3. Návrh nového občanského zákoníku  

Návrh nového občanského zákoníku8 obsahuje komplexní úpravu rodinného práva ve 

své části druhé. Po jeho přijetí dojde ke zrušení zákona o rodině. Úprava rodinných 

vztahů se tak opět vrátí do kodexu občanského práva, jak je to běžné v západních 

zemích. Návrh neopouští stávající pojetí a zásady rodinného práva, navazuje na 

současnou právní úpravu. Změny jsou zejména v terminologii, formulacích, 

v podrobnějším rozvedení některých otázek a doplnění ustanovení, která nově upravují 

dosud neřešené otázky. K jednotlivým novotám se vyjádřím v rámci dalšího výkladu 

v příslušných tématických kapitolách.  

2.2. Mezinárodní úprava 

Mezinárodní společenství si je vědomo nutnosti poskytnou dětem zvláštní ochranu. 

Práva dítěte jsou kodifikována v mnoha mezinárodních i vnitrostátních dokumentech. 

Nejvýznamnějším mezinárodním dokumentem v této oblasti je Úmluva o právech 

dítěte   přijatá roku 1989 Valným shromážděním Organizace spojených národů v New 

Yorku a dosud ratifikovaná úctyhodným počtem 191 států, čímž se stala 

                                                 
7 např. z ustanovení § 31 odst. 4: „Dítě, které žije ve společné domácnosti s rodiči, je povinno podle svých  
schopností  jim  pomáhat.“ není zřejmé, zda se jedná pouze o nezletilé dítě nebo i o dítě zletilé, 
podrobněji k této otázce viz. kapitola 7.2 
8 Pracuji s návrhem zákona dostupným na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti České 
republiky http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/navrh-zakona.html, aktuálním ke dni 1.11.2009 (dále jen 
„návrh nového občanského zákoníku“ či „návrh nového OZ“) 
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nejúspěšnějším dokumentem o lidských právech v historii9 (dále jen „Úmluva“). 

Úmluva nemá dle převažujícího právního mínění povahu self-executing, to znamená, že 

se jí nemůže dovolávat sám jednotlivec přímo, „pouze“ z pohledu mezinárodního práva 

zavazuje státy.  

2.3. Evropská úprava 

Jmenujme nejdůležitější evropské prameny týkající se rodičovské zodpovědnosti: 

� Rada Evropské Unie: Nařízení Rady č. 2201/2003 o příslušnosti a uznávání a 

výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a 

o zrušení nařízení č. 1347/2000 (tzv. „nařízení Brusel IIbis“)  

� Rada Evropy: Evropská úmluva o lidských právech z roku 1950. Tato úmluva 

chrání základní práva a svobody a zřizuje Evropský soud pro lidská práva schopný 

zaručit jejich dodržování. Řada ustanovení se vztahuje k rodině a dětem, např. 

právo na rodinný život (článek 8). 

� Evropská úmluva o právním postavení dětí narozených mimo manželství z roku 

1975 

� Evropská úmluva o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí a obnovení 

výchovy dětí z roku 1980. Tato úmluva řeší problémy způsobené spory o výchovu 

mezi rodiči žijícími v různých evropských státech.  

� Evropská úmluva o výkonu práv dětí z roku 1996. Cílem této úmluvy je chránit 

nejlepší zájmy dětí. Obsahuje řadu procesních opatření, která mají zajistit 

dodržování práv dětí.  

� Tzv. Nová úmluva o styku s dětmi. Cílem této úmluvy je stanovit všeobecné zásady 

pro vydávání rozhodnutí o styku a také určit vhodné ochranné nástroje a záruky k 

zajištění řádného uplatňování styku a okamžitého vrácení dětí po uplynutí doby 

styku. Úmluva dosud nevstoupila v platnost. 

Spolu s Lisabonskou smlouvou vstoupila 1.12.2009 v Evropské unii v platnost také 

Listina základních práv Evropské unie. Zakotvuje ochranu práv dětí, rodičů i rodinného 

života. Česká republika si však vyjednala výjimku, a tudíž se na ni platnost listiny 

nevztahuje.  

                                                 
9 Je zajímavostí, že Úmluvu neratifikovalo Somálsko a USA. Česká republika ratifikovala Úmluvu v roce 
1993.  
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3. Pojem „rodičovská zodpovědnost“ 

Rodičovská zodpovědnost je právní institut zahrnující podstatnou skupinu práv a 

povinností rodiče k jeho nezletilému dítěti. Podle § 31 odst. 1 ZOR je rodičovská 

zodpovědnost souhrn práv a povinností při péči o nezletilé dítě, zahrnující zejména péči 

o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, při zastupování 

nezletilého dítěte a při správě jeho jmění. 

 

Rodičovská zodpovědnost je úzce spjata s funkcemi rodiny, zejm. s funkcí výchovnou. 

Posun vztahu mezi rodičem a dítětem od moci otcovské, přes rodičovskou moc 

k rodičovské zodpovědnosti je významnou změnou. Jednak se rozšířil nositel oprávnění 

z otce na oba rodiče, kteří jsou rovnoprávní, jednak pojem „moc“ implikuje spíše 

možnost ovládání a rozhodování, kdežto pojem „zodpovědnost“ už představuje spíše 

odpovědnost za někoho, povinnosti vůči někomu, ochrana někoho. Tato změna 

samozřejmě není pouze terminologická, ale odráží skutečné vnímání vztahu rodiče a 

dítěte, jak se měnilo v průběhu  doby.  

 

Původní znění zákona o rodině používalo pojem „Práva a povinnosti rodičů“, což nyní 

představuje asi nejpřesnější definici pojmu rodičovská zodpovědnost. V zahraniční 

legislativě se používají například pojmy Elterliche Sorge (rodičovská péče) nebo 

l´autorité parentale (rodičovská autorita). Není bez zajímavosti, že v italštině se stále 

používá pojem patria potestà a ve španělštině patria potestad. V rámci Evropy se však 

dnešní obsah těchto pojmů významně neliší, tedy zdaleka se nejedná o původní 

významy pojmů.  

 

Aktuální návrh nového občanského zákoníku pracuje s pojmem „rodičovská 

odpovědnost“ a definuje její obsah šířeji než současná úprava. Ustanovení § 800 návrhu 

nového občanského zákoníku stanoví: „Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a 

práva rodičů, která spočívají v péči o dítě a v jeho ochraně, v udržování osobního styku 

s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho 

zastupování a spravování jeho jmění; (…).“  
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Domnívám se, že stejně jako v dalších případech není nutné měnit již vžitou 

terminologii. V důsledku takovéto drobné jazykové změny bude jen docházet 

k terminologickým nepřesnostem, když bude veřejnost používat zavedený pojem 

„zodpovědnost.“ Termín „odpovědnost“ je navíc v občanském, správním i trestním 

právu spojován se sankcí v podobě vzniku druhotné povinnosti. Z těchto důvodů se 

domnívám, že by bylo vhodnější zůstat u pojmu „rodičovská zodpovědnost.“ Původní 

návrh nového občanského zákoníku užíval pojem „rodičovské povinnosti a práva.“ 

K tomu důvodová zpráva uváděla, že tento víceslovný název je přesnější a pro laiky 

srozumitelnější co do obsahu institutu. Nezvyklé pořadí „povinnosti a práva“ je dle 

důvodové zprávy dáno významem povinností, a to zejména v poměru k dítěti. S užitím 

víceslovného pojmu „rodičovské povinnosti a práva“ nesouhlasím zejména 

z interpretačních důvodů. Pokud zákonodárce užije tyto obecné, v právním řádu široce 

užívané, pojmy v jakémkoli ustanovení, nebude zřejmé, zda odkazuje na povinnosti a 

práva spadající do rozsahu institutu dnes nazývaného „rodičovská zodpovědnost,“ nebo 

má v úmyslu zahrnout širší spektrum povinností a práv. Název institutu by měl být 

specifický, jasný a nezaměnitelný.   

 

Nařízení Brusel IIbis stanoví v čl. 2 odst. 7: „rodičovskou zodpovědností“ se rozumějí 

veškerá práva a povinnosti fyzické nebo právnické osoby týkající se dítěte nebo jmění 

dítěte, která jsou jí svěřena rozhodnutím, právními předpisy nebo právně závaznou 

dohodou. Tento pojem zahrnuje především právo péče o dítě a právo na styk 

s dítětem.“ 
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4. Předmět rodičovské zodpovědnosti 

Předmětem institutu rodičovské zodpovědnosti je vztah rodičů a dětí. Právní úprava 

tohoto vztahu má chránit nejen jeho slabší subjekt – dítě, ale i rodičovství jako takové. 

Zdravý vývoj dítěte je natolik vážným zájmem společnosti, že je tento vztah, ač svou 

podstatou soukromý až intimní, upraven zejména kogentními předpisy. Účelem práv a 

povinností rodičů je zajistit dítěti zdravý fyzický, psychický i sociální vývoj. Návrh 

nového občanského zákoníku stanovuje výslovně, že „účelem povinností a práv k dítěti 

je zajištění morálního a hmotného prospěchu dítěte“ (§ 798 odst. 2). 

 

Rodinné právo se řadí do práva soukromého, vychází proto z rovnosti subjektů. Avšak 

v případě úpravy rodičovské zodpovědnosti je tato zásada modifikována s ohledem na 

rozdílné možnosti a schopnosti subjektů. Rodičovská zodpovědnost je ochranným 

institutem. Dítě, jakožto slabší subjekt, požívá zvláštní ochrany a práv, kterou mu stát 

garantuje i na ústavní úrovni10. Zájem na zachování těchto práv je tak silný, že 

umožňuje v jistých případech i intervenci státu do rodinných poměrů. Je pravidlem, že 

řízení ve věcech péče o nezletilého lze zahájit i bez návrhu. Pokud však rodiče své 

funkce plní, stát zasahovat nesmí, musí ctít soukromí rodiny. Zásahy do rodinných 

poměrů jsou tedy možné jedině v zájmu dítěte. Jako hlavní hledisko se zde uplatní 

otázka blaha dítěte.  

 

Právní vztah rodičů a dítěte je založen zákonem, ani jeden z zúčastněných subjektů se 

z jeho obsahu nemůže vymanit volně. Nelze se tedy vzdát rodičovské zodpovědnosti, 

nelze se platně „zříci dítěte.“ Výslovně toto stanoví i návrh nového občanského 

zákoníku.11 Kromě skutečností předvídaných zákonem může trvání a rozsah rodičovské 

odpovědnosti měnit pouze soud. Rodiče svá práva a povinnosti tedy nemohou převést 

na třetí osoby, nemohou se jich vzdát, ovšem nemusí všechna práva a povinnosti 

vykonávat sami osobně. Rodiče mohou pověřit výkonem některých práv a povinností 

třetí osobu, což je ovšem nezbavuje odpovědnosti za jejich výkon.12 

                                                 
10 Čl. 32 odst. 2 věta druhá LZPS : „Zvláštní ochrana dětí a mladistvých je zaručena.“ 
11 § 798 odst. 1: „Rodiče a dítě mají vůči sobě navzájem povinnosti a práva. Těchto vzájemných 
povinností a práv se nemohou vzdát; učiní-li tak, nepřihlíží se k tomu.“ 
12 Hrušáková, M., Králíčková, Z. České rodinné právo. 2. vydání, Brno : Doplněk, 2001, s. 186. 
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5. Nositelé rodičovské zodpovědnosti 

5.1. Předpoklady rodičovské zodpovědnosti 

Nejčastějším případem vzniku rodičovské zodpovědnosti je narození dítěte. Jde o 

právní skutečnost způsobující vznik práv a povinností v oblasti rodinného práva. Takto 

vzniká rodičovská zodpovědnost oběma rodičům.13 Jejími nositeli se stávají na základě 

pouhé existence rodičovství, tedy narozením dítěte, zpravidla není třeba jim ji jakkoli 

přiznávat.14 Právní účinky může mít již zplození dítěte15, zde však nejde o práva a 

povinnosti řazená do rodičovské zodpovědnosti. Nositeli rodičovské zodpovědnosti se 

stávají oba rodiče, bez ohledu na to, zda se dítě narodilo v manželství, či zda spolu žijí. 

Jestliže je naživu pouze jeden rodič či rodič není znám, náleží rodičovská zodpovědnost 

pouze druhému rodiči. Totéž  platí,  je-li  jeden  z rodičů rodičovské zodpovědnosti 

zbaven a nebo je-li výkon jeho rodičovské zodpovědnosti pozastaven.K výkonu 

rodičovské zodpovědnosti je třeba mít způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu. 

Nemá-li, či ztratí-li ji rodič, zaniká jeho rodičovská zodpovědnost ze zákona. Náleží  

pak pouze druhému rodiči (§ 34 odst. 2 ZOR), a není-li ani to možné, je dítěti 

ustanoven poručník (§ 78 ZOR). Plně rodičovská zodpovědnost zaniká zletilostí 

dítěte.16 Zletilost dítěte ale neznamená zánik všech rodinně-právních vztahů mezi rodiči 

a dítětem. Především vyživovací povinnost rodičů  k dětem nezaniká dosažením 

zletilosti dítěte, její trvání je určeno schopností dítěte samo se živit.  

5.2. Rodiče 

Zákon nedefinuje pojem „rodič.“ Hlava třetí části druhé zákona však definuje, kdo je 

matkou  a kdo otcem. Rodiči tedy rozumíme matku a otce dítěte. Obsah těchto 

sociálních rolí se měnil spolu s vývojem společnosti tak, jak na něj působily měnící se 

společenské, ekonomické a kulturní faktory. Tyto změny probíhaly postupně, 

k radikální změně pak došlo během posledních dvou staletí. Ta se vyznačuje 

snižováním mocenského významu otce v rodině a přecházením jeho pravomocí i na 

                                                 
13 § 34 odst. 1 ZOR: „Rodičovská zodpovědnost náleží oběma rodičům.“ 
14 Srov. výklad o nezletilém rodiči, viz. čl. 5.2.1 této práce. 
15 Např. nárok neprovdané matky na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím dle § 95 ZOR. 
16 § 8 odst. 2 OZ: „Zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku. Před dosažením tohoto věku se 
zletilosti nabývá jen uzavřením manželství.(…)“ 
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matku, až se obě role vyrovnaly. Tomuto přesunu pomohla feminizace rodící se na 

začátku 19. století. V důsledku oddělení domácího a pracovního prostředí přecházela v 

praxi zodpovědnost za děti na matky, které zpravidla zůstávaly v domácnosti. K tomu 

začaly následně přihlížet i soudy a nebylo již bezvýjimečným pravidlem, že se děti po 

rozvodu svěřovaly do péče otci. V úvahu se braly morální kvality otce a byly-li značně 

pochybné, děti byly svěřeny matce. Rovněž se vytvořilo pravidlo, že matce se 

svěřovaly děti v útlém věku. Hovoříme o tzv. „presumpci útlého věku dětí“, která byla 

ve Spojených státech dokonce uzákoněna. Malé děti byly přednostně svěřeny matce, 

avšak po dosažení určitého věku dány do péče otci, což je bezpochyby velmi 

rozporuplný postup. Na začátku 20. století byla již preference otců ohledně svěření do 

péče zcela nahrazena preferencí matek bez ohledu na věk dítěte. Význam otce pro 

vývoj dítěte byl podceňován, důraz byl kladen na vztah matky s dítětem. Dnes je takové 

pojetí v teoriích psychologie již překonáno, avšak v soudní praxi je stále zvykem 

upřednostňovat při péči o děti matky.  

 

Rovnost obou rodičů při péči o dítě vyplývá z ústavního principu rovnosti muže a 

ženy.. Rodičovská zodpovědnost každému z nich náleží pouze na základě vztahu 

rodičovství za předpokladu plné způsobilosti k právním úkonům. V naší právní úpravě 

nezáleží na tom, zda jsou rodiče manželé, či zda spolu žijí ve společné domácnosti. 

V ostatních státech Evropské unie se ale setkáme i s jinými přístupy17: 

• Ve Velké Británii (přesněji Anglie a Wales) V případě sezdaných rodičů mají 

rodičovskou zodpovědnost oba rodiče, v případě neprovdaných matek mají 

rodičovskou odpovědnost pouze matky a otcové ji mohou získat buď dohodou s 

matkou, nebo soudním příkazem.  

• V Itálii v případě nesezdaného páru jsou odpovědni za dítě oba rodiče, pokud 

oba dítě uznali a žijí spolu. Jestliže rodiče spolu nežijí, odpovědnost náleží tomu 

rodiči, s nímž dítě bydlí, nebo, pokud dítě nebydlí s žádným z rodičů, rodiči, 

který dítě jako první uznal. Rodiči, který odpovědnost nemá, zůstává však právo 

dohlížet na výchovu, vzdělávání a životní podmínky dítěte. 

                                                 
17 Internetové stránky Evropské unie - Evropská soudní sítě pro občanské a obchodní věci dostupné na : 
http://ec.europa.eu/civiljustice/parental_resp/parental_resp_gen_cs.htm  
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• V Řecku mají za dítě rodičovskou zodpovědnost jeho rodiče za předpokladu, že 

jsou manželé a žijí společně. Narodí-li se dítě jako nemanželské, vykonává 

rodičovskou zodpovědnost pouze matka. 

• Ve Španělsku, pokud rodiče žijí odděleně, rodičovskou pravomoc bude 

vykonávat ten rodič, s nímž dítě žije, nicméně soud na žádost druhého rodiče 

může rozhodnout o společném vykonávání rodičovské moci. 

 

V pozdějším výkladu se budu pro zjednodušení vyjadřovat místo o „nositelích 

rodičovské zodpovědnosti“ o „rodičích“. Některé pasáže mohou přitom platit stejně i 

pro jiné nositele práv a povinností z rodičovské zodpovědnosti.  

5.2.1. Nezletilý rodič 

V této souvislosti je třeba řešit otázku nezletilého rodiče. Tomu rodičovská 

zodpovědnost nevzniká automaticky narozením dítěte. Pokud nezletilý rodič uzavře 

s povolením soudu manželství, nabývá tím zletilosti a tedy i plné způsobilosti 

k právním úkonům. V případě nezletilého rodiče by tak vznikaly rozdíly v nabytí 

rodičovské způsobilosti na základě toho, zda nezletilý rodič uzavřel manželství. Proto 

novela ZOR č. 91/1998 Sb. dala soudu možnost přiznat nezletilému rodiči dílčí 

oprávnění z rodičovské zodpovědnosti. Podmínkami jsou dosažení věku 16 let a 

potřebné předpoklady pro výkon práv a povinností z rodičovské zodpovědnosti 

vyplývajících (§ 34 odst. 3 ZOR). Soudu nic nebrání ani v tom, svěřit nezletilému 

rodiči dítě do výchovy dle § 50 ZOR18, pokud je nezletilec schopen se o dítě řádně 

starat. Nezletilému rodiči jsou zpravidla dána oprávnění se o dítě osobně starat, živit 

jej, zabezpečovat po materiální stránce. Není ale zákonným zástupcem dítěte a nemůže 

tedy jednat jeho jménem. Přiznáním rodičovské zodpovědnosti nezletilému rodiči však 

nezaniká vztah rodičovské zodpovědnosti mezi nezletilým rodičem a jeho rodiči. Na 

péči o dítě tak bude mít vliv i výkon rodičovské zodpovědnosti jeho prarodičů vůči jeho 

rodiči.  

 

                                                 
18 § 50 odst. 1 ZOR: „Nežijí-li  rodiče  nezletilého  dítěte  spolu a nedohodnou-li se o  úpravě výchovy a 
výživy dítěte, může soud i bez návrhu rozhodnout, komu bude dítě svěřeno do výchovy a jak má každý z 
rodičů přispívat na jeho výživu.“ 
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Návrh nového občanského zákoníku volí jinou cestu. V navrhovaném § 810 odst. 1 

stanoví, že výkon rodičovské odpovědnosti nezletilého rodiče bude pozastaven, až do 

nabytí svéprávnosti, což však neplatí pro výkon péče o dítě.19 Nezletilý rodič bude mít 

tedy rodičovskou odpovědnost v rozsahu péče o dítě ex lege, nebude potřeba přiznávat 

ji rozhodnutím soudu. Tvůrci návrhu vychází z presumpce, že rodič je schopen se o dítě 

fyzicky starat. Návrh přitom opouští věkovou hranici 16 let, teoreticky tedy může mít 

práva a povinnosti v oblasti péče o dítě i mnohem mladší rodič. Rozhodnutí soudu bude 

třeba pouze k pozastavení těchto práv a povinností. Samotné přiznání práv a povinností 

v péči o dítě nezletilému rodiči ze zákona považuji za velmi pozitivní změnu. Současná 

úprava způsobuje i značnou časovou prodlevu, kdy není vyřešena otázka práv a 

povinností k dítěti včetně péče o něj.20 Situace, kdy není stanoveno, v čí péči se dítě 

právně nachází, je zajisté nežádoucí. Pokud by osoba, která má dítě ve faktické péči, 

péči zanedbávala, nelze ji hnát k odpovědnosti ani občanskoprávní ani trestněprávní.  

 

Tvůrci návrhu dále zřejmě opomněli skutečnost, že fyziologicky se může rodičem stát i 

osoba dvanáctiletá. Přiznat takovému dítěti práva a povinnosti plynoucí z péče o dítě 

není zajisté úmyslem zákonodárce. Rozlišila bych proto dvě skupiny nezletilých rodičů 

na základě věku. Pro „mladší“ skupinu bych zachovala nutnost přiznání práv a 

povinností ohledně péče o dítě soudem. Uvažovala bych i o nemožnosti získání těchto 

práv a povinností. Pro skupinu „starších“ nezletilých rodičů je navrhovaná úprava dle 

mého vyhovující. Věkovou hranici by pak bylo třeba stanovit na základě výsledků 

odborných debat. Dosud stanovená hranice 16 let není nerozumná, avšak uvažovat by 

se dalo i o hranici 15 let v souladu se získáním trestněprávní odpovědnosti. Orgány 

sociálně právní ochrany dítěte by měly v každém případě věnovat zvýšenou pozornost 

dětem v péči nezletilých rodičů, zejména s ohledem na jejich psychickou nevyzrálost 

vystavenou náročnosti péče o dítě útlého věku.  

                                                 
19 § 810 odst. 1 návrhu OZ: „Výkon rodičovské odpovědnosti nezletilého rodiče, který dříve přiznáním 
svéprávnosti nebo uzavřením manželství nenabyl plné svéprávnosti, je až do doby, kdy nabude plnou 
svéprávnost, pozastaven; to neplatí o výkonu povinnosti a práva péče o dítě, ledaže soud vzhledem 
k osobě rodiče rozhodne, že výkon této povinnosti a tohoto práva se pozastavuje až do doby, kdy rodič 
nabude plnou svéprávnost.“ 
20 Při své dobrovolnické praxi v azylovém domě pro matky s dětmi jsem se setkala s případem, kdy se 
matkou stala dívka, jíž k dovršení věku 18 let zbývalo asi 6 měsíců. O dítě pečovala, nikdy jí však 
soudně nebyla přiznána částečná rodičovská zodpovědnost, dítě jí nebylo svěřeno do péče dle § 50 ZOR. 
Zkrátka ten chybějící půlrok přečkala, aniž se o právní stránku ona či příslušné orgány staraly.  
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Ustanovení § 810 odst. 1 dává soudu možnost pozastavit výkon povinností a práv péče 

o dítě z důvodů spočívajících v osobě rodiče. Domnívám se, že pro úplnost je zapotřebí 

doplnit ustanovení na „…vzhledem k osobě rodiče nebo k potřebám dítěte…“ Některé 

děti, zejm. ne zcela zdravé, mohou totiž vyžadovat péči, kterou jim nezletilec zajistit 

nemůže, nebo o tom existují vážné pochybnosti. Přitom o zdravé dítě by se byl schopen 

postarat. Důvody tedy spočívají v osobě dítěte, resp. jeho zvláštních potřebách.  

 

Návrh upravuje také situaci omezení svéprávnosti rodiče v souvislosti s rodičovskou 

odpovědností. Je-li v důsledku omezení svéprávnosti pozastaven výkon rodičovské 

odpovědnosti, je nutné, aby soud výslovně rozhodl o zachování povinností a práv péče 

o dítě a osobního styku s dítětem. Ze zákona jsou tedy rodičovské povinnosti a práva 

rodiče, jemuž byla omezena svéprávnost v této oblasti, pozastaveny v plném rozsahu. 

Nezletilý rodič i rodič s omezenou svéprávností zůstávají nositeli rodičovské 

odpovědnosti, jen její výkon je pozastaven, dokud (opětovně) nenabudou plné 

svéprávnosti. 

5.2.2. Matka 

Mater semper certa est. Matka je vždy jistá. Toto pravidlo platilo po celá tisíciletí 

vývoje lidstva, dnes už však neplatí tak samozřejmě. Zákon o rodině v ustanovení § 50a 

stanoví, že „matkou dítěte je žena, která dítě porodila.“ V žádném z dřívějších zákonů o 

rodině se podobné ustanovení neobjevilo. Proč je vůbec nutné najednou výslovně 

stanovit zdánlivě tak samozřejmou věc? Díky rozvoji vědy a medicíny je možné, aby 

žena donosila a porodila dítě, které se vyvinulo z embrya vzniklého z pohlavní buňky 

jiné ženy. Využití má v případech, kdy žena ze zdravotních důvodů své dítě počít či 

donosit nemůže.  

 

Lékařská věda umožňuje umělé oplodnění cizího vajíčka a vpravení takto vzniklého 

zárodku do dělohy nastávající matky. Bez ohledu na genetický materiál, ze kterého dítě 

vzniklo, bude matkou žena, která dítě porodí. Dárkyně vajíčka musí zůstat v anonymitě 

a nemá jakákoliv práva vůči dítěti, ani se nemůže dožadovat styku s dítětem, informací 

o jeho životě a podobně. Jistým problémem je pak právo dítěte znát svůj původ.  
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Pokud žena sice má vlastní pohlavní buňky, avšak její organismus není schopen dítě 

donosit, je možné, aby bylo embryo vpraveno do dělohy jiné ženy, která dítě donosí. 

Hovoří se o tzv. surogačním mateřství, laicky o náhradní matce. Tato možnost s sebou 

přináší řadu právních i etických otázek. ZOR výslovně otázku surogačního mateřství 

neřeší, avšak díky kogentními ustanovení § 50 jeho běžné (zne)užití značně 

komplikuje. Žena, která by si nechala donosit své embryo jinou ženou, nebude po 

porodu dítěte považována za jeho matku z právního hlediska. To, že dítě vzniklo z její 

pohlavní buňky a nese tedy její genetickou informaci, nemá pro určení mateřství žádný 

význam a nelze se domáhat určení mateřství na tomto základě. Jedinou cestou k získání 

dítěte je jeho adopce genetickou matkou. Žena si tedy nemůže být jistá, že po porodu 

dítěte si náhradní matka dítě nebude chtít ponechat, k čemuž jí právní řád dává veškeré 

právo, či zda jí soud skutečně dítě svěří a nesvěří jej třeba jiné adoptivní rodině. Touto 

vysokou právní nejistotu následků náhradního mateřství zákon odrazuje od jeho 

praktikování.  

 

Vyvstává otázka, zda je takový postup zákonodárce správný a zda by nebylo vhodnější 

legislativně upravit náhradní mateřství. Možnosti jsou v zásadě dvě. Buď zákon 

v takovém případě ponechá stávající úpravu a matkou dítěte bude žena, která dítě 

porodí, nebo zákon určí jako matku ženu, z jejíž pohlavní buňky dítě vznikne, která si 

náhradní matku zjedná a která si chce „nechat dítě porodit“ pro sebe. Obě varianty mají 

velmi silné pro i proti. Žena, která dítě devět měsíců nosí pod srdcem, si k němu může 

vytvořit silný citový vztah a nemusí se jej chtít po porodu vzdát bez ohledu na dědičnou 

informaci dítěte. Žena, která poskytla své vajíčko, by ovšem právem měla pocit, že jí 

její dítě, pro které vše podstoupila a na které se těšila a připravovala, bylo vzato. 

Domnívám se, že správné řešení tohoto dilematu nelze hledat pouze v mezích právní 

vědy, ale zejména za pomoci psychologických disciplín.  

 

Ožehavou související otázkou je také případná úplatnost takové „dohody o donošení 

dítěte“. Připadá mi, že se taková dohoda blíží téměř obchodování s lidskými orgány, až 

na to, že zde nejde o prodej, ale o pronájem ženiných orgánů a tělesných procesů na 

dobu těhotenství, které ženě přináší nepohodlí i velká zdravotní rizika. Z morálního i 
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právního hlediska je tedy úplatnost takové „služby“ zcela zavrženíhodná. Na druhou 

stranu si lze těžko představit, že by nějaká žena toto podstupovala z dobré vůle a bez 

nároku na odměnu. Nepochybuji o tom, že i kdyby bylo právem upraveno náhradní 

mateřství a zároveň zakázána jeho úplatnost, existuje zde velký prostor pro platby a je 

vysoká pravděpodobnost, že by k nim docházelo.  

 

Otázka náhradního mateřství je v současné době v popředí zájmu. Dne 2. září 2009 se 

konal z iniciativy ministryně spravedlnosti a ministryně zdravotnictví kulatý stůl 

k problematice náhradního mateřství. Cílem bylo otevřít odbornou debatu a shrnout 

možnosti právní úpravy náhradního mateřství. odborníci z řad právníků a lékařů 

diskutoval například o tom, kdo by mohl být účastníkem smlouvy o náhradním 

mateřství (jaké předpoklady by musel splňovat objednatelský pár a jaké náhradní 

matka), zda by bylo umožněno vymoci plnění ze smlouvy u soudu, jakou sumu by 

mohla náhradní matka požadovat, kdy by se dítě stalo dítětem objednatelského páru. 

Z výsledků debaty vyplývá, že objednatelským párem by mohl být pouze manželský 

pár, v němž má žena lékařsky potvrzeno, že nemůže donosit dítě (pouze jisté případy, 

např. ženě byla odejmuta děloha). Náhradní matkou by pak mohla být svobodná žena či 

vdaná se souhlasem manžela. Smlouvy by nebyla vymožitelná u soudu. Náhradní 

matka by měla nárok pouze na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím, 

tedy stejný nárok jako má svobodná matka vůči otci dítěte. Po narození dítěte by jeho 

matkou byla žena, která jej porodila a až rozhodnutím soudu by se dítě stalo členem 

rodiny objednatelského páru. Jednat by se mohlo o jakési zkrácené osvojení. Jak se 

případná právní úprava odchýlí od doporučení tohoto jednání, je otázkou budoucnosti.  

5.2.3. Otec 

Je žádoucí, aby každé dítě mělo otce z právního hlediska. Otcovství přitom není tak 

zjevné  jako mateřství. Zákon proto stanoví tzv. domněnky otcovství. Účelem 

domněnek je zajistit právní stabilitu rodiny coby základního prostředí pro výchovu dětí. 

Domněnky nastupují po sobě tak, že není-li možné použít první, použije se druhá, při 

nepoužitelnosti první i druhé, přichází na řadu třetí. 
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První domněnka otcovství 

„Narodí-li se dítě matce provdané v době od uzavření manželství do uplynutí třístého 

dne po zániku manželství nebo po jeho prohlášení za neplatné, považuje se za otce 

manžel matky.“ (§ 51 odst. 1 ZOR). Domněnku nelze vyloučit dohodou matky a 

domnělého otce, kdy např. matka uvede, že manžel nemůže být otcem dítěte, a ten 

otcovství také popírá. Zákon vychází z presumpce, že rodinu založili manželé. Popřít 

otcovství je v tomto případě možné pouze v rámci soudního řízení kdy soud rozhodne o 

otcovství na základě souhlasného prohlášení matky, manžela a muže, který o sobě tvrdí, 

že je otcem dítěte (§ 58 ZOR odst. 1 věta druhá  a třetí). Narodí-li se dítě ženě po 

zániku manželství znovu provdané, považuje se za otce manžel pozdější, i když by byla 

splněna podmínka dle § 51 odst. 1 ZOR. Pokud by pozdější manžel své otcovství 

úspěšně popřel, uplatní se domněnka vůči bývalému manželovi matky.21 Pokud se žena 

znovu neprovdá a dítě se jí narodí v ochranné lhůtě 300 dnů po zániku manželství, bude 

jako otec do matriky zapsán bývalý manžel. Až když ten úspěšně otcovství popře, může 

se uplatnit domněnka druhá.  

 

Druhá domněnka otcovství 

Druhá domněnka se uplatní, pokud se domněnka první neuplatnila vůbec (dítě narodí 

mimo manželství a mimo třísetdenní lhůtu po rozvodu manželství matky dítěte), nebo 

se původně uplatnila, ale (bývalý) manžel otcovství před soudem úspěšně popřel. Podle 

této domněnky se za otce dítěte považuje se ten muž, který to o sobě zároveň s matkou 

dítěte prohlásí (§ 51 odst. 2 ZOR). Zákon vyžaduje souhlasné prohlášení, tzn. že nestačí 

prohlášení otce. Rodiče mohou prohlášení učinit na matričním úřadě22 či před soudem. 

Dikce zákona může budit zdání, že je nutné, aby se rodiče ke kompetentnímu orgánu 

dostavili současně, tak to však není, mezi jejich jednotlivými prohlášeními může být 

časová blíže neurčená prodleva. Důležitá je shodnost prohlášení. Pokud by rodič dítěte 

byl nezletilý, musí prohlášení učinit  vždy před soudem. Souhlasným prohlášením 

rodičů lze určit i otcovství dítěte, které se ještě nenarodilo, ale bylo již počato. Je však 

                                                 
21 Radvanová S., Zuklínová M.: Kurs občanského práva: Instituty rodinného práva. 1. vydání. Praha. 
Beck 1999, s. 117, s. 78 
22 § 2 odst. 1 b) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých 
souvisejících zákonů 
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třeba prokázat, že žena již je těhotná. V praxi se tak děje předložením lékařského 

potvrzení či  těhotenského průkazu.  

 

Třetí domněnka otcovství 

Pokud otcovství nebylo určeno ani za použití druhé domněnky, přichází na řadu soud, 

který v řádném řízení otcovství určí.23 Řízení se zahajuje žalobou, ke které je aktivně 

legitimována  matka dítěte, dítě samotné a muž, který o sobě tvrdí že je otcem dítěte. 

Dítě, pokud je nezletilé, je v takovém řízení zastoupeno opatrovníkem. Podle třetí 

domněnky se za otce se považuje muž, který s matkou dítěte souložil v době, od které 

neprošlo do narození dítěte méně než sto osmdesát a více než tři sta dnů, pokud jeho 

otcovství závažné okolnosti nevylučují. U soudu nejprve probíhá dokazování, zda muž 

s matkou dítěte skutečně v uvedené době souložil. Dokazování stojící na výpovědích 

protistran zpravidla není dostačující pro rozhodnutí, a proto soud standardně přistupuje 

k vyžádání posudku znalce z oboru genetiky. Výsledky genetického testu určí, zda muž 

otcem dítěte je či není, s téměř stoprocentní pravděpodobností.24 Mezi závažné 

okolnosti vylučující otcovství dítěte patří zejména neplodnost muže.  

 

§ 54 ZOR řeší ve svém odstavci 3 i otcovství u umělého oplodnění. Zde by bylo 

přesnější mluvit spíše o fikci otcovství, neboť platí, že otcem dítěte je muž, který dal 

souhlas k umělému oplodnění matky dítěte. Biologickým otcem dítěte tedy zcela určitě 

není, avšak je v zájmu dítěte, aby otce určeného mělo. Pokud by se však prokázalo, že 

žena otěhotněla jinak než umělým oplodněním, může otcovství úspěšně popřít. Dárce 

spermatu není považován za otce dítěte v právním slova smyslu a nevnikají žádná práva 

ani povinnosti ani k dítěti ani k matce. Ani v budoucnu se nemůže žádných práv 

dovolat. V této souvislosti je zmiňováno právo dítěte znát svůj genetický původ, které 

v tomto případě nebývá naplněno, neboť identita dárce je rodičovskému páru utajena.  

 

Uplatnění zákonných domněnek otcovství může vést k situaci, kdy formálně-právní 

stav není v souladu se stavem biologickým. Napravit tento stav je možné v soudním 

řízení, které se zahajuje žalobou o popření otcovství. Na rozdíl od žaloby na určení 

                                                 
23 § 54 odst. 1 ZOR: „Nedošlo-li k určení otcovství podle předchozích ustanovení, může dítě, matka i 
muž, který o sobě tvrdí, že je otcem, navrhnout, aby otcovství určil soud.“ 
24 Nepoužitelná je tato metoda v případě, že potenciální otcové jsou jednovaječná dvojčata.  
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otcovství zde není k podání žaloby aktivně legitimováno dítě, ale pouze matka a určený 

otec. Oprávněn podat žalobu je však v určitých případech i nejvyšší státní zástupce.  

 

Poměrně novým trestným činem je v našem právním řádu trestný čin napomáhání k 

neoprávněnému pobytu na území republiky (nyní § 309 zákona č. 40/2009 Sb., trestního 

zákoníku). Jeho dokonání může spočívat i v tom, že někdo umožní či zprostředkuje 

falešné uznání otcovství k dítěti za účelem snadného získání povolené k pobytu v České 

republice. Může jít o případ, kdy cizinec uzná otcovství k dítěti s českým občanstvím, 

aby sám získal trvalý pobyt. Nebo o případ, kdy český občan uzná otcovství k dítěti 

cizinky, aby toto získalo české občanství a jí bylo proto uděleno povolení k pobytu. 

Z vlastní zkušenosti z kojeneckého ústavu v Mostě vím, že případy blonďatých 

modrookých dítek s vietnamským příjmením jsou běžné, nejedná se o vzácné případy. 

Od těchto falešných „otců“ se nedá očekávat naprosto žádný zájem o dítě a plnění 

rodičovských povinností vůči němu, není v zájmu dítěte, aby byl takový „otec“ zapsán 

v matrice. Budoucnost ukáže, zda se tato praxe změní díky zavedení trestnosti činu. 

Každopádně lze očekávat aktivitu nejvyššího státního zástupce, který bude ve 

zjištěných případech podávat žaloby o popření otcovství.  

5.3. Ostatní nositelé práv a povinností vůči dítěti  

Rodičovská zodpovědnost nemusí vždy existovat mezi biologickými rodiči na jedné 

straně a dítětem na druhé. Pokud takový ideální stav není z jakéhokoliv důvodu možný 

či žádoucí, přizná stát práva a povinnosti z rodičovské zodpovědnosti jiným subjektům. 

Není totiž možné, aby dítě zůstalo bez právní ochrany a péče zodpovědné osoby. 

Společné těmto subjektům je, že práva a povinnosti k dítěti jim vznikají na základě 

soudního rozhodnutí.  

5.3.1. Osvojitel 

§ 63 ZOR stanoví: Osvojením vzniká mezi osvojitelem a osvojencem takový poměr, jaký  

je mezi rodiči a dětmi, a mezi osvojencem a příbuznými osvojitele poměr příbuzenský. 

Osvojitelé mají rodičovskou zodpovědnost při výchově dětí. Osvojitel je tedy zákonem 

postaven na roveň rodiči. Rodičovská zodpovědnost vzniká osvojiteli dnem právní 

moci rozhodnutí o osvojení. Zároveň se ruší právní vztahy dítěte k původní rodině. 
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V případě nezrušitelného osvojení jsou osvojitelé zapsáni do matriky místo rodičů 

dítěte. Osvojení nezaniká zletilostí dítěte ani na základě jiných právních skutečností. 

V případě zrušitelného osvojení je lze výjimečně zrušit. Pak se obnovují vztahy 

k původní rodině.   

5.3.2. Pěstoun 

Svěření do pěstounské péče nezakládá rodinné vztahy jako v případě osvojení. Mezi 

dítětem a pěstounem/y nevzniká příbuzenský vztah a neruší se vztahy k původní rodině. 

Smyslem pěstounství je poskytnout dítěti co nejpřirozenější zázemí a rodinnou 

výchovu. Proto jsou pěstounům dána veškerá práva a uloženy povinnosti týkající se 

výchovy. V rámci výchovy je také třeba, aby dítě zastupovali, avšak v této oblasti je 

rozsah práv omezen jen na běžné záležitosti. Právo spravovat jmění dítěte pěstounovi 

nenáleží vůbec, tato funkce bude zpravidla svěřena opatrovníkovi. Pěstoun nemá vůči 

dítěti vyživovací povinnost, ta trvá rodičům dítěte, kteří ji plní prostřednictvím plateb 

státnímu orgánu. Pěstounská péče zaniká ze zákona na základě právní skutečnosti - 

dosažením zletilosti dítěte.  

5.3.3. Poručník – fyzická osoba 

Jestliže ani jeden z rodičů nemůže z jakéhokoliv důvodu vykonávat rodičovskou 

zodpovědnost, ustanoví soud dítěti poručníka, který bude zákonným zástupcem dítěte, 

bude jej vychovávat, zastupovat a spravovat jeho majetek místo rodičů (§ 78 ZOR). 

Poručníky mohou být podle českého práva ustanoveni i manželé, což je úprava 

v Evropském rámci poněkud neobvyklá.  

 

Aby se dítě neocitlo v situaci, kdy nad ním žádná osoba nevykonává rodičovskou 

zodpovědnost či poručenství, musí soudy každé zbavení či omezení způsobilosti 

k právním úkonům oznámit soudu péče o nezletilé. Řízení lze zahájit i bez návrhu 

vždy, když se soud z jakéhokoliv zdroje věrohodně dozví, že je třeba dítěti poručníka 

ustanovit. Příslušným je soud péče o nezletilé v místě bydliště dítěte.  

 

Soud má ustanovit poručníkem především osobu doporučenou rodiči (§ 79 odst. 1 

ZOR). Funkce poručníka je funkcí dobrovolnou a čestnou, nenáleží za ni odměna. 
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Pouze je-li správa jmění poručence spojena se značnou námahou, může soud 

poručníkovi na jeho  žádost  přiznat z tohoto jmění přiměřenou odměnu. Ta se vyplácí 

buď ročně nebo při skončení funkce.  

 

Na poručníka se přiměřeně vztahují ustanovení o rodičovské zodpovědnosti, avšak 

existují výjimky. Poručník nemusí dítě vychovávat osobně a nemá k němu vyživovací 

povinnost. Nemůže rozhodovat v jiných než běžných věcech týkajících se dítěte. 

Poručník je při výkonu své funkce odpovědný soudu, jehož dohledu také podléhá. 

Zejména je povinen podávat soudu zprávy o osobě poručence a účty ze správy jeho 

jmění. Soud  však může poručníka  zprostit povinnosti podávat podrobné vyúčtování, 

nepřesahují-li výnosy jmění pravděpodobné náklady na výchovu a výživu poručence. 

Už při svém ustanovení skládá slib do rukou předsedy senátu, že bude řádně vykonávat 

své povinnosti a že bude přitom dbát pokynů soudu. Na rozdíl od pěstouna náleží 

poručníkovi správa jmění dítěte. V tomto ohledu je třeba, aby zájmy poručníka nebyly 

v rozporu se zájmy dítěte. Pokud by tomu tak bylo, je nutné ustanovit pro správu jmění 

dítěti opatrovníka.  

 

Poručenství zaniká smrtí poručníka či poručence (práva z poručenství se nedědí), 

osvojením dítěte, obnovením rodičovské zodpovědnosti rodičů dítěte, dosažením 

zletilosti dítěte, na návrh poručníka či zproštěním funkce soudem. Byli-li poručníky 

manželé a ti se rozvedou, soud zváží, zda je v zájmu dítěte, aby poručenství nadále 

vykonávali společně, a případně jednoho z nich poručenství zprostí. Po skončení funkce 

je poručník povinen předložit soudu závěrečný účet ze správy jmění dítěte. Soud však 

může poručníka této povinnosti zbavit. 

5.3.4. Orgán sociálně-právní ochrany dětí 

§ 79 ZOR v odstavci 3 praví, že nemůže-li být poručníkem ustanovena fyzická osoba, 

ustanoví soud poručníkem orgán sociálně-právní ochrany dětí. Tak tomu bude 

v případě, kdy není vhodná osoba, kterou by mohl soud poručníkem ustanovit, anebo 

vhodná osoba není ochotna tuto funkci přijmout. Není možné, aby poručníkem byla 

ustanovena jiná právnická osoba, ani jiný orgán státu. Orgán sociálně-právní ochrany 

dětí nemůže funkci poručníka odmítnout.  
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Orgány sociálně-právní ochrany dětí jsou podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí  

krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady, Ministerstvo 

práce a sociálních věcí a Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí. 

 

Orgán sociálně-právní ochrany dětí činí též neodkladné úkony v zájmu dítěte, pokud 

tomuto ještě nebyl ustanoven potřebný poručník nebo se tento ještě neujal své funkce. 

Orgán sociálně-právní ochrany dětí může být ustanoven také opatrovníkem.  

5.3.5. Jiná fyzická osoba 

Na základě § 45 odst. 1 ZOR může soud svěřit dítě do výchovy jiné fyzické osoby než 

rodiče, vyžaduje-li to zájem dítěte. Musí se jednat o osobu, která poskytuje záruku 

řádné výchovy dítěte a samozřejmě musí se svěřením dítěte do své péče souhlasit. Jde-

li o osobu žijící v manželství, musí souhlasit i druhý manžel. Výjimkou je situace, kdy 

druhý manžel nemá způsobilost k právním úkonům nebo je získání souhlasu spojeno 

s těžko překonatelnou překážkou (např. manžel je pohřešovaný či v kómatu).  Dítě je 

možno svěřit i do společné výchovy manželů. 

 

Zákon nestanovuje, jaká práva a povinnosti má fyzická osoba vůči svěřenci, avšak 

stanovuje soudu povinnost rozsah těchto práv a povinností stanovit. V praxi půjde o 

práva a povinnosti velmi podobná právům z rodičovské odpovědnosti. Předpokládám, 

že limitace práv zde bude zejména ohledně rozhodnutí zásadního významu.  

5.3.6. Opatrovník 

Opatrovnictví je jeden z institutů, který je určen k ochraně práv a zájmů nezletilého. O 

jeho ustanovení rozhoduje soud v tzv. opatrovnickém řízení dle § 192 OSŘ, a to 

v případech, kdy ochrana zájmů nezletilého není z jakýchkoliv důvodů dostatečně 

zajištěna. Narozdíl od poručníka vykonává opatrovník pouze některá práva a povinnosti 

spadající do rodičovské zodpovědnosti. Podle účelu, pro který jsou ustanoveni lze 

rozlišit několik typů opatrovníků, z nichž každý vykonává jiná práva a povinnosti. 

V usnesení o jmenování opatrovníka soud rozsah těchto práv a povinností vymezí. 
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Stejně jako u poručníka lze opatrovníkem ustanovit i orgán sociálně-právní ochrany 

dětí, který funkci nemůže odmítnout.  

 

Důvody jmenování opatrovníka: 

1. Střet zájmů zákonných zástupců a dítěte nebo mezi dětmi týchž rodičů navzájem (§ 

37 odst. 1 ZOR) 

1. Ohrožení majetkových zájmů dítěte (§ 37b ZOR) 

2. Omezení rodičovské zodpovědnosti (§ 44 odst. 2 ZOR) 

3. Řízení o osvojení (§ 68b)  

Soud však ustanoví opatrovníka ve všech případech, kdy je to v zájmu dítěte 

z jakýchkoli jiných důvodů. Blíže o jednotlivých typech opatrovníků pojednám 

v tématických kapitolách.  

5.3.7. Manžel a druh rodiče 

§ 33 ZOR stanoví, že „na výchově se podílí i manžel, který není rodičem dítěte, za 

předpokladu, že s ním žije ve společné domácnosti.“ Zákon tedy vytváří určitý 

rodinněprávní vztah i mezi dítětem a nevlastním rodičem. Narozdíl od předchozího 

znění, které nevlastnímu rodiči ukládalo povinnost podílet se na výchově, jde zde o 

mírnější pojetí implikující spíše právo nevlastního rodiče. Ovšem § 18 ZOR ukládá 

manželům povinnost pečovat o děti bez rozlišení, zda pouze o ty společné či i děti 

jednoho z manželů. Domnívám se, že je logické usuzovat, že manželé by se měli 

společně podílet na výchově dětí žijících s nimi ve společné domácnosti, bez ohledu na 

pokrevní příbuzenství každého z nich k těmto dětem.  

 

Nevlastní rodič není oprávněn dítě zastupovat a spravovat jeho jmění. Na druhou stranu 

nemá k dítěti ani vyživovací povinnost. Vezmeme-li však v úvahu, že mezi manželi 

existuje společné jmění, pak, není-li nějak modifikováno, je dítě fakticky živeno i 

nevlastním rodičem. Nevlastnímu rodiči však nemůže být vyživovací povinnost 

stanovena soudem. Nevlastní rodič nenese odpovědnost za chování dítěte, nemůže mu 

být uložena sankce např. za nedostatky ve školní docházce dítěte. Péče o dítě druhého 

manžela není zohledněna v právu sociálního zabezpečení a nezapočítává se do náhradní 
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doby pro nárok na důchodové zabezpečení dle § 9 odst. 1 písm. e) zákona č. 100/1988 

Sb., o sociálním zabezpečení.  

 

Co se týká druha rodiče, současně platný zákon o rodině mu nepřiznává žádná práva ani 

povinnosti vůči dítěti, a to ani v případě, že žije s dítětem ve společné domácnosti. 

Návrh nového občanského zákoníku toto mění a stanoví, že i druh rodiče žijící 

s dítětem ve společné domácnosti se podílí na jeho výchově.  
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6. Dítě jako subjekt rodičovské zodpovědnosti 

Zákon o rodině blíže nespecifikuje pojem „nezletilé dítě.“ Občanský zákoník v § 8 odst. 

2 stanoví, že zletilosti se nabývá dosažením osmnáctého roku věku, příp. uzavřením 

manželství. Subjektem rodičovské péče je tedy dítě po narození do dosažení zletilosti.  

 

Jak již bylo řečeno, rodinné právo vyhází ze zásady rovnosti subjektů, přičemž 

v případě rodičovské zodpovědnosti je tato zásada modifikováno slabším postavením 

dítěte. Fakticky slabší postavení dítěte má původ zejména ve věku, rozumové a 

psychické nevyzrálosti. Stát proto dětem poskytuje zvláštní ochranu. Zájem dítěte je 

centrálním bodem úpravy rodičovské zodpovědnosti.  

6.1. Dítě v prenatálním období 

Subjektem rodičovské zodpovědnosti není dítě, resp. plod v prenatálním období. Matka 

ani otec nemají vůči nenarozenému dítěti žádné povinnosti. Otci může být však soudem 

uložena povinnost hradit nastávající matce přiměřenou náhradu nákladů souvisejících 

s těhotenstvím. Ta je ale primárně ukládána ve prospěch matky, ne ve prospěch dítěte. 

Matka není povinna zdržet se činností, které prokazatelně plodu škodí a mohou mít 

vážný vliv na zdravotní stav dítěte po narození, například užívání drog, alkohol, 

kouření. Během své dobrovolnické činnosti v kojeneckém ústavu jsem se setkala 

s mnoha případy, kdy děti trpěly různými zdravotními indispozicemi a poškozeními 

kvůli nezodpovědnosti svých matek v době jejich prenatálního vývoje. Právní řád 

nezakazuje nastávající matce např. požívat alkohol ve velké míře, zatímco podání 

alkoholu narozenému dítěti již sankcionuje, a to případně i trestním právem (např. 

trestný čin podání alkoholu dítěti dle § 204 TZ). Přitom vliv na zdraví dítěte je téměř 

shodný, v raných fázích těhotenství může být i podstatně horší než po narození. 

Přestože v tomto vidím vážný rozpor, jsem si vědoma toho, že právo nemůže dělat 

z nastávající matky nesvéprávnou bytost a podřídit ji pravidlům zdravého životního 

stylu pod hrozbou sankce. Svoboda a rovnoprávnost těhotné ženy s ostatními členy 

společnosti nemůže být omezena v zájmu nenarozeného dítěte, které ještě za člena 

společnosti uznáno není. Nezbývá tedy, než nechat na zodpovědnosti ženy ovlivnění 

osudu jejího dítěte.  
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6.2. Přerušení těhotenství 

Omezení chování těhotné ženy nepřichází v úvahu tím spíše, že není ani povinna počaté 

dítě donosit. Ustanovení Úmluvy o právu na zachování života dítěte je, stejně jako 

v jiných dokumentech o lidských právech, formulováno velmi vágně. Listina 

základních práv a svobod stanoví pouze, že „lidský život je hoden ochrany již před 

narozením“.  

 

Zastánci interrupcí zdůrazňují právo ženy svobodně se rozhodnout, zda dítě porodí, a 

argumentují tím, že v raném stádiu vývoje plodu ještě nejde o člověka, neboť se jedná 

pouze o shluk buněk, neschopných samostatného života a plně závislých na těle matky. 

V některých zemích (zejména muslimské země, země Latinské Ameriky, asi polovina 

zemí Afriky, ale např. i Malta) jsou interrupce, s výjimkou záchrany života matky, 

zcela zakázány, což má však za následek vznik černého trhu s prováděním potratů či 

tzv. „potratovou turistiku“. Druhou skupinou jsou země, kde jsou přísně vymezeny 

důvody, pro které lze interrupci provést. Jde zpravidla o důvody genetické a zdravotní, 

nepřipouštějí se sociální důvody. Mezi tyto země patří například Polsko. Liberálnější 

jsou právní úpravy, které šířeji vymezují důvody, pro které je možné provést legální 

interrupci. Sem patří kromě jiných Velká Británie, Maďarsko, Finsko, Japonsko. 

Nejvolnější úpravou je umožnění interrupce na základě svobodného rozhodnutí ženy, 

bez uvádění a ověřování důvodů. Mezi tyto země patří i Česká republika.   

 

Česká právní úprava je obsažena v zákoně č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení 

těhotenství a v prováděcí vyhlášce k tomuto zákonu. Zákonodárce vycházel z práva 

ženy svobodně se rozhodnout o svém mateřství a interrupci umožnil na žádost ženy. 

Žádost není třeba odůvodňovat. Takto je možné ukončit pouze těhotenství do 12. týdne 

od početí. Stejná lhůta platí i pro přerušení těhotenství ze zdravotních důvodů, 

s výjimkou případů, kdy je ohrožen život ženy nebo je prokázáno těžké poškození 

plodu.  

 

Nenarozené dítě nepožívá ani přílišné ochrany jiných právních odvětví, např. trestní. 

Tak zabití plodu s výjimkou dovoleného přerušení těhotenství může být trestné jako 

některý z trestných činů proti těhotenství ženy (Hlava I. Díl 4 TZ), ale není trestné jako 
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vražda. Vražda těhotné ženy se také neposoudí jako vražda dvou osob, ale jako 

kvalifikovaná skutková podstata trestného činu vraždy podle § 140 odst. 3 písm. c) TZ. 

Nenarozené dítě nicméně může být subjektem dědického práva, narodí-li se živé. To 

znamená, že tuto způsobilost získá splněním odkládací podmínky - narozením. 

Naciturus stejně tak může být účastníkem civilního řízení.25  

6.3. Způsobilost dítěte k právům a právním úkonům 

Dítě, jakožto lidská bytost, má plnou způsobilost k právům od svého narození, resp. 

početí, narodí-li se živé. Způsobilosti k právním úkonům však nabývá postupně, 

v závislosti na věku. Plné způsobilosti k právním úkonům nabývá zletilostí, tedy 

dovršením 18. roku, nebo uzavřením manželství. Dle § 9 OZ Nezletilí mají způsobilost 

jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní 

vyspělosti odpovídající jejich věku. Tímto faktem je také modifikován výkon a obsah 

rodičovské zodpovědnosti v tom kterém věku dítěte. Rodiče zastupují dítě pouze v těch 

záležitostech, v nichž není schopné zastupovat se samo. Pokud nezletilý má k danému 

právnímu úkonu způsobilost, může jednat s právními důsledky sám a nepotřebuje 

souhlas rodičů. Problematické je samozřejmě uplatnění tohoto ustanovení v praxi, tedy 

určení, zda je věk dítěte již dostatečný pro učinění rozhodnutí v konkrétní věci. 

Samotná formulace § 9 OZ je poněkud nelogická. Vztahuje způsobilost k právním 

úkonům k věku dítěte, tedy obecnému časovému faktu, nikoli k subjektivní rozumové a 

volní vyspělosti dítěte. Rozdíly vyspělosti dětí ve stejném věku přitom mohou být 

obrovské a závisí na intelektuálních, zdravotních, psychických, sociálních, 

vzdělanostních i jiných faktorech. S přibývajícím věkem dítěte nabývá na důležitosti 

ustanovení § 31 odst. 3 ZOR26, které zakotvuje právo dítěte obdržet potřebné informace 

a svobodně se vyjadřovat ke všem rozhodnutím rodičů týkajících se podstatných 

záležitostí jeho osoby.  

                                                 
25 Gregorová, Z., Hrušáková, M., Stavinohová, J. K některým otázkám právní subjektivity a způsobilosti 
k právním úkonům u nezletilých. Právní rozhledy, 1997, č. 2, s. 53-60 
26 „Dítě, které je schopno s ohledem na stupeň svého vývoje vytvořit si vlastní  názor  a  posoudit dosah 
opatření jeho se týkajících, má právo obdržet potřebné informace a svobodně se vyjadřovat ke všem 
rozhodnutím rodičů týkajících se podstatných záležitostí jeho osoby a být slyšeno v každém řízení, v němž 
se o takových záležitostech rozhoduje.“ 
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7. Práva a povinnosti dítěte  

7.1. Práva dítěte v rámci rodičovské zodpovědnosti 

Práva dítěte zahrnují samozřejmě všechna lidská práva, jak jsou formulována ve 

vnitrostátních i mezinárodních deklaracích. Dále dítěti  náležejí specifická práva 

vyplývající z nutnosti ochrany dítěte jako bezbranného subjektu. Rozsah podrobného 

pojednání o právech a povinnostech dítěte by dalece překročil rozsah samostatné 

diplomové práce, ve své práci se proto chci zaměřit pouze na práva úzce související 

s rodičovskou zodpovědností.  

 

Úmluva o právech dítěte jakožto nejdůležitější mezinárodní pramen týkající se ochrany 

dětí  zakotvuje právo znát své rodiče a právo na jejich péči (čl. 7 Úmluvy). Dítě nemůže 

být odděleno od svých rodičů proti jejich vůli, ledaže takové oddělení je potřebné v 

zájmu dítěte (čl. 9 odst. 1 Úmluvy). Jelikož jde o zásah zásadního významu, rozhodují 

o odebrání dítěte z péče rodičů pouze soudy.27 Dále stanoví právo dítěte odděleného od 

jednoho nebo obou rodičů udržovat pravidelné osobní kontakty s oběma rodiči, ledaže 

by to bylo v rozporu s jeho zájmy (čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 2 Úmluvy). Styk s rodiči 

nově výslovně upravuje návrh nového občanského zákoníku v § 829 a násl. Úmluva 

zahrnuje i právo dítěte svobodně vyjadřovat své názory ve všech záležitostech, které se 

jej dotýkají, právo na patřičnou pozornost odpovídající jeho věku a úrovni a právo být 

vyslyšeno v každém soudním nebo správním řízení, které se jej dotýká (čl. 12 odst. 1 

Úmluvy). Tato práva zakotvuje ZOR v § 31 odst. 3.28 Návrh nového občanského 

zákoníku pak specifikuje, že o dítěti starším 12 let se má za to, že je schopno vytvořit si 

na základě informací vlastní názor a sdělit jej, přičemž soud je povinen takovému 

názoru věnovat patřičnou pozornost.29 Ohledně názoru na věk, ve kterém je dítě 

                                                 
27 V roce 1995 Ústavní soud zrušil nálezem č. 72/1995 Sb. ustanovení § 46 ZOR, které umožňovalo 
předběžné  odebrání dítěte z rodiny správním rozhodnutím. Ústavní soud judikoval, že ustanovení je v 
rozporu v s čl. 32 odst. 4 větou druhou Listiny: „Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou 
být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona.“ 
28 § 31 odst. 3 ZOR: „Dítě, které je schopno s ohledem na stupeň svého vývoje vytvořit si vlastní  názor  a  
posoudit dosah opatření jeho se týkajících, má právo obdržet potřebné informace a svobodně se 
vyjadřovat ke všem rozhodnutím rodičů týkajících se podstatných záležitostí jeho osoby a být slyšeno v 
každém řízení, v němž se o takových záležitostech rozhoduje.“ 
29 § 809 odst. 2 ZOR věta druhá: „…o dítěti starším dvanácti let se má za to, že je schopno informaci 
přijmout, vytvořit si vlastní názor a tento sdělit. Názoru dítěte věnuje soud patřičnou pozornost.“ 
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schopno vytvořit si uvážený názor, jsou mezi soudci velké nesrovnalosti a praxe u 

jednotlivých soudů a soudců je tak značně odlišná. Považuji proto za pozitivum 

stanovení věkové hranice, která sjednotí praxi soudů. Domnívám se však, že by bylo 

vhodné konstituovat tuto právní domněnku jako vyvratitelnou. Psychická a emocionální 

vyspělost dětí ve stejném věku se může diametrálně lišit. Velmi zaostalé či mentálně 

postižené dítě pak nemusí být schopno vytvořit si a formulovat svůj názor ani 

v mnohem pozdějším věku. Dalším právem dle Úmluvy je právo dítěte dočasně nebo 

trvale zbaveného svého rodinného prostředí nebo dítěte, které ve svém vlastním zájmu 

nemůže být ponecháno v tomto prostředí, na zvláštní ochranu a pomoc poskytovanou 

státem (čl. 20 odst. 1 Úmluvy). Tyto závazky státu přejímá kromě zákona o rodině 

zejména zákon o sociálně právní ochraně dětí.  

Úmluva také apeluje na státy, aby uznaly společnou rodičovskou odpovědnost za 

výchovu a vývoj dítěte, přičemž jsou to na prvním místě rodiče, kdo mají tuto 

odpovědnost (čl. 18 odst. 1 Úmluvy).  

 

Posuňme se nyní k vnitrostátní úpravě. Práva dítěte v souvislosti s rodičovskou 

zodpovědností zakotvuje především zákon o rodině. Co je tímto zákonem stanoveno 

jako povinnost rodičů vůči dítěti, je zároveň právem dítěte vůči rodičům. Práva a 

povinnosti jsou tedy zpravidla reciproční. Tak má dítě právo na péči o své zdraví, svůj 

tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, na zastupování a správu svého jmění (§ 31 

odst. 1 ZOR) a na důslednou ochranu svých zájmů a dohled nad ním (§ 31 odst. 2 

ZOR). Dítě má právo obdržet potřebné informace a svobodně se vyjadřovat ke všem 

rozhodnutím rodičů týkajících se podstatných záležitostí jeho osoby a být slyšeno v 

každém řízení, v němž se o takových záležitostech rozhoduje (§ 31 odst. 3 ZOR). 

Omezení práva vyjádřit se pouze k podstatným záležitostem, které se dítěte týkají, 

považuji za nedomyšlené. Dítě je spíše schopno vyjádřit se k méně důležitým věcem, 

v rámci formování samostatné osobnosti by proto zákonodárce neměl omezovat právo 

dítěte spolurozhodovat pouze o podstatných záležitostech týkajících se jeho osoby. 

Zákon by měl vycházet ze subsidiarity rozhodovací pravomoci rodičů. Dítě by mělo mít 

právo rozhodnout samo o věcech takového významu, k jakým je způsobilé, a alespoň se 

vyjádřit k věcem, ke kterým není plně způsobilé, ale je schopno utvořit si na ně názor. 

Návrh nového občanského zákoníku neomezuje právo dítěte na vyjádření se a na vzetí 
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jeho názoru v úvahu pouze na podstatné záležitosti, ale rozšiřuje je na všechna 

rozhodnutí rodičů.30  

7.1. Povinnosti dítěte  

Zákon o rodině ale nezapomíná ani na povinnosti dítěte, i když je jejich výčet podstatně 

chudší než výčet povinností rodičů.  

 

Dítě, které žije ve společné domácnosti s rodiči, je povinno podle svých schopností jim 

pomáhat. Je dále povinno přispívat i na úhradu společných potřeb rodiny, pokud má 

vlastní příjem, popřípadě majetek, kterého lze použít pro společné potřeby rodiny (§ 31 

odst. 4 ZOR). Ačkoli mezi odbornou veřejností31 převažuje názor, že pojem „dítě“ 

v tomto případě znamená pouze nezletilé dítě, zastávám názor, že pojmem „dítě“ má 

zákonodárce na mysli  každého potomka žijícího ve společné domácnosti s rodiči bez 

ohledu na věk. Stejný názor zastávají i Holub, Nová, Hyklová.32 Vycházím především 

z logického úsudku, že právní řád by sotva stanovoval povinnosti nezletilému dítěti, 

které by zanikly v momentě, kdy je lépe připraveno je plnit, a dále z odkazu na příjem 

dítěte, který také bude typický až ve vyšším věku. Navíc se tato povinnost, ač 

systematicky zařazená mezi ustanovení o rodičovské zodpovědnosti, blíží spíše 

povinnosti poskytovat výživné. Uvádí se, že povinnost zletilého dítěte pomáhat ve 

společné domácnosti a přispívat na úhradu potřeb rodiny vychází z ustanovení 

občanského zákoníku o bezdůvodném obohacení, k němuž by na úkor rodičů 

docházelo, kdyby se dítě nepodílelo na chodu domácnosti. Já se však domnívám, že 

rodinněprávní úprava, respektující přirozené vazby a vzájemnou pomoc členů rodiny, 

by měla mít přednost před obecnou majetkoprávní úpravou. Forma pomoci dítěte 

rodičům může spočívat  ve výkonu domácích prací či péči o mladší sourozence. Je 

otázkou, zda rodič může žádat po dítěti i pomoc v zaměstnání (např. při podnikání, 

které rodič provozuje doma). Pokud rodiče spravují jmění dítěte, mohou sami určovat 

výši příspěvku dítěte na potřeby domácnosti a čerpat jej. Návrh nového občanského 
                                                 
30 § 817 odst. 2 návrhu nového OZ: „Před rozhodnutím, které se dotýká zájmu dítěte, sdělí rodiče dítěti 
vše potřebné, aby si mohlo vytvořit vlastní názor o dané záležitosti a rodičům jej sdělit; ...“ 
31 Hrušáková, M. a kol. Zákon o rodině : Komentář. 3 vydání. Praha : C. H. Beck, 2005, s. 114; 
Radvanová, S., Zuklínová, M. Kurs občanského práva : instituty rodinného práva, Praha : C. H. Beck, 
1999, s. 95. 
32Holub M., Nová H., Sladká Hyklová J.: Zákon o rodině : Komentář a předpisy souvisící. 8. vydání. 
Praha: Linde Praha a.s., 2007, s. 97 
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zákoníku vylučuje pochybnosti ohledně subjektu povinnosti podle § 31 odst. 4 ZOR, 

když stanoví povinnost dítěte podílet se na péči ochod domácnosti za předpokladu, že 

je o ně řádně pečováno (§ 828 návrhu nového OZ). Tato povinnost pak zaniká zároveň 

s poskytováním výživy rodičů dítěti.33 Zánik povinnosti tedy není vázán na věk, ale na 

schopnost sám se živit. Forma podílení se na chodu domácnosti je pak dále 

specifikována v odstavci 2, který stanoví, že „Dítě se podílí na péči o chod domácnosti 

vlastní prací, popřípadě peněžitými příspěvky, má-li vlastní příjem, anebo oběma 

způsoby. (…)“ 

 

Ustanovení § 35 ZOR stanoví, že děti mají své rodiče ctít a respektovat. Toto 

ustanovení je však podle mého názoru spíše proklamací tradice a morálky, vycházející 

z křesťanských principů, než vynutitelnou právní povinností. Skutečností, která mě 

k takovému názoru vede, je kromě jiného to, že jakákoliv povinnost stanovená 

zákonem má být v právním státě vynutitelná. Citový vztah jedné osoby k druhé, respekt 

a úcta34, jsou však soudně nepřiznatelné a nevynutitelné. Odlišný názor mají Holub, 

Nová, Hyklová. Podle nich nerespektování této povinnosti může mít četné právní 

důsledky, např. v oblasti stanovení výše výživného.35 Ztotožňují se však s tím, že 

zákonodárce nemůže žádat úctu vůči rodičům bezpodmínečně. Zanedbávanému či 

týranému dítěti nemůže právní řád ukládat povinnost respektu vůči rodičům, kteří si jej 

nezaslouží. Ústavní soud v rozhodnutí č. III. ÚS 125/98 odůvodnil právo styku rodiče 

s dítětem, které není v jeho přímé péči, mimo jiné povinností dítěte své rodiče ctít a 

respektovat.36 Ústavní soud tedy přikládá ustanovení poměrně velký význam.  

 

Pro úplnost se zmíním i o vyživovací povinnosti dětí vůči rodičům, i když jsem si 

vědoma, že výživné stojí mimo rozsah rodičovské zodpovědnosti. § 87 ZOR, který 

stanovuje v odstavci 1 vyživovací povinnost dětí vůči rodičům: „Děti, které jsou 

                                                 
33 Tato formulace není příliš šťastná, záměr zákonodárce je z logického výkladu zřejmý, ale jazyková 
formulace umožňuje i výklad, že povinnost dítěte zaniká, poskytují-li mu rodiče výživu.  
34 Pojmy mají stejný význam , „respekt“ je slovo cizího původu, které v překladu znamená „úcta.“  
35 Holub M., Nová H., Sladká Hyklová J.: Zákon o rodině : Komentář a předpisy souvisící. 8. vydání. 
Praha: Linde Praha a.s., 2007, s. 103 
36 „Po rozpadu rodiny s nezletilými dětmi nejen etika příbuzenských vztahů, ale i zákon zavazuje děti k 
povinnosti své rodiče ctít a respektovat (§ 35 zák. č. 94/1963 Sb., ve znění zák. č. 91/1998 Sb.),( ..).; 
proto také, (...), není - ani při plném respektu k právům samotných nezletilých - zákonného, tím méně pak 
ústavně právního důvodu k tomu, aby rodiči, v jehož přímé péči nezletilé dítě není, byl styk s ním 
zakázán, resp. nepřiměřeně omezen.“ 
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schopny samy se živit, jsou povinny zajistit svým rodičům slušnou výživu, jestliže toho 

potřebují.“ Rozsah této povinnosti je dále specifikován v odstavci 2: „Každé dítě plní 

tuto vyživovací  povinnost takovým dílem, jaký odpovídá poměru jeho schopností, 

možností a majetkových poměrů k schopnostem, možnostem a majetkovým poměrům 

ostatních dětí.“ Může se tedy i stát, že soud určí vyživovací povinnost pouze jednomu 

dítěti, kdežto jeho méně majetným sourozencům ne. Sud vychází z aktuálních 

majetkových poměrů dětí, nezkoumá například, jaký podíl majetku obdrželi od svých 

rodičů.  

 

Tento institut je třeba odlišit od výše uvedené povinnosti přispívat na úhradu 

společných potřeb rodiny, u které je předpokladem, že dítě žije ve společné domácnosti 

s rodiči, popř. dalšími členy rodiny. U povinnosti podle § 87 ZOR se spolužití 

nevyžaduje a také nejde o potřeby celé rodiny, ale pouze potřeby rodičů. Pro úplnost je 

třeba říci, že této vyživovací povinnosti předchází vyživovací povinnost manželů. 

 

Nabízí se zde několik otázek. Za prvé, je-li dítě schopno samo se živit, ještě to 

neznamená, že je schopno poskytovat výživu i rodičům. To ale zákon nezohledňuje. 

Domnívám se, že by bylo vhodnější zahrnout do formulace dovětek „a jestliže 

poskytnutí výživy neohrozí výživu dítěte či osob na jeho výživě závislých“. Za druhé je 

jistě problematický výklad pojmu „slušná výživa“. Zákon používá vícero pojmů 

týkajících se téhož: přiměřená výživa, nutná výživa, stejná hmotná i kulturní úroveň a 

slušná výživa. Jde o minimální či průměrný standard ve společnosti, v dané sociální 

skupině? Odvíjí se od životní úrovně dítěte? Dle jazykového výkladu se jedná o 

extenzivnější pojetí, než je „nutná výživa“. Přihlížet by se mělo k věku, zdravotnímu 

stavu a možnostem rodiče. Slušná životní úroveň může být výrazně skromnější, než je 

životní úroveň povinného dítěte, ale také naopak. I proto by mělo velký význam omezit 

tuto povinnost schopností dětí výživu poskytovat. Naopak potřeba rodičů by se měla 

dle mého názoru vykládat spíše restriktivně, s ohledem na základní lidské potřeby, ne 

například na majetkové možnosti dítěte. V konkrétních případech je dle mého také 

třeba odlišit neschopnost rodiče obstarat si obživu a jeho neochotu.  
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Dle § 96 odst. 2 ZOR výživné nelze  přiznat, jestliže by to bylo v rozporu s dobrými 

mravy. Taková situace by nastala v případě, že rodič v minulosti neplnil vůči dítěti 

řádně své povinnosti, zachoval se k dítěti zavrženíhodně nebo se svým způsobem života 

(např. alkoholismus, toxikomanie, gamblerství) přivedl do situace, kdy není schopen 

rozumě hospodařit a výživné by mu pouze umožňovalo v takovém stylu života 

pokračovat.  

 

Zákon stanovuje zvlášť i povinnosti dítěte k pěstounům37 podobně jako u rodičů: „Dítě 

je povinno pomáhat podle svých schopností  v domácnosti pěstouna; pokud má vlastní 

příjem a žije ve společné domácnosti s pěstounem, je povinno přispívat i na úhradu 

společných potřeb rodiny. Myslí se zde rodina, ve které je dítě vychováváno.  

                                                 
37 § 45c odst. 3 ZOR 
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8. Výkon rodičovské zodpovědnosti  

Prioritní význam má výkon rodičovské zodpovědnosti samozřejmě ve vztahu k dítěti. 

Uplatňuje se však i mezi rodiči navzájem, to například při společném rozhodování o 

záležitostech dítěte. Uplatňuje se také vůči třetím osobám, například při zastupování 

dítěte.  

 

Základní pravidla pro výkon rodičovské zodpovědnosti stanoví § 31 odst. 2 ZOR: „Při  

výkonu  práv  a povinností uvedených v odstavci 1 jsou rodiče  povinni důsledně chránit 

zájmy dítěte, řídit jeho jednání a vykonávat nad  ním dohled odpovídající stupni jeho 

vývoje. Mají  právo užít přiměřených  výchovných  prostředků  tak, aby nebyla dotčena 

důstojnost dítěte a jakkoli ohroženo jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a 

mravní vývoj.“  

 

Povinnost rodičů důsledně chránit zájmy dítěte vyžaduje výklad pojmu „zájem dítěte“. 

Tento nelze definovat paušálně, je vždy nutné zkoumat konkrétní okolnosti konkrétního 

případu. Zákon se nezmiňuje o pojmu blíže, de lege ferrenda by bylo vhodné 

demonstrativně vymezit, čím se určuje zájem dítěte. Vodítko pro určení nejlepšího 

zájmu dítěte poskytuje např. Směrnice k určování nejlepšího zájmu dítěte38 z května 

2008 vydaná Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Ta ve výčtu faktorů, 

které je nutné vzít v úvahu při volně určitého řešení uvádí na prvním místě názor dítěte. 

Dále názor jeho rodinných příslušníků, bezpečí, význam rodiny a blízkých vztahů a 

možnost uspokojování potřeb dítěte.  

 

Zákon dává rodičům možnost užít „přiměřených výchovných prostředků.“ Toto 

oprávnění je však limitováno tím, že nesmí být dotčena důstojnost dítěte a jakkoli 

ohroženo jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj. Ustanovení je 

v souladu s úpravou všeobecných osobnostních práv v občanském zákoníku a s 

Listinou39 Nabízí se otázka užití tělesných trestů při výchově. V naší tradici jsou mírné 

                                                 
38 Internetové stránky Úřadu vysokého komisaře OSN: http://www.unhcr.cz/dokumenty/bid2009.pdf  
39 § 11 OZ: „Fyzická  osoba  má  právo  na  ochranu  své osobnosti, zejména života a zdraví,  občanské  
cti  a  lidské  důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy.“ Čl. 7 odst. 1 LZPS : 
„Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených 
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tělesné tresty považovány za obvyklý výchovný prostředek. Existují však i názory, že 

jakýkoliv tělesný trest je protiústavní a protizákonný, neboť každý je zásahem do 

tělesné integrity dítěte a porušuje jeho důstojnost. V některých zemích jsou tělesné 

tresty zákonem zcela zakázány (např. v severských zemích), v jiných se naopak 

považuje za normu i trest, který by u nás již hraničil s týráním dítěte (např. autoritativní 

výchova v islámských zemích). Osobně se domnívám, že v českém právu je dítě 

v tomto směru dostatečně chráněno ustanoveními trestního zákona40 a drobné tělesné 

tresty, které nemají negativní vliv na zdraví dítěte, považuji za přijatelné. Zakotvení 

možného postihu rodičů za jakýkoliv tělesný trest se mi zdá nepřiměřené. Důležitým 

faktorem je samozřejmě míra užití tělesného trestu, jeho síla, následek a častost použití. 

Domnívám se, že lze tělesné tresty používat rozumě tak, aby měly výchovný účinek a 

přitom neměly na dítě do budoucna negativní vliv ani po fyzické ani po psychické 

stránce. Návrh nového občanského zákoníku  v § 826 odst. 2 stanoví: „Dítě má právo 

na výchovu bez násilí, výchovné prostředky lze použít pouze v podobě a míře, která je 

přiměřená okolnostem, neohrožuje zdraví dítěte ani jeho rozvoj a nedotýká se lidské 

důstojnosti dítěte.“ Explicitní vyjádření práva dítěte na výchovu bez násilí budí zdání 

zákazu fyzických trestů. Světová zdravotnická organizace definovala násilí jako 

„záměrné použití nebo hrozba použití fyzické síly proti sobě samému, jiné osobě nebo 

skupině či společnosti osob, které působí nebo má vysokou pravděpodobnost způsobit 

zranění, smrt, psychické poškození, strádání nebo újmu.“  Je na jurisdikci českých 

soudů, jak si s výkladem nového ustanovení poradí.  

 

Zákon předpokládá, že rodiče se na výkonu svých práv a povinností plynoucích 

z rodičovské zodpovědnosti dohodnou. Ne v každé záležitosti týkající se dítěte je však 

nutná shoda rodičů. Zákon rozlišuje tzv. běžné záležitosti a podstatné záležitosti. 

V běžných záležitostech vykonává každý rodič svá práva a povinnosti samostatně. 

Může se ale stát, že rodiče budou mít odlišný názor na podstatnou záležitost ohledně 

dítěte. Mezi podstatné náležitosti patří například rozhodnutí, kde bude dítě bydlet, zda 

podstoupí lékařský zákrok, o výběru školy, rozhodování o náboženské výchově. 

                                                                                                                                              
zákonem.“, odst. 2 : „Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu 
zacházení nebo trestu.“ Čl. 10 odst. 1 LZPS : „Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská 
důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.“ 
40 např. § 215 TZ: Týrání svěřené osoby, dále veškerá ustanovení chránící lidský život a zdraví  
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V případě neshody rodičů rozhodne ve věci na návrh kteréhokoli z nich soud (§ 49 

ZOR). Za klad považuji, že návrh nového občanského zákoníku demonstrativně uvádí, 

co je považováno za podstatnou záležitost.41 Dosud byl totiž výklad usměrňován pouze 

judikaturou. Domnívám se, že příkladný výčet mohl být ještě obsáhlejší, zejména by 

mohl zahrnovat určení místa bydliště dítěte a určení případné náboženské výchovy.  

 

Charakteristickým znakem práv a povinností z rodičovské zodpovědnosti je jejich 

nepřevoditelnost. Rodiče nemohou převést svá práva a povinnosti na jinou osobu, 

mohou však přenechat výkon dílčích práv a povinností třetí osobě. Tak například 

mohou svěřit dítě dočasně do osobní péče prarodiče či přenechat dozor nad dítětem 

učiteli.  

 

Při výkonu svých práv rodičů dítě není pouze pasivním objektem rozhodování. Právo 

dítěte, které je schopno s ohledem na stupeň svého vývoje vytvořit si vlastní názor a  

posoudit dosah opatření jeho se týkajících, obdržet potřebné informace a svobodně se 

vyjadřovat ke všem rozhodnutím rodičů týkajících se podstatných záležitostí jeho 

osoby, je zakotveno v § 31 odst. 3 ZOR. Stupeň vývoje je třeba určovat na základě 

věku i intelektových schopností dítěte. Zákon sice přímo nestanoví odpovídající 

povinnost brát ohled na názory dítěte, ale předpokládám, že tato povinnost je 

v ustanovení implikována a limituje autonomii rozhodování rodičů.  

 

§ 44 odst. 1 ZOR dává soudu pravomoc pozastavit výkon rodičovské zodpovědnosti, 

brání-li rodiči závažná překážka v jejím výkonu a zároveň to vyžaduje zájem dítěte. 

Hovoříme o tzv. sistaci rodičovské zodpovědnosti, kdy rodič sice zůstává nositelem 

rodičovských práv a povinností, ale dočasně je nemůže vykonávat. Toto ustanovení 

najde uplatnění zejména tam, kde se jedná o záležitost, u které je třeba dohoda rodičů, 

avšak jeden z rodičů je např. dlouhodobě nepřítomný. Rodičovskou zodpovědnost pak 

vykonává pouze jeden rodič a nebrání mu ve volném rozhodování nepřítomnost 

druhého rodiče. Nejčastěji bude soud rozhodovat zřejmě na návrh podaný přítomným 

                                                 
41 § 819 odst. 2 návrhu nového OZ: „Za významnou záležitost se vždy považují zejména nikoli běžné 
léčebné a podobné zákroky a obdobná opatření vůči dítěti a volba jeho vzdělání a pracovního uplatnění.“ 
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rodičem. Výkonu rodičovské zodpovědnosti samozřejmě brání i omezení či zbavení 

rodičovské zodpovědnosti. O tom podrobněji níže.  

 

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí dává ve svém § 9 rodičům i jiným osobám 

odpovědným za výchovu dítěte právo při výkonu svých práv a povinností požádat o 

pomoc orgán sociálně-právní ochrany, státní orgány, kterým podle zvláštních předpisů 

přísluší též ochrana práv a oprávněných zájmů dítěte, popřípadě pověřené osoby. 

Zmíněné subjekty pak mají povinnost v rozsahu své působnosti pomoc poskytnout. Jde 

například o pomoc při řešení výchovných problémů, zprostředkování služeb sociální 

péče, poradenství. Orgány které zde budou vystupovat nejčastěji, jsou obecní úřad (dle 

§ 10 ZSPOD) a obecní úřad obce s rozšířenou působností (§ 11 ZSPOD). Právo rodičů 

na pomoc při plnění jejich úkolů zakotvuje i Úmluva.42 

                                                 
42 Čl. 18 odst. 2 Úmluvy: „Za účelem zaručení a podpory práv stanovených touto úmluvou poskytují 
státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, rodičům a zákonným zástupcům potřebnou pomoc při plnění 
jejich úkolu výchovy dětí a zabezpečují rozvoj institucí, zařízení a služeb péče o děti.“ 
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9. Obsah rodičovské zodpovědnosti  

Obsahem rodičovské zodpovědnosti jsou práva a povinnosti subjektů, které jsou 

v naprosté většině reciproční. To znamená, že co je právem dítěte, je zpravidla 

povinností rodičů a naopak. Mnoho z práv rodičů je v konečném důsledku zároveň 

jejich povinností. Rodiče je musí vykonávat, vyžaduje-li to zájem dítěte.  

 

Pojem rodičovské zodpovědnosti vymezuje obecně § 31 ZOR, toto vymezení zároveň 

určuje její obsah. Do obsahu rodičovské zodpovědnosti tedy spadá: 

• péče o dítě, zejména o jeho zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj 

• zastupování dítěte 

• správa jmění dítěte 

 

Rodiče mají i další práva a povinnosti, která nespadají do rodičovské zodpovědnosti, 

např. právo určit dítěti jméno43, právo dát souhlas k osvojení dítěte, učinit prohlášení o 

určení otcovství, být zapsán v matrice jako rodič, právo dítě za určitých okolností 

vydědit, a koneckonců i vzájemná vyživovací povinnost stojí mimo rodičovskou 

zodpovědnost.  

9.1. Péče o dítě  

Čl. 32 odst. 4 Listiny uvádí: „Péče o dítě a jejich výchova je právem rodičů; děti mají 

právo na rodičovskou výchovu a péči.“ Zákon o rodině vymezuje jako součást 

rodičovské zodpovědnosti „souhrn práv a povinností a) při péči o nezletilé dítě, 

zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj 

(…).“ § 32 ZOR odst. 1 pak  stanoví: „Rozhodující úlohu ve výchově dětí mají rodiče.“ 

Zákon hovoří tedy nesourodě někdy o péči, někdy o výchově. Hrušáková44 zastává 

názor, že ustanovení § 31 odst. 1 znamená spíše výchovu v nejširším slova smyslu, tedy 

rozhodování o dítěti, zatímco tam, kde zákon o rodině hovoří o svěření do výchovy, má 

tím spíše na mysli svěření do osobní péče jednoho z rodičů, tedy výchovu v užším 

                                                 
43 Zařazení ustanovení § 38 až § 40 ZOR upravující určení jména a příjmení dítěte do hlavy první 
„Rodičovská zodpovědnost“ není tedy systematicky správné. Návrh nového občanského zákoníku tuto 
nepřesnost odstraňuje.  
44 Hrušáková, M., Králíčková, Z. České rodinné právo. 2. vydání. Brno: Doplněk, 2001, s. 197 
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slova smyslu. Já chápu pojmy tak, že péče zahrnuje osobní zabezpečení existence a 

zdraví dítěte, tedy zabezpečení výživy, bydlení, ošacení,  výchova pak znamená vedení 

dítěte k osvojování si určitých sociálních vzorců chování, působení na dítě v rámci 

sociálního učení, jeho vedení po stránce tělesné i duševní.  Nepochybně zahrnuje též 

péči o vzdělání dítěte. Podobný výklad uvádí i Holub, Nová, Hyklová.45 Podle nich se v 

případě péče „jedná o právo a povinnost dítě zabezpečit po stránce materiální a 

zabezpečit i všestranný duševní a mravní rozvoj.“ Pojem výchova pak definují jako 

„velmi široký komplex vztahů, jejichž základem je usměrňování a řízení jednání dítěte, 

jeho chování, postojů, poslušnosti a odpovědnosti, schopnosti rozhodování, schopnosti 

citu a empatie, a samozřejmě též jeho vzdělání a získávání potřebných informací, a to 

jak všeobecně, tak i za účelem zajištění budoucího vzdělání.“  

 

Jak uvádí Radvanová:46 „V demokratickém státě neexistuje výchovná pravomoc státu 

konkurující si s rodičovskými právy. (...) Nároky na výchovu mají zaručovat v plném 

rozsahu a především rodiče.“ Na dítě samozřejmě působí i jiní činitelé – ostatní 

příbuzní, učitelé, vychovatelé, vedoucí kroužků, ale i ostatní děti, média. Rodiče ale 

mají výsadní právo určovat směr a způsob výchovy dítěte a mají právo omezit či 

vyloučit vlivy, které se neshodují s jejich představami výchovy.  

 

Konkrétní náplň péče o dítě bude záviset na věku, rozumové vyspělosti a zdravotním 

stavu dítěte. Zcela jiná bude péče o novorozence a jiná péče o dospívající dítě, lišit se 

bude péče o dítě zdravé a o dítě fyzicky či mentálně postižené. V reálném životě se 

však tyto dvě oblasti – péče a výchova - neoddělují, neprobíhají izolovaně, proto se 

domnívám, není nutné vyvozovat z nestejnorodé dikce zákona nějaké důsledky. OSŘ 

používá pro označení řízení týkajících se nezletilých pojem „péče soudu o nezletilé“ 

(§§ 176-180 OSŘ). V tomto kontextu však pojem vyjadřuje činnost soudu 

vykonávanou za účelem ochrany nezletilých. 

 

Péčí o dítě mohou rodiče pověřit i jinou osobu, nemají povinnost pečovat o dítě osobně 

(na rozdíl např. od pěstouna). Rodiče však zůstávají za zabezpečení péče o dítě 

                                                 
45 : M., Nová H., Sladká Hyklová J.: Zákon o rodině : Komentář a předpisy souvisící. 8. vydání. Praha: 
Linde Praha a.s., 2007, s. 94 
46 Radvanová S. Poznámky k postupu kodifikace rodinného práva. Všehrd, 1994, číslo 10, s. 18 
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zodpovědní. Aby rodiče mohli svá práva a povinnosti při péči o dítě realizovat, musí 

jim být především umožněno mít dítě u sebe. Rodič, který dítě u sebe nemá, má právo 

stýkat se s dítětem. Návrh nového občanského zákoníku výslovně uvádí právo rodiče na 

styk s dítětem a rovněž právo dítěte na styk se svým rodičem (§ 830). Novinkou je 

explicitní stanovení povinnosti soudu omezit či zakázat styk rodiče s dítětem, je-li to 

nutné v zájmu dítěte (srov. kap. 10.3.6 Omezení a zákaz styku rodiče s dítětem). Návrh 

stanovuje i poměrně široce povinnost rodičů spolupracovat při stýkání dítěte s rodičem, 

vzájemně se informovat a úmyslně nepoškozovat vztah dítěte k druhému rodiči, což je 

bohužel častá praxe. Jak už bylo řečeno, na  výchově  dítěte  se  podílí i manžel, který 

není rodičem dítěte, za předpokladu, že s ním žije ve společné domácnosti. Návrh 

nového občanského zákoníku rozšiřuje tuto povinnost i na druha rodiče.47 Tuto úpravu 

považuji za vhodnou, neboť uzavření manželství osob společně žijících už dávno není 

samozřejmostí a je v zájmu dítěte, aby byly stanoveny základní povinnosti i osobě, 

která v mnohém zaujímá místo rodiče.  

 

Dohlížitelem na řádný výkon péče o dítě je soud podle místa bydliště dítěte. § 178 OSŘ 

odst. 1 stanoví: „Soud vede rodiče, popřípadě poručníky nezletilých, k řádnému plnění 

povinností při péči o nezletilého. Vyřizuje podněty a upozornění fyzických a 

právnických osob stran výchovy nezletilého a činí vhodná opatření.“ Domnívám se, že 

dikce zákona je zde příliš úzká. Omezuje se pouze na péči, nikoliv na zastupování a 

správu jmění, přestože i nedostatky v těchto oblastech má sodu řešit (např. ustanovením 

opatrovníka). Vhodnější se mi zdá: „Soud vede rodiče, popřípadě poručníky nezletilých, 

k řádnému výkonu práv a povinností z rodičovské zodpovědnosti.“ 

 

Podle internetové encyklopedie Wikipedie48 je výchova cílevědomá, plánovitá a 

všestranná činnost směřující k přípravě člověka pro jeho společenské úkoly a osobní 

život;  zprostředkování znalostí, dovedností a postojů (kompetencí), které jsou 

přítomny v dané společnosti. Koncepce výchovy byly v historii ovlivněny 

sociokulturními podmínkami a odlišnými koncepcemi chápání člověka. V současné 
                                                 
47 § 826 návrhu nového OZ: „Pečuje-li o dítě jen jeden z rodičů, podílí se na péči o dítě a jeho výchově i 
manžel nebo partner rodiče dítěte, žije-li s dítětem v rodinné domácnosti. To platí i pro toho, kdo 
s rodičem dítěte žije, aniž s ním uzavřel manželství nebo registrované partnerství, žije-li s dítětem 
v rodinné domácnosti.“ 
48 Internetové stránky Wikipedie dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana  
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době je za nejvhodnější pokládána demokratická výchova (založena na komunikaci, 

respektování pravidel i přání dítěte), setkat se ale lze i s (pro minulost typickou) 

autoritářskou (silná kontrola rodičů, názor dítěte se nebere v potaz) či liberální 

výchovou (slabá kontrola, dítěti se dává volný prostor k seberealizaci, nejsou 

vštěpovány pravidla chování). O absenci výchovy se dá mluvit v případě tzv. 

zanedbávající výchovy (nezájem o aktivity, prospěch, pocity dítěte), opačným 

extrémem je ochranná výchova (rodiče velmi lpí na dítěti, přílišně je ochraňují a 

nepřipravují je k samostatnému životu).  

 

Návrh nového občanského zákoníku upravuje oblast péče o dítě v ustanoveních pod 

nadpisem „Péče o dítě a jeho ochrana“ (§§ 822-828) a následujícím nadpisem „Osobní 

styk rodiče s dítětem“ (§§ 829-833).  

9.2. Zastupování dítěte 

Rodiče zastupují dítě při právních úkonech, ke kterým není plně způsobilé (§ 36 ZOR). 

Jde o institut, který má chránit práva a zájmy osob, které náležitě samy svá práva a 

zájmy chránit nemohu. Opět tedy nejde jen o právo, ale i o povinnost zástupců konat, 

je-li toho potřeba. Nabytí plné způsobilosti k právním úkonům upravuje § 8 občanského 

zákoníku. Zákon o rodině nemá žádné ustanovení, které by stanovovalo částečnou 

způsobilost nezletilého dítěte k právním úkonům. Je třeba vycházet z § 9 občanského 

zákoníku, podle něhož mají nezletilí způsobilost jen k těm právních úkonům, které jsou 

svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku. Pokud 

v dané záležitosti nezletilý způsobilost k právním úkonům nemá, je třeba, aby byl 

zastoupen. § 27 odst. 1 OZ odkazuje v otázce zákonných zástupců nezletilého dítěte na 

užití zákona o rodině. Zákonní zástupci dítěte jsou podle zákona o rodině zpravidla 

rodiče, může to být ale i poručník. Zastoupení rodiči se děje především v rovině 

majetkoprávní. Rodič nemůže dítě zastoupit v osobnostních úkonech, např. při 

uzavírání sňatku. Pokud má nezletilec ke konkrétnímu právnímu úkonu způsobilost 

sám, nepotřebuje zastoupení rodičem ani jeho souhlas. Problematická se jeví platnost 

úkonu, při kterém rodič dítě zastoupí, přestože k úkonu mělo samo dítě způsobilost. 

Jelikož rodič má způsobilost zastupovat dítě pouze v rozsahu, ve kterém dítě nemá 

způsobilost samo, domnívám se, že je nutné dojít k závěru, že takový úkon by byl 
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neplatný, jelikož zde nebylo zastoupení dáno ani ze zákona ani smluvně. Právní řád 

stanovuje konkrétní věkové hranice, od nichž mají nezletilci způsobilost ke 

konkrétnímu právnímu úkonu, např. způsobilost stát se zaměstnancem (§ 6 ZP) nebo 

způsobilost pořídit závěť (§ 476d odst. 2 OZ). Nezletilé děti, které dovršily 15. rok 

věku, mohou projevit poslední vůli, ale pouze formou notářského zápisu. Nezletilci 

mladší 15 let nemají žádnou způsobilost disponovat se svým majetkem pro případ 

smrti. Bylo by vhodné, aby se zákonodárce více zabýval situacemi, ve kterých může 

nezletilec jednat sám.  

 

Rodiče zastupují dítě při právních úkonech ve vzájemné shodě. V běžných věcech 

vykonává každý z rodičů právo a povinnost zastupování dítěte sám, v podstatných 

záležitostech se rodiče musí shodnout, jinak je dán důvod pro postup dle § 49 ZOR. 

Může ale nastat situace, kdy jsou zájmy rodičů a dítěte v rozporu. Protichůdné mohou 

být i zájmy dětí týchž rodičů (rodiče). V takovém případě není zastoupení dítěte 

rodičem žádoucí. Na to myslí § 37 ZOR. Podle odstavce 1 „žádný z rodičů nemůže 

zastoupit své dítě, jde-li o právní úkony ve věcech, při nichž by mohlo dojít ke střetu 

zájmů mezi rodiči a dítětem nebo ke střetu zájmů dětí týchž rodičů.“ K vyloučení rodiče 

jakožto zástupce dítěte v dané věci tedy postačí pouhá možnost střetu zájmů, střet 

nemusí skutečně nastat. Protichůdnost zájmů může být dána např. v dědickém řízení po 

jednom z rodičů. Odstavec 2 pak stanoví: „Nemůže-li dítě zastoupit žádný z rodičů, 

ustanoví soud dítěti opatrovníka, který bude dítě v řízení nebo při určitém právním 

úkonu zastupovat. Tímto opatrovníkem zpravidla ustanoví orgán vykonávající sociálně-

právní ochranu dětí (...).“ Hovoří se o tzv. „kolizním opatrovníkovi.“ Rozsah jeho 

pravomocí je dán záležitostí, v níž by mohl vzniknout střet zájmů. Není vhodné, aby 

byl orgán sociálně-právní ochrany dětí ustanovován do funkce opatrovníka v případech, 

kde sám podal návrh na zahájení řízení.  

 

Pěstoun má právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti jen v běžných věcech. 

Má-li pěstoun za to, že rozhodnutí zákonného zástupce dítěte není v souladu se zájmem 

dítěte, může se domáhat rozhodnutí soudu (§ 45c odst. 2 ZOR). Je zde tedy dána aktivní 

legitimace pěstouna domáhat se soudně změny či zrušení rozhodnutí osoby oprávněné 

dítě zastupovat. V této úpravě spatřuji paralelu s ustanovením § 49 ZOR.  
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9.3. Správa jmění dítěte 

Dítě, jakožto subjekt s právní způsobilostí, může vlastnit majetek. Způsobilost nakládat 

s ním však získává teprve postupně (viz. kapitola 9.2) a vzniká nutnost, aby někdo jeho 

jmění spravoval. Správa jmění dítěte je součástí rodičovské zodpovědnosti a jako 

taková je vykonávána osobami, které vykonávají rodičovskou zodpovědnost (§ 31 odst. 

2 ZOR). Správa jmění se značně prolíná se zastupováním dítěte, zahrnuje však nejen 

právní úkony, ale „veškerá jednání a činnosti, které se týkají jmění dítěte, resp. které 

sama existence jmění dítěte vyvolává, popř. vyžaduje.“49 Jde tedy i o péči o majetek, 

např. údržba domu. Nároky na způsob výkonu této oblasti rodičovské zodpovědnosti se 

liší podle toho, kdo je jejím nositelem. Zákon klade povinnost spravovat jmění s péčí 

řádného hospodáře pouze rodičům (§ 37 a ZOR). Pojem „péče řádného hospodáře“ 

však zákon blíže nedefinuje. V zásadě se jedná o takové spravování, které nevede ke 

ztenčování a zhoršování kvality majetku, naopak pokud možno, se majetek zhodnocuje.  

 

Rodiče nemají právo na odměnu za výkon správy jmění. Nejsou povinni podávat 

zprávy a vyúčtování o správě jmění a nepodléhají kontrole soudu. Když dítě dosáhne 

zletilosti, odevzdají mu rodiče jmění, které spravovali. Pokud o to dítě požádá, jsou 

povinni podat mu vyúčtování ze správy jmění. Toto právo může dítě využít do jednoho 

roku po skončení správy, po této lhůtě zaniká. V praxi bude formální vyúčtování spíše 

výjimkou.  

 

„V odůvodněných případech, kdy by majetkové zájmy dítěte mohly být ohroženy, 

ustanoví soud pro zvýšenou ochranu jeho jmění opatrovníka. Opatrovníkem může být 

ustanovena fyzická osoba, která má způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, 

svým způsobem života zaručuje řádný výkon této funkce v zájmu dítěte a s ustanovením 

opatrovníkem souhlasí“ (§ 37b odst. 1 ZOR). Hovoří se o tzv. „majetkovém 

opatrovníkovi.“ Ustanovení neuvádí důvody ohrožení majetkových zájmů dítěte, soud 

tedy k tomuto kroku může přistoupit v každé situaci, kdy jsou majetkové zájmy dítěte 

ohroženy, ať je tato situace zaviněna správcem jmění či bez jeho viny. Může spočívat 

ve skutečnosti, že jmění je tak rozsáhlé či má takovou podstatu, že jeho správa 

                                                 
49 Radvanová S., Zuklínová M.: Kurs občanského práva: instituty rodinného práva. 1. vydání. Praha. 
Beck 1999, s. 117 
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vyžaduje odborníka. Nebo osoby rodičů neskýtají záruku řádného hospodaření s 

jměním. Soud v rámci rozhodnutí o jmenování opatrovníka podle § 37b ZOR musí 

určit, jaký rozsah jmění dítěte má spravovat. Může jít tedy i o část jmění, třeba i o 

jednotlivou věc (např. podnik). Zároveň určí, jakým způsobem má být, popřípadě nesmí 

být s jednotlivými částmi nakládáno (§ 37b odst. 3 ZOR). Soud například může 

konkrétně určit, zda má opatrovník nějakou věc prodat či pronajmout, zda má uzavřít 

pojistnou smlouvu, jakým způsobem smí investovat atd. Způsob výkonu správy jmění 

je dále omezen tím, že opatrovník nesmí při správě jmění činit úkony, které jsou 

spojeny s nepřiměřeným rizikem (§ 37b odst. 4). Opatrovník podléhá dohledu soudu, 

musí mu pravidelně podávat zprávy o správě jmění a v některých případech si soud 

může vymínit i nutnost svého souhlasu s právním úkonem týkajícím se jmění dítěte (§ 

37b odst. 5). Opatrovník má právo na úhradu nutných výdajů spojených se správou 

jmění a na přiměřenou odměnu z výnosu majetku dítěte. Výši odměny stanoví soud. (§ 

37b odst. 7). Nárok na odměnu z výnosu majetku motivuje opatrovníka k nejlepší a 

nejefektivnější správě jmění. Opatrovník je povinen nejpozději do dvou měsíců po 

skončení své funkce předložit soudu závěrečný účet ze správy jmění dítěte (§ 37b odst. 

6). Opatrovník tedy předkládá vyúčtování soudu, nikoliv dítěti. Bylo by vhodné rozšířit 

ustanovení tak, aby vyúčtování obdrželo i dítě či jeho nový opatrovník. Na výkon 

správy jmění opatrovníkem se vztahují i  obecné občanskoprávní a trestněprávní 

předpisy. Z trestných činů přichází v úvahu zejména porušení povinnosti při správě 

cizího majetku (§ 220 TZ) a porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti 

(§ 221 TZ). De lege ferenda by bylo vhodné podrobněji upravit odpovědnost 

opatrovníka pro správu jmění za škodu.  

 

I do práv a povinností poručníka patří správa jmění dítěte. Poručník podléhá dozoru 

soudu a kromě jiného je povinen předkládat soudu účty ze správy poručencova jmění. 

Této povinnosti může být zproštěn, nepřesahují-li výnosy jmění pravděpodobné 

náklady na výchovu a výživu poručence (§ 80 odst. 1 ZOR). Poručníkovi může být 

přiznána odměna, je-li správa jmění poručence spojena se značnou námahou. Její výši 

stanoví soud jako roční rentu nebo jako jednorázovou odměnu při skončení správy 

jmění (§ 80 odst. 2 ZOR). Pro správu jmění poručníkem platí přiměřeně úprava správy 

jmění opatrovníkem.  
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Podívejme se krátce na právní úpravu v jiných zemích. I v Nizozemí je osud orgánem 

dozoru správy jmění, i zde může jmenovat opatrovníka pros správu jmění dítěte. Navíc 

je ustanovován tzv. dohlížející opatrovník. Právní úprava ve Francii je poměrně 

překvapivá. Je-li rodičovská moc vykonávána oběma rodiči, je zákonným správcem 

majetku dítěte pouze otec. Zákon výslovně určuje, které právní úkony s majetkem 

dítěte nesmí být učiněny bez schválení soudem. Soud může kdykoliv zahájit řízení o 

ustanovení opatrovníka dítěti na žádost osob, které jsou v příbuzenském nebo 

švagrovském vztahu k dítěti. Na dobu trvání opatrovnictví soud jmenuje členy tzv. 

rodinné rady, jejímuž dohledu opatrovník podléhá.  
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10.  Zásahy státu omezující rodičovskou zodpovědnost 

10.1. Předpoklady zásahu státu do rodičovské zodpovědnosti 

V ideálním případě plní rodiče své funkce ku prospěchu dítěte. Mohou ale nastat 

situace, kdy  jsou ve výkonu rodičovské zodpovědnosti tak závažné nedostatky, že je 

v zájmu dítěte rodiče v jejich právech a povinnostech omezit či je jich úplně zbavit a 

dítě od rodičů oddělit. Jde o tak závažný zásah státní moci do soukromých vztahů, že je 

na ústavní úrovni zakotven monopol soudů vydávat takové rozhodnutí: „Práva rodičů 

mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen 

rozhodnutím soudu na základě zákona.“ (čl. 32 odst. 4 věta druhá LZPS). Pojem 

„omezení práv“ je nutno vykládat extenzivně v tom smyslu, že se jím rozumí i možnost 

jejich odnětí. Z jazykového výkladu je matoucí, zda termín „proti jejich vůli“ má 

vyjadřovat vůli rodičů či vůli dětí. Vzhledem ke smyslu ustanovení, jímž je ochrana 

dětí, se domnívám, že není pochyb o tom, že zákonodárce měl na mysli vůli rodičů. 

Vyjádření „na základě zákona“ je poněkud zbytečné, neboť soudy rozhodují vždy 

pouze na základě zákona (resp. norem vyšší právní síly). § 42 ZOR stanoví: „Opatření, 

kterými se omezuje rodičovská zodpovědnost, může učinit jen soud.“ Povšimněme si, že 

přitom nehovoří pouze o rozhodnutích o omezení či zbavení rodičovské zodpovědnosti, 

ale o všech opatřeních, které budou mít takový důsledek.  

 

Zásah státu do rodinných vztahů musí být vždy odůvodněn zájmem dítěte. I čl. 9 odst. 1 

Úmluvy o právech dítěte zdůrazňuje, že oddělení dítěte od rodičů musí být v zájmu 

dítěte.50 51O pojmu zájem dítěte bylo řečeno výše v kapitole 8. Stát nemá pouze právo 

                                                 
50 Čl. 9 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte : „Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, zajistí, aby dítě 
nemohlo být odděleno od svých rodičů proti jejich vůli, ledaže příslušné úřady na základě soudního 
rozhodnutí a v souladu s platným právem a v příslušném řízení určí, že takové oddělení je potřebné 
v zájmu dítěte. Takové určení může být nezbytným v některém konkrétním případě, například, jde-li o 
zneužívání nebo zanedbávání dítěte rodiči nebo žijí-li rodiče odděleně a je třeba rozhodnout o místě 
pobytu dítěte.“ 
51 Mediálně známým případem necitlivé intervence státu do rodiny byla kauza „Půlnoční bouře.“ 
Rodičům, kteří vyznávali alternativní přírodní styl života, se v srpnu 2001 narodila doma dcera, kterou 
pojmenovali Půlnoční bouře. Rodiče narození dítěte neoznámili úřadům, nenechali dítěti ani provést 
povinné očkování a krátce po jeho narození opustili na tři měsíce republiku. V dubnu 2002 obdrželi 
výzvu, aby dítě nechali zapsat do matriky. Úřad jim však odmítl zapsat jimi zvolené jméno. Do rodiny 
byly následně na popud sousedů vyslány sociální pracovnice, aby prověřily situaci v rodině. Situaci 
zhodnotily jako vyhovující. Matka jim slíbila, že dokumenty dítěte a povinné pojištění dá do pořádku a 
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intervenovat do rodiny, ale má přímo povinnost tak učinit, jsou-li ohrožena práva dítěte. 

Ochranu dítěte realizují jednak soudy, jednak správní orgány. Pouze soudům ale náleží 

výlučná pravomoc omezit rodičovskou zodpovědnost. Aby orgán státu mohl zasáhnout 

je nutné, aby se o potřebě  zásahu dozvěděl. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 

stanoví v §7 odst. 2: „Každý je oprávněn upozornit orgán sociálně-právní ochrany na 

porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti, na 

skutečnost, že rodiče nemohou plnit povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti, 

nebo na skutečnosti uvedené v §6 odst. 1 písm. b) až e); (…).“ Pro efektivnější ochranu 

dítěte by bylo vhodné stanovit povinnost některých fyzických osob (např. učitelů, 

lékařů) a veřejných právnických osob orgán sociálně-právní ochrany na podezření ze 

špatného výkonu rodičovské zodpovědnosti upozornit. Takto je povinnost zajištěna jen 

hrozbou spáchání trestného činu podle § 368 trestního zákoníku, neoznámení trestného 

činu. Ten se vztahuje pouze na nejzávažnější případy (zneužití dítěte k výrobě 

pornografie, týrání svěřené osoby). Na základě § 8 ZSPOD má dítě právo požádat 

orgány sociálně-právní ochrany a zařízení sociálně-právní ochrany, státní orgány, 

kterým podle zvláštních právních předpisů přísluší též ochrana práv a oprávněných 

zájmů dítěte, pověřené osoby, školy, školská zařízení a zdravotnická zařízení o pomoc 

při ochraně svého života a dalších svých práv. Tyto orgány a osoby jsou povinny 

                                                                                                                                              
registruje dítě u lékaře. Dítě v té době prospívalo, bylo plně kojené, bylo o ně po všech stránkách dobře 
postaráno, pouze péče o něj probíhala v souladu s přesvědčením rodičů v přírodním životním stylu, 
poněkud nestandardním pro majoritní společnost. Matka skutečně brzy našla dítěti lékaře a měla snahu 
dát do pořádku nezbytné záležitosti. Mezitím však okresní soud v Klatovech vydal předběžné rozhodnutí 
o odebrání dítěte z rodiny. I přes protest asistujícího lékaře, že není v zájmu dítěte oddělit jej od matky, 
když je plně kojené, k odebrání došlo. Zásah probíhal poněkud nestandardně za asistence dvou policistů a 
tří osob soudní stráže. Dítě bylo okamžitě umístěno v kojeneckém ústavu. Pouze díky povolení ředitelky 
ústavu mohla matka pobývat v ústavu s dcerou. Za 3 týdny rozhodl soud o propuštění dítěte z 
kojeneckého ústavu. Důvodem odebrání holčičky a jejího umístění do kojeneckého ústavu bylo, že 
neměla rodný list, nebyla zapsána v matrice, nepodrobila se povinnému očkování a nebyla registrována u 
žádného dětského lékaře. Přitom o dítě bylo výborně pečováno, všechny jeho potřeby byly 
uspokojovány, bylo kojeno, rodiče s ním budovali pevný a láskyplný vztah. jednalo se spíše o nedostatky 
rodičů vůči státním orgánům, které stěží bylo možné vykládat jako zanedbání péče o dítě. Po umístění v 
ústavu dala matka dítěti náhradní jméno Eliška Gaia, sjednala pro dítě individuální očkovací plán a dala 
všechny formality do pořádku. Otázkou zůstává, jestli byl skutečně nutný tak zásadní zásah do fungující 
rodiny a zda byl v zájmu dítěte. Dle mého názoru nikoliv. Stát zasáhl s přílišnou intenzitou do soukromí 
rodiny, prvotním zájmem se stal zájem státu. Domnívám se, že situaci bylo možno řešit výrazně 
mírnějším způsobem a že odebrání dítěte z osobní péče rodičů by se mělo užívat jen jako ultima ratio. Ke 
závěru, že zásah státních orgánů byl chybný, došel i veřejný ochránce práv. Otázkou zůstává, do jaké 
míry respektovat vůli rodičů, kteří zastávají menšinový názor, a kdo má v první řadě určovat, co je 
zájmem dítěte. Návrh rodičů na omluvu a přiznání odškodného pro dítě za následky, které mu byly 
způsobeny násilným odloučením od rodiny, byl soudem zamítnut.  
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poskytnout dítěti odpovídající pomoc. Důležité je, že dítě má právo požádat o tuto 

pomoc i bez vědomí rodičů.  

 

Ačkoli sankční postihy rodičů jsou nepostradatelnou součástí právní úpravy ochrany 

dítěte, odpovědné orgány by se vždy měly nejprve pokusit o sanaci rodiny. 

Radvanová52 uvádí: „...sociálně právní ochrana dětí a mládeže používá takových 

prostředků, které v prvé řadě směřují k posilování rodinných vztahů, spočívajících v 

práci s rodinou a v rodině. Pomoc dítěti tedy znamená pomáhat rodině při péči o dítě.“ 

Odpovědné orgány mají povinnost pomoc rodině poskytnout, nemohou pomoc zůstat 

nečinné. Aby však poradenská činnost byla efektivní, je nutná ochota rodiny 

spolupracovat.  

 

Zákon o rodině rozlišuje pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti (§ 44 odst. 1 

ZOR), omezení rodičovské zodpovědnosti (§ 44 odst. 2 ZOR) a zbavení rodičovské 

zodpovědnosti (§ 44 odst. 3 a 4 ZOR). Ke všem dochází na základě pravomocného 

rozhodnutí soudu. K zásahu do rodičovské zodpovědnosti ovšem může dojít i 

v případě, že na základě jiného soudního rozhodnutí dochází k faktickému omezení 

výkonu práv a povinností z rodičovské zodpovědnosti. Například je-li dítěti nařízena 

ústavní výchova dle § 46 ZOR, ochranná výchova dle § 22 a § 93 odst. 1 písm. c) 

zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, je-li rodiči omezen či zakázán 

styk s dítětem podle § 27 odst. 3 ZOR, je-li dítěti ustanoven opatrovník pro správu 

jmění  podle §37b ZOR, je-li dítě svěřeno do pěstounské péče nebo do výchovy jiné 

fyzické osoby dle § 45 ZOR. I svěření dítěte do péče jednoho rodiče dle § 26 odst. 1 

ZOR má za následek faktické omezení výkonu práv a povinností druhého rodiče, 

zejména co se týče osobní péče o dítě a rozhodování o běžných záležitostech týkajících 

se dítěte.  

 

Omezení či zbavení rodiče rodičovské zodpovědnosti soud vyslovuje vždy ve vztahu ke 

konkrétnímu nezletilému dítěti. Je tedy možné, že k některým dětem si rodič svá práva 

a povinnosti zachová, neboť u nich není dán důvod k jejich omezení či odnětí. Rodiče 

lze omezit či zbavit rodičovské zodpovědnosti pouze vůči již narozenému dítěti, nelze 

                                                 
52 Radvanová S. Poznámky k postupu kodifikace rodinného práva. Všehrd, 1994, číslo 10, s. 18 
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tak učinit vůči nasciturovi. I pokud se jedná o rodiče, kterým byly opakovaně děti pro 

zanedbání péče či týrání odebírány, není možné dítě odebrat rodiči ihned po narození 

z důvodu předpokládaného opětovného provinění, je nutné vyčkat, až budou i u tohoto 

dítěte objektivně dány důvody k zásahu státních orgánů. Je na orgánech sociálně-právní 

ochrany dítěte, aby včas detekovaly nutnost zásahu.  

10.2. Procesní stránka zásahů do rodičovské zodpovědnosti 

Řízení o omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo pozastavení jejího 

výkonu je řízením ve věcech péče o nezletilé a jako takové je lze zahájit i bez návrhu (§ 

81 odst. 1 OSŘ). V praxi je však zahajováno spíše na návrh orgánu sociálně-právní 

ochrany dětí nebo státního zástupce. Příslušný je soud, v jehož obvodu má nezletilý 

bydliště (§ 88 c) OSŘ). Pro řízení platí zásada vyhledávací, soud si sám opatřuje i 

důkazy, které mu nebyly navrženy tak, aby byl skutkový stav spolehlivě zjištěn. I zde 

platí, že je-li dítě způsobilé vyjádřit svůj názor, má právo být slyšeno. Soud rozhoduje 

rozsudkem, který však netvoří překážku rei iudicate. Při podstatné změně poměrů je 

možné o rodičovské zodpovědnosti znovu rozhodnout, opět i bez návrhu. Podstatná 

změna poměrů může nastat u obou rodičů nebo pouze u jednoho. Může spočívat ve 

změně životního stylu, zdravotního stavu, ekonomické situace. Změna ale může nastat i 

u dítěte v případě, že se změní jeho nároky.  

 

Dodejme, že jakýkoliv zásah do rodičovské zodpovědnosti nemá vliv na vyživovací 

povinnost rodiče k dítěti (§ 44 odst. 5 ZOR). Trvání vyživovací povinnosti je vázáno na 

jiné právní skutečnosti, než je existence a rozsah rodičovské zodpovědnosti.  

10.3. Způsoby zásahů do rodičovské zodpovědnosti 

10.3.1 Pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti 
Dle § 44 odst. 1 ZOR „Brání-li rodiči ve výkonu jeho rodičovské zodpovědnosti 

závažná překážka a vyžaduje-li to zájem dítěte, může soud pozastavit výkon rodičovské 

zodpovědnosti.“ K takovému kroku je tedy nutné kumulativní splnění dvou podmínek. 

Za prvé zde musí být objektivně dána závažná překážka výkonu rodičovské 

zodpovědnosti, za druhé to musí vyžadovat zájem dítěte. Soudu je přitom dána možnost 

přistoupit k pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti, není mu uložena povinnost 
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tak učinit. Záleží tedy na úvaze soudu. Překážkou výkonu rodičovské zodpovědnosti 

může být např. hospitalizace rodiče, jeho dlouhodobý pobyt v zahraničí či výkon trestu 

odnětí svobody. Při pozastavení rodičovské zodpovědnosti rodič dál zůstává nositelem 

rodičovské zodpovědnosti, jen dočasně nemůže vykonávat práva a povinnosti z ní 

vyplývající. Pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti není sankcí, rodič se 

nemusel vůči dítěti nijak provinit. V době trvání pozastavení výkonu rodičovské 

zodpovědnosti se výkon rodičovských práv a povinností koncentruje v osobě druhého 

rodiče, je-li živ a znám. Pokud nezůstane žádný nositel rodičovských práv a povinností, 

je dítěti ustanoven poručník (§ 78 ZOR). Pokud důvody pozastavení rodičovské 

zodpovědnosti pominou, může soud rozhodnout o obnovení rodičovské zodpovědnosti, 

nedochází tedy k jejímu automatickému obnovení. 

10.3.2 Omezení rodičovské zodpovědnosti 

Ustanovení § 44 odst. 2 ZOR stanoví: „Nevykonává-li rodič řádně povinnosti 

vyplývající z rodičovské zodpovědnosti a vyžaduje-li to zájem dítěte, soud rodičovskou 

zodpovědnost omezí; přitom vždy konkrétně vymezí rozsah práv a povinností, na které 

se omezení vztahuje.“ V tomto případě jde o zaviněné zanedbání výkonu rodičovských 

práv a povinností. To přitom nesmí dosahovat intenzity zneužívání nebo zanedbávání 

rodičovské zodpovědnosti, v takovém případě by soud rodiče dle § 44 odst. 3 ZOR 

rodičovské zodpovědnosti zbavil zcela. Jde tedy o ustanovení subsidiární k § 44 odst. 3 

ZOR. Pokud soud omezí rodičovskou zodpovědnost jen u jednoho rodiče, koncentruje 

se výkon jemu omezených práv a povinností v osobě druhého rodiče. Jestliže dojde 

k omezení práv a povinností obou rodičů ve stejném rozsahu, nebo dítě mělo jen 

jednoho rodiče, ustanoví soud dítěti pro výkon těchto práv a povinností opatrovníka. 

Vždy musí v rozhodnutí vymezit co nejpřesněji rozsah, v jakém má práva a povinnosti 

vykonávat, aby nebylo pochyb, do čí kompetence rozhodnutí v záležitosti dítěte, spadá. 

 

Řádnou povinností vyplývající z rodičovské zodpovědnosti je i péče o zdraví dítěte. 

V této souvislosti zmiňme případ Svědků Jehovových, kteří z náboženských důvodů 

bránili léčbě svého šestiletého syna, jež vyžadovala krevní transfúze.53 Soud 

                                                 
53 Okresní soud v Karviné nařídil předběžné opatření podle ustanovení § 76a odst. 1 OSŘ, kterým 
nezletilého syna Svědků Jehovových, v té době šestiletého, svěřil do péče Kliniky dětské onkologie 
Fakultní nemocnice Brno. U dítěte bylo diagnostikováno vysoce zhoubné nádorové onemocnění. 
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intervenoval vydáním  předběžného opatření, kterým svěřil dítě do péče nemocnice, 

aby mohla léčba pokračovat. V tomto případě šlo o malé dítě, u něhož není pochyb o 

tom, že nebylo dostatečně rozumově vyspělé, aby se k věci vyjádřilo a byl vzat v úvahu 

jeho názor (ačkoli rodiče spatřovali v absenci vyjádření dítěte nezákonný postup 

soudu). Zajímavá by byla situace, kdyby dítě bylo například šestnáctileté, 

sedmnáctileté. Bylo by způsobilé léčbu samo odmítnout? Nebo by nad ním soud 

ustanovil opatrovnictví s donucením léčbu podstoupit?  

10.3.3 Zbavení rodičovské zodpovědnosti 

Nejzávažnějším zásahem do práv rodičů je zbavení rodičovské zodpovědnosti. Má se 

používat striktně jako ultima ratio. Ustanovení § 44 odst. 3 ZOR stanoví: „Zneužívá-li 

rodič svou rodičovskou zodpovědnost nebo její výkon nebo ji závažným způsobem 

zanedbává, soud jej rodičovské zodpovědnosti zbaví.“ Zneužíváním se rozumí 

ohrožování tělesného a duševního vývoje dítěte, vybízení k trestné činnosti a 

zahálčivému životu, týrání dítěte, působení újmy na jeho fyzickém i psychickém zdraví. 

                                                                                                                                              
Dostupné léčebné metody poskytovaly naději na vyléčení, při léčbě je však třeba aplikace krevních 
derivátů. Rodiče jakožto Svědci Jehovovi projevili negativní postoj k aplikaci krevních derivátů, přesto 
nejprve dali k této léčbě souhlas. Po několika dnech po propuštění dítěte do domácího ošetřování, se jeho 
stav zhoršil, a tak bylo znovu přijato do nemocnice. Rodiče uvedli, že pokud léčení nezletilého bude 
vyžadovat další transfuze krve, nemohou s nimi pro náboženské přesvědčení a ze zdravotních důvodů 
souhlasit. Navrhli lékařům alternativy krevní transfúze, jako nejzazší řešení pak navrhli pouze podávání 
prostředků zmírňujících bolest. Pokud by dítě urychleně nezahájilo druhý blok chemoterapie, ocitlo by se 
v akutním ohrožení života, proto soud předběžné opatření nařídil. Krajský soud v Ostravě k odvolání 
rodičů usnesení Okresního soudu v Karviné potvrdil. Rodiče podali ústavní stížnost, kde uváděli, že se o 
nezletilého řádně starali, že pro něj žádali léčbu v souladu s vědeckými poznatky bez rizik transfuze a že 
vyslovení jiného názoru na léčbu nemůže být důvodem k omezení jejich rodičovských práv předběžným 
opatřením. Dovodili, že soudy nebraly v úvahu práva zákonných zástupců dítěte zaručená čl. 6 odst. 2 
Úmluvy o lidských právech a biomedicíně. Dále namítali, že dítě se neocitlo bez péče, neboť se o ně po 
celou dobu řádně starali, přičemž dítě nebylo ohroženo jednáním rodičů, ale těžkou zhoubnou nemocí. 
Stěžovatelé měli za to, že došlo k odloučení rodičů od dítěte proti jejich vůli, aniž by k tomu byly 
splněny zákonné předpoklady, čímž mělo být porušeno právo na výchovu jejich syna ve smyslu čl. 32 
odst. 4 Listiny. Opatrovník dítěte pro řízení (JUDr. Otakar Motejl) uvedl, že nespornou prioritou v 
soustavě práv lidské bytosti a současně podmínkou realizace všech dalších ústavních práv lidské bytosti 
je její právo na život. Stěžovatelé se rozhodli ukončit proces aktivního léčení život ohrožující nemoci 
nezletilého. Vzhledem k diagnóze by to znamenalo nezvratný konec života, takže vznikla nesporně 
situace, kterou k realizaci práva na život a ochranu zdraví zákon v ustanovení § 76a o. s. ř. předpokládá. 
Ústavní soud se ve svém nálezu ztotožnil s názory nižších soudů a uvedl, že: „Odmítají-li rodiče léčbu 
nezletilého dítěte, jež je v bezprostředním ohrožení života, nepředstavuje vydání předběžného opatření 
podle § 76a o. s. ř., kterým se dítě svěří do péče příslušného léčebného zařízení, porušení jejich práv 
zakotvených v čl. 32 odst. 4 či čl. 16 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Vzhledem k nutnosti 
okamžitého zásahu není zpravidla možno v řízení o vydání takového předběžného opatření řešit případný 
spor rodičů s léčebným zařízením o vhodnosti té které léčby. Týká-li se věc dítěte ve věku okolo šesti let, 
není porušením čl. 12 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte, pokud toto dítě nebylo v daném řízení soudem 
vyslechnuto. Výslech rodičů musí soud provést pouze v případě, že by to pro rozhodnutí bylo nezbytné a z 
hlediska zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí možné.“ (III. ÚS 459/03) 
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Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí sp. zn. 30 Cdo 2873/2005 judikoval: „Závažným 

zanedbáváním rodičovských povinností je zejména dlouhodobé neplnění rodičovských 

práv a povinností (rodičovské zodpovědnosti), trvalé ponechání dítěte ve výchovném 

zařízení spojené s nezájmem o toto dítě a s neprojevením snahy převzít je do rodinné 

výchovy, nemorální způsob života rodičů, soustavné neplnění vyživovací povinnosti k 

dítěti, trestní postih pro zanedbávání povinné výživy apod. Závažným zanedbáváním 

rodičovských povinností je i případ, že rodič o dítě po dlouhou dobu neprojevil 

jakýkoliv zájem, neposílá mu žádné dárky, nad rámec běžného výživného mu 

neposkytuje ničeho, neinformoval se o jeho zdravotním stavu ani prospěchu ve škole a 

nepokusil se s nezletilým navázat kontakt. Ke zbavení rodičovské zodpovědnosti nestačí 

jen ojedinělé vybočení nebo opomenutí rodičovské péče, ale zneužívání či zanedbávání 

rodičovské zodpovědnosti musí dosáhnout takového stupně, že zbavení rodičovské 

zodpovědnosti je jediným účinným prostředkem ochrany dítěte. Předpokladem pro 

zbavení rodičovské zodpovědnosti je, že rodič neplní své povinnosti, ač by je plnit 

mohl.“. Podle Holuba, Nové, Hyklové54 „intenzitu nedostatků v péči rodičů o dítě je 

nutno hodnotit se zřetelem k tomu, zda se neplnění rodičovských povinností projevuje 

ve sféře důležité pro rozvoj tělesných nebo rozumových schopností dítěte a pro jeho 

mravní vývoj, a to v té míře, že by se dítěti nedostalo v důležitých směrech potřebné 

péče, výchovného příkladu a usměrnění, popř. že by bylo vystaveno ze strany rodiče 

vlivu nežádoucímu a škodlivému, takže by byl jeho vývoj při ponechání v péči tohoto 

rodiče citelně poškozen.“   

 

Zbavení rodičovské zodpovědnosti je sankcí, která má za následek, že rodič nemůže 

svoji rodičovskou zodpovědnost vůbec vykonávat. Platí totéž, co v případě pozastavení 

rodičovské zodpovědnosti. Rodičovská zodpovědnost se v celém rozsahu koncentruje 

v osobě druhého rodiče, je-li živ a znám. Pokud nezůstane žádný nositel rodičovských 

práv a povinností, je dítěti ustanoven poručník (§ 78 ZOR).  

 

Protiprávní a zaviněné chování rodiče vůči dítěti může naplňovat i skutkovou podstatu 

trestného činu. Ten může směřovat vůči dítěti nebo při jeho páchání může být dítě 

                                                 
54 Holub M., Nová H., Sladká Hyklová J.: Zákon o rodině : Komentář a předpisy souvisící. 8. vydání. 
Praha: Linde Praha a.s., 2007, s. 134 
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(jakožto trestně neodpovědná osoba) použito. S takto vysokým stupněm intenzity 

zanedbání či zneužití rodičovských práv a povinností počítá i § 44 odst. 4 ZOR, když 

stanoví: „Dopustil-li se rodič úmyslného trestného činu proti svému dítěti či ke 

spáchání trestného činu své dítě mladší patnácti let použil, popřípadě se dopustil 

trestného činu jako spolupachatel, návodce či pomocník k trestnému činu spáchanému 

jeho dítětem, soud vždy posoudí, zda tu nejsou důvody pro zahájení řízení o zbavení 

rodičovské zodpovědnosti.“ Zákon o rodině nejmenuje konkrétní trestné činy. Trestné 

činy proti rodině a dětem upravuje Hlava IV trestního zákoníku. Spadá sem např. 

trestný čin opuštění dítěte nebo svěřené osoby (§ 195 TZ), zanedbání povinné výživy (§ 

196 TZ), týrání svěřené osoby (§ 198 TZ), ohrožování mravní výchovy dítěte (§ 201 

TZ), podání alkoholu dítěti (§ 194 TZ). Ale vůči dítěti se lze dopustit i některého 

trestného činu proti životu a zdraví (Hlava I TZ), trestného činu proti svobodě a právům 

na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství (Hlava II TZ) nebo trestného 

činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti (Hlava III TZ). Do posledně jmenované 

skupiny trestných činů patří např. pohlavní zneužití (§ 187 TZ), prostituce ohrožující 

mravní vývoj dětí (§ 190) a zneužití dítěte k výrobě pornografie (§ 193 TZ). Domnívám 

se, že zákon o rodině by neměl počítat pouze s dokonanými trestnými činy, ale i 

s předcházejícími stádii trestné činnosti – přípravou a pokusem. Dikce zákona 

„Dopustil-li se (...) trestného činu (...)“ nezahrnuje případy, kdy nejsou předchozí 

stádia trestná. Rovněž nezahrnuje případy, kdy trestnost činu není dána z jiných 

důvodů, např. díky imunitě rodiče. V obou případech  však může být namístě rodiče 

jeho zodpovědnosti zbavit. Jelikož ale soud může zahájit řízení o zbavení rodičovské 

odpovědnosti i bez návrhu, a tedy z jakýchkoliv důvodů, nekompletnost výčtu možné 

trestní činnosti rodiče vůči dítěti není na závadu.  

10.3.4 Výchovná opatření 

Stát, potažmo společnost má zájem na řádné výchově dítěte. Je i zájmem dítěte, aby se 

mu dostalo řádné výchovy, neboť ta je důležitým předpokladem toho, aby se ve 

společnosti uplatnilo a uspělo. Pokud se dítěti řádné výchovy nedostává, je na místě 

zásah státu. Orgán sociálně-právní ochrany děti má v popisu práce preventivní 

poradenskou činnost (§ 11 ZSPOD), v jejímž rámci může pomoci rodičům řešit 

výchovné problémy dětí. Rodičům může být i pod hrozbou sankce uložena povinnost 
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této pomoci využít (§ 12 ZSPOD). Ustanovení § 43 odst. 1 ZOR dává orgánu sociálně-

právní ochrany dětí a subsidiárně soudu pravomoc učinit opatření spočívající v a) 

napomenutí nezletilého, jeho rodiče a osoby narušující řádnou výchovu, b) stanovení 

dohledu nad nezletilým nebo c) uložení omezení, která zabrání škodlivým vlivům na 

jeho výchovu. Uvedená opatření může uložit OSPDO bez schválení soudem. Uložená 

opatření může měnit nebo rušit orgán, který je učinil. Ustanovení § 47 ZOR ukládá 

soudu povinnost sledovat provádění jím učiněných výchovných opatření či pověřit 

jejich sledováním obec či okresní úřad.55 

10.3.5 Ústavní a ochranná výchova 

„Jestliže je výchova dítěte vážně ohrožena nebo vážně narušena a jiná výchovná 

opatření nevedla k nápravě nebo jestliže z jiných závažných důvodů nemohou rodiče 

výchovu dítěte zabezpečit, může soud nařídit ústavní výchovu nebo dítě svěřit do péče 

zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (§ 42 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-

právní ochraně dětí). Jestliže je to v zájmu nezletilého nutné, může soud nařídit ústavní 

výchovu nebo dítě svěřit do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc i v 

případě, že jiná výchovná opatření nepředcházela“ (§ 46 ZOR). Namluvilo se mnoho o 

tom, že ústavní výchova má být vždy až krajním řešením, když není možné umístit dítě 

do rodiny či do péče rodinného typu. Z toho, co jsem vypozorovala se mi ale zdá, že 

státní ústavy péče o děti jsou brány jako přirozená cesta, jak takovou situaci řešit. 

Pokud matka zanechá dítě v porodnici, automaticky směřuje do kojeneckého ústavu. 

Tyto ústavy poskytují v mnoha ohledech velmi kvalitní péči o děti, jsou výborně 

vybaveny jako po materiální, tak po personální stránce. Dětem je zajištěna 

nadstandardní lékařská péče, dohled psychologa, mají kvalitní stravu připravovanou  

odborníky. Je však nutné se zamyslet nad tím, jestli všechny tyto výhody nepředčí 

láskyplná mateřská náruč. Na jedné straně je čekací doba žadatelů o adopci i několik 

let, na druhé straně jsou děti příliš dlouho drženy v ústavech, prožijí ty nejkrásnější 

okamžiky bez rodičů, zatímco se vyřizuje jejich „právní volnost.“ O vlivu citové 

deprivace v raném dětství na pozdější život bylo již napsáno mnoho. Ani sebelepší 

                                                 
55 Okresní úřady byly zrušeny ke dni 31.12.2002 zákonem č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých 
zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů. Legislativním opomenutím nebyla provedena 
novela ustanovení § 47 ZOR. Lze předpokládat, že pravomoci přešly na úřad obcí s rozšířenou 
působností.  
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„teta“ nemůže nahradit dětem rodiče.  Dokud bude trvat tento paradox, nedá se hovořit 

o tom, že stát postupuje v nejlepším zájmu dítěte. Samozřejmě důvody nespočívají jen 

v byrokracii a leckdy pomalé práci soudů, ale i v požadavcích rodičů, které se nekryjí 

s nabídkou dětí.  

 

Kromě ústavní výchovy existuje i ochranná výchova ukládaná na základě zákona č. 

218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže. Ta je ukládána jako trestněprávní 

sankce, má však dalekosáhlé důsledky v rovině rodinného práva. Soud pro mládež může 

mladistvému uložit ochrannou výchovu, pokud a) o výchovu mladistvého není náležitě 

postaráno a nedostatek řádné výchovy nelze odstranit v jeho vlastní rodině nebo v 

rodině, v níž žije, b) dosavadní výchova mladistvého byla zanedbána, nebo c) prostředí, 

v němž mladistvý žije, neposkytuje záruku jeho náležité výchovy, a nepostačuje uložení 

výchovných opatření (§ 22 ZSVM). Na základě § 23 ZSVM může soud za splnění 

podmínek ochrannou výchovu přeměnit na ústavní a naopak.  

10.3.6 Omezení a zákaz styku rodiče s dítětem  

Právo rodiče stýkat se se svým dítětem je základem pro uplatňování dalších 

rodičovských práv a povinností. Jde o právo, jehož výkon je nepřevoditelný. Zákaz 

styku rodiče s dítětem je velice závažným zásahem do práv nejen rodiče, ale i dítěte. 

Právo na vzájemný styk mají totiž oba. Je v zájmu dítěte udržovat s rodiči zdravý 

emocionální vztah, což se bez kontaktů a komunikace neobejde. Důležitost styku rodiče 

a dítěte reflektuje návrh nového občanského zákoníku v § 829 až § 833 pod názvem 

Osobní styk rodiče s dítětem. Úprava zřejmě reaguje na časté situace, kdy rodič, jenž 

má dítě svěřené do výchovy, brání styku dítěte s druhým rodičem. Takové jednání bude 

porušením zákona a bude důvodem pro nové rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče.   

 

Ustanovení § 27 odst. 3 ZOR (tedy ustanovení stojící mimo Část druhou ZOR „Vztahy 

mezi rodiči a dětmi“) umožňuje soudu styk dítěte s rodičem omezit nebo jej i zakázat, 

je-li to v zájmu dítěte. Rozhodnutí o zákazu styku dítěte s rodičem náleží výlučně do 

pravomoci soudu. Touto otázkou se zabýval i veřejný ochránce práv v případu, kdy 

ředitelka ústavu pro děti vyžadující okamžitou pomoc znemožnila rodičům styk 
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s dětmi, které zde byly umístěné56. Ombudsman konstatoval, že „oprávnění zasáhnout 

do vztahů mezi rodiči a dětmi v zájmu dítěte sice sdílí orgány sociálně-právní ochrany 

dětí se soudy, nejzávažnější zásahy do těchto vztahů (zákaz kontaktu dětí s rodiči) však 

náleží výlučně do pravomoci soudu. Zákaz styku rodiče s dětmi znamená natolik 

závažný zásah do oprávnění rodiče vyplývajících z institutu rodičovské zodpovědnosti, 

že takové opatření může podle zákona o rodině učinit pouze soud.“ Zákaz styku 

s rodičem může být nařízen i předběžným opatřením. Vždy však musí být řádně 

odůvodněn, zejm. tím, že styk dítěte s rodičem má negativní následky co se týče 

zdravotního či mravního vývoje dítěte. Zkoumat potřebu zákazu rodiče s dítětem bude 

na místě zejména tehdy, dopustil-li se rodič vůči dítěti úmyslného trestného činu. 

Dostatečným důvodem pro zákaz styku s dítětem zpravidla nebude neplacení 

výživného rodičem. Právo na styk s dítětem není podmíněno výkonem všech 

rodičovských povinností, může ale samozřejmě být podpůrným argumentem 

naznačujícím, že rodič o dítě nejeví zájem.  

 

Co se týče omezení styku rodiče s dítětem, může se jednat o omezení časové (např. 

rodič smí vídat dítě pouze jednou za dva týdny) nebo omezení místní (např. pouze 

v bydlišti druhého rodiče). Lze také omezit styk tak, že rodič smí dítě vídat pouze za 

přítomnosti třetí osoby (např. druhého rodiče, sociálního pracovníka).  

10.3.7 Problematika předběžných opatření 

Rozhodování soudu péče o nezletilé vyžaduje určitý čas k tomu, aby soud získal 

potřebné poznatky a kvalifikovaně rozhodl. Někdy je však třeba v zájmu dítěte jednat 

rychle. V těchto případech soud využije institut předběžného opatření, kterým dočasně 

upraví poměry dítěte. Soud má povinnost rozhodnout ve velice krátkých lhůtách, není 

proto možné, aby detailně prozkoumal všechny okolnosti případu. Může se tak stát, že 

rozhodnutí se nebude zakládat na objektivně zjištěných okolnostech případu. Proto je 

možné přistupovat k vydání předběžného opatření pouze, je-li dána naléhavá potřeba 

vztahy dočasně a urychleně upravit. Ve vztahu k dítěti jsou relevantní zejména 

předběžná opatření dle § 76 a § 76a OSŘ. Podle § 76 odst. 1 písm. b) OSŘ může soud 

účastníkovi předběžným opatřením uložit, aby odevzdal dítě do péče jiné osoby. Dítě 

                                                 
56 Sp. zn.: 3453 /2007/VOP/KP 
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ohrožené absencí péče, na životě či vývoji, je možné předběžným opatřením podle § 

76a odst. 1 umístit ve vhodném prostředí i do pěstounské péče na přechodnou dobu. Při 

řízení o předběžném opatření nemusí být dítě zastoupeno opatrovníkem, ale 

bezodkladně po výkonu předběžného opatření mu musí být ustanoven. Předběžná 

opatření podle § 76 a § 76a jsou zásahem do rodičovské zodpovědnosti, avšak nejsou 

meritorním rozhodnutím ve věci. Po uplynutí doby, na kterou bylo vydáno, či po 

zrušení předběžného opatření se práva a povinnosti z rodičovské zodpovědnosti 

obnovují bez dalšího, není třeba je znovu přiznávat.  
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Závěr  
Tvorba této diplomové práce byla pro mě velice podnětná a zajímavá. Byla jsem 

překvapena, kolika oblastí života se institut rodičovské zodpovědnosti dotýká, a o jak 

rozsáhlý komplex vztahů jde. Většinou si ani neuvědomujme, že každodenní záležitosti 

při péči o dítě jsou svázány tak podrobnými pravidly. Stanovení těchto pravidel je však 

nutností, neboť ne každý subjekt vztahu má stejnou možnost prosazovat svá práva. 

Právo funguje jako pojistka, že nedojde ke zneužití fakticky slabšího postavení dítěte, a 

pokud dojde, že bude sjednána náprava. Zákon o rodině chrání nejenom nezletilé děti, 

ale i rodičovství jako takové. Rodičovství má zvláštní a nezastupitelný význam pro 

společnost, neboť výchova v rodině představuje tu nejlepší možnou variantu výchovy. 

Skýtá nejlepší záruku, že z dítěte vyroste zdravý jedinec se vštípenými hodnotami a 

začlení se do společnosti. Nefunguje-li rodina tak, jak má, je třeba se vždy nejprve 

pokusit o nápravu uvnitř rodiny a až jako poslední možnost hledat náhradní způsoby 

výchovy a péče o dítě.  

 

Zákon o rodině dle mého názoru poskytuje dostatečnou ochranu práv a zájmů 

nezletilých dětí.  Připravovanou rekodifikaci občanského práva nepovažuji, co se týče 

rodinného práva, za tak zdařilou, jak by být mohla. Bylo by vhodnější, aby zákonodárce 

vycházel z úpravy, která již existuje a napravil veškeré nedostatky, které byly během 

dlouhé historie objeveny a judikaturou řešeny, než aby vymýšlel nové termíny a 

dopouštěl se zcela nových nedostatků. Návrh sice odstraňuje některé interpretační 

problémy, ale přidává mnoho nových. Zcela jiná struktura úpravy rodičovské 

zodpovědnosti se mi rovněž nezdá příliš logická. Na druhou stranu návrh reaguje na 

současné problémy, zejména akcentuje právo styku rodičů s dětmi a zakazuje úmyslné 

poškozování vztahu k druhému rodiči.  

 

Česká úprava koresponduje s úpravami demokratických států a v mnohém i předčí 

úpravy jiných států Evropské unie, např. co se týče rovnoprávnosti rodičů při výkonu 

rodičovské odpovědnosti. Česká republika je signatářem řady mezinárodních úmluv o 

právech dětí a dle mého názoru je v obecném měřítku i beze zbytku naplňuje. Přesto lze 

uvažovat o jednotlivých vylepšeních.  



 67 
 
 

 

Mým cílem bylo podání úplného obrazu o institutu rodičovské zodpovědnosti de lege 

lata. Komplexní pojetí rodičovské zodpovědnosti by však vyžadovalo mnohem 

rozsáhlejší publikaci, než umožňuje rozsah diplomové práce. Ráda se k tématu vrátím 

v rigorózní práci, neboť v něm shledávám širší možnosti a rezervy.  
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Parental Responsibility and Restrictive State Interventions 
 
My thesis deals with the institute of parental responsibility. It describes and explains 

legal relations between parents and their children. Parental responsibility is a summary 

of mutual rights and obligations of parents and their children, where children as weaker 

subjects are more widely protected. Protection of children and their best interests is one 

of the most important principles of entire family law.  

 

Nowadays the source of legal regulation of parental responsibility is mainly Act No. 

94/1963 Coll., Family Act. It defines parental responsibility as a summary of rights and 

obligations a) while taking care of minor child, including especially taking care of 

child’s health, physical, emotional, intellectual and moral development, b) while 

representing minor child, c) while administrating child’s assets. Parents’ rights mostly 

constitute also at the same time the obligations, i.e. parents are not only allowed to 

exercise their rights, but are also obliged to exercise them, if child’s interest requires so. 

Some of the rights can be exercised by each parent independently, but parents must 

agree in the important matters.   

 

My thesis also deals with possible restrictive interventions of state authorities, namely 

with suspension, limitation or deprivation of parental responsibility. All of these 

interventions must be duly justified by the best interest of the child and take place when 

parents do not exercise their rights and obligations according to law and in child’s 

favour. Sometimes, a child can be endangered by staying with his or her family and it is 

in his or her best interest to be separated from his parents. These interventions should 

be used as ultima ratio; when possible, family should be preserved with providing help. 

If parents can not duly exercise their rights and obligations pertinent to their parental 

responsibility, another person or state has to substitute them. This has to happen under 

the scrutiny of a court.  

 

New codification of civil law has been consulted and prepared. New codex will cove, 

among other, the entire area of family law and the current Family Act will be cancelled. 

The proposal of new regulation is more or less consistent with the current regulation.
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