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Abstrakt  

Tématem této dizertační práce je nezletilý v civilním procesu. Toto téma nebylo dosud 

v české právnické literatuře uceleně zpracováno, ačkoliv je problematika vystupování 

nezletilého v rámci civilního řízení stále aktuální a její význam roste. 

Základním pramenem právní úpravy, která se vztahuje na zvolené téma, je zákon č. 

99/1963 Sb., občanský soudní řád, který již prošel více než 120 novelizacemi. 

Procesní právo je ve věcech rodinněprávních, které tvoří značnou část obsahové náplně 

tématu této práce, pevně svázáno s úpravou hmotněprávní. Tuto úpravu aktuálně představuje 

občanský zákoník a zákon o rodině, které však budou k 1. 1. 2014 nahrazeny novým 

kodexem soukromého práva, občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.). Z tohoto 

důvodu je v práci věnována pozornost jak stávající právní úpravě, tak novinkám, které nový 

kodex přináší. Tam, kde se to jeví jako potřebné, je proveden i rozbor nové právní úpravy 

z hlediska řádné procesní ochrany práv nezletilého.  

S ohledem na novou hmotněprávní úpravu se naskýtá otázka, zda a kdy bude připraven 

odpovídající procesní kodex. Nový občanský zákoník na mnoha místech novou procesní 

úpravu vyžaduje, tato otázka tedy vyvstává s velkou naléhavostí. Během dokončování této 

práce byl zveřejněn věcný záměr zákona o nesporném řízení soudním, který obsahuje hlavní 

zásady a osnovu tohoto zcela nového procesního předpisu. Na příslušných místech jsou tedy 

zapracovány poznámky o navrhované úpravě.  

Do práce byl zapracován i nový zákon o mediaci (zák. č. 202/2012 Sb.). 

Dílo pracuje také se související mezinárodní úpravou a předpisy Evropské unie.  

Práce neopomíjí ani dostupnou judikaturu. Až na stanovené výjimky není možné 

v rodinněprávních věcech podat dovolání k Nejvyššímu soudu, chybí tedy sjednocující 

judikatura. Úlohu „sjednotitele judikatury“ tedy musí nezřídka převzít Ústavní soud, který 

ovšem tuto svoji roli odmítá (srov. např. nález IV. ÚS 1181/07).  

Práce se snaží pečlivě prozkoumat právní úpravu, která se vystupování nezletilého 

v rámci civilního řízení věnuje, za účelem zjištění, zda de lege lata vyhovuje moderním 

principům, které řízení ovládají – zejména právu na spravedlivý proces1 a zásadě ochrany 

nejlepšího zájmu dítěte.2 Zkoumaná právní úprava je podrobena kritickému zhodnocení 

                                                           

1 čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy. 
2 čl. 3 ÚPD. 



z hlediska její vnitřní provázanosti a bezrozpornosti, logičnosti, jednoznačnosti a 

systematičnosti, a také z hlediska jejího souladu s ostatními předpisy právního řádu včetně 

mezinárodní a unijní úpravy, a tam, kde se to jevilo jako užitečné, je navrženo řešení de lege 

ferenda. 

Problematika je pojednána komplexně. Všem institutům a procesům však nebyl dán 

stejný prostor: zvláštní pozornost je věnována zejména oblastem, které se zdají být 

problematické, o nichž se vede v odborné literatuře právní diskurs. 

Na začátku jsou vymezeny pojmy, které tvoří název této práce: nezletilý a civilní proces. 

Je poukázáno na pluralitu termínů pro nezletilého používaných v různých právních 

předpisech. Při definování pojmu civilního procesu je upozorněno na jeho vnitřní diferenciaci 

a sporné a nesporné řízení jako představeny jako jeho svébytné části. 

Práce uvádí případy, kdy nezletilý vystupuje v civilním řízení podle občanského 

soudního řádu:  

 jako žalobce či žalovaný ve sporném řízení,  

 jako navrhovatel a/nebo účastník řízení u předběžných opatření či v nesporných 

řízeních, a také 

 jako svědek.  

Zvláštní postavení má dítě mladší patnácti let, které se dopustilo činu jinak trestného, 

jehož jednání se bude posuzovat s použitím ustanovení občanského soudního řádu.  

V rámci výkladu podmínek účastenství nezletilého se práce věnuje procesní subjektivitě 

a procesní způsobilosti (a to i z komparativního hlediska), jednotlivým druhům zastoupení i 

okruhem účastníků řízení. Zvláštní pozornost je zaměřena na osobu opatrovníka a výkon 

opatrovnictví.  

Jako zcela zásadní je pojato právo nezletilého účastníka řízení být informován a vyjádřit 

svůj názor ve všech řízeních, která se ho týkají, a ke všem opatřením, která se vůči jeho osobě 

mají přijmout. S tím pak souvisí i výslech nezletilého účastníka řízení, který je v práci 

podrobně pojednán včetně jeho psychologických aspektů. 

V práci jsou popsána především všechna nesporná řízení, v nichž vystupuje nezletilý 

jako účastník. Jedná se o některá předběžná opatření, nesporná řízení upravená v části třetí 

hlavě páté o. s. ř. a vykonávací řízení ve věcech výchovy a výživy nezletilých. Ze sporných 

řízení se práce zabývá pouze těmi, jejichž sporná povaha je považována za nevyhovující právě 

pro účast nezletilého v řízení, což je na příslušných místech patřičně okomentováno. 



V rámci předběžných opatření, která lze ve prospěch nezletilého přijmout, práce 

upozorňuje na problémy, které mohou v praxi vznikat při uplatňování předběžného opatření 

podle § 76a, pokud jde o navrhovatele a svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou 

dobu, a na nejasnou aplikaci § 76b, pokud jde o ochranu nezletilého dítěte před domácím 

násilím. Součástí výkladu všech uvedených předběžných opatření je i jejich výkon, neboť ten 

je jejich neoddělitelnou součástí. 

Řízení o určování a popírání rodičovství nejsou sice samostatně upravena občanským 

soudním řádem a projednávají se ve sporném řízení (až na řízení o určení otcovství 

souhlasným prohlášením rodičů), jsou však samostatně upravena zákonem o rodině a 

nezletilý je nebo by měl být vždy účastníkem řízení. Proto byla řízení do práce zařazena a 

podrobena zkoumání a následné kritice. Jako jakési obiter dictum je uvedeno řízení ve věcech 

určování a popírání mateřství, které se dosud procesního vyjádření nedočkalo. 

V rámci péče soudu o nezletilé jsou charakterizovány obecné zásady a vlastnosti tohoto 

řízení jako typicky nesporného. Zvlášť je zmíněn dohled soudu nad péčí o nezletilé a 

schvalování úkonů za nezletilé. 

Řízení o osvojitelnosti a řízení o osvojení jsou upravena společně, což vystihuje jejich 

povahu řízení incidenčního a meritorního. Velmi podrobně jsou popsány zásady osvojování 

upravené novým občanským zákoníkem, zejména pokud jde o souhlas dítěte s osvojením. 

Řízení o povolení uzavřít manželství je pojednáno zejména s ohledem na důsledky 

nesplnění zákonných podmínek pro uzavření manželství nezletilým, opět s reflexí v úpravě 

nového občanského zákoníku. 

Relativně novou úpravou je řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech 

mezinárodních únosů, které je tvořeno prvky sporného i nesporného řízení, aplikuje se na něj 

Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí (Haag, 1980) i nařízení 

Brusel IIbis. Práce obsahuje podrobnou analýzu a kritické zhodnocení právní úpravy celého 

řízení včetně výkonu rozhodnutí a přináší i návrhy de lege ferenda, které by upřesnily 

charakter řízení a zajistily tak silnější ochranu práv nezletilého dítěte. 

Řízení o činech jinak trestných dětí mladších patnácti let je pro svou specifickou 

povahu pojednáno samostatně, ačkoliv se pro něj podpůrně použijí ustanovení o. s. ř. o péči 

soudu o nezletilé. Zde je podrobně popsána úprava poskytovaná zákonem č. 218/2003 Sb., o 

soudnictví ve věcech mládeže. 

Výkon rozhodnutí prošel v nedávné době několika novelizacemi, které jsou v rámci 

výkladu o výkonu rozhodnutí ve věcech výchovy a výživy popsány a kriticky zhodnoceny.  



 


