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1. ÚVOD 

Diplomová práce s titulem Právní postavení nezletilého v civilním soudním řízení 

nahlíží na jednotlivá řízení v rámci civilního procesu, která se dotýkají nezletilých osob 

z pohledu procesního i hmotněprávního postavení nezletilého dítěte a právních nástrojů, 

které mu jsou k dispozici. Cílem diplomové práce je nejen popsat právní úpravu jako 

takovou, ale rovněž porovnat ji s faktickým stavem, který ne vždy odpovídá představám 

zákonodárce. Významnou součástí analýzy právního postavení nezletilého je posouzení 

implementace Úmluvy o právech dítěte1 do českého právního řádu a do rozhodovací 

praxe soudů. Diplomová práce se zejména zaměřuje na čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech 

dítěte, který zakotvuje nejlepší zájem dítěte jako hlavní aspekt rozhodování v řízeních 

týkajících se dětí. V části věnované výslechu nezletilého je pak dále věnována zvláštní 

pozornost čl. 12 Úmluvy o právech dítěte, který dává nezletilému možnost vyjádřit svůj 

názor na věci, které se ho přímo dotýkají. 

V úvodní kapitole jsou vymezeny pojmy, jejichž správné definování je nezbytné 

k pochopení dalších souvislostí týkajících se jednotlivých fází civilního řízení ve vztahu 

k nezletilému. Dále je čtenář seznámen s možným procesním postavením nezletilého 

v rámci civilního řízení, ať už se jedná o účastníka, svědka, nebo osobu, které se přímo 

dotýká soudní rozhodnutí. V této kapitole je klíčová otázka procesní subjektivity a 

zejména procesní způsobilosti. Procesní způsobilost nezletilých osob je zákonodárcem 

upravena pouze rámcově a míra jejího přiznání nezletilým osobám v jednotlivých 

řízeních je ve velké míře přenechána rozhodovací pravomoci soudu. Jednotlivým 

kritériím, která pomáhají soudu v této rozhodovací činnosti je věnována velká pozornost 

právě v kapitole věnující se procesnímu postavení nezletilého, neboť míra přiznané 

procesní způsobilosti má nejzásadnější vliv na možnost nezletilého ovlivnit průběh řízení. 

S problematikou procesní způsobilosti rovněž úzce souvisí otázka zastoupení nezletilého, 

která je v kapitole rozebrána.  

Ve zbylých kapitolách se diplomová práce zabývá předběžnými opatřeními, 

nalézacím řízením a řízením vykonávacím. Největší prostor je věnován řízením 

nesporným v kapitole věnované nalézacímu řízení, neboť právě v řízeních nesporných 

                                                           
1 Úmluva o právech dítěte – sdělení č. 104/1991 Sb. (dále jen „Úmluva o právech dítěte“) 
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vystupuje nezletilý nejčastěji jako účastník řízení. Stěžejní právní úpravu ve věcech 

nezletilých tak najdeme v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále 

jen „ZZŘS“). ZZŘS obsahuje právní úpravu řízení přímo se týkajících nezletilých a tedy 

na nich specializovaných. Jedná se o řízení o povolení uzavřít manželství, řízení o určení 

a popření rodičovství, řízení o osvojení a řízení ve věcech péče soudu nezletilé. Řízení ve 

věcech péče soudu o nezletilé je věnována největší pozornost. Diplomová práce dále 

popisuje průběh řízení o navrácení dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí a řízení o 

spáchání činu jinak trestného osobou mladší 15 let. Tato řízení systematicky spadají mezi 

řízení o věcech péče soudu o nezletilé, nicméně fakticky se jedná o řízení obsahující 

značná specifika. 

Analýza jednotlivých fází civilního řízení týkajícího se nezletilých se rovněž 

zaměřuje na postavení dalších subjektů vstupujících do řízení. Zejména se jedná o soud, 

orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD“) a zákonné zástupce nezletilého, 

kterými jsou nejčastěji jeho rodiče. Diplomová práce má za cíl odpovědět na otázku, zda 

tyto subjekty naplňují při své činnosti princip nejlepšího zájmu dítěte a zda nelze nalézt 

alternativní způsob postupů, který by měl za následek menší zásah do citového vývoje 

nezletilého a vedl by k efektivnějšímu uplatnění práv nezletilých dětí. Z pohledu 

zákonných zástupců nezletilého je věnována pozornost jejich seznámení se se situací 

dítěte a snaze zákonodárce a orgánů veřejné správy motivovat je k jednání, které je co 

nejvíce v zájmu dítěte. 
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2. VYMEZENÍ POJMŮ 

2.1. POJEM NEZLETILÉHO 

Klíčovým pojmem, který je nezbytné definovat pro tuto práci, je pojem nezletilý. 

Vymezení pojmu nezletilý se v českém civilním právu prakticky kryje s pojmem dítě 

resp. nezletilé dítě.2 Úpravu pojmů nezletilý, dítě a nezletilé dítě lze nalézt v hmotně i 

procesně právních předpisech České republiky a rovněž v pramenech mezinárodních, kde 

za nejpodstatnější je třeba považovat mezinárodní úmluvu OSN z roku 1989: Úmluva o 

právech dítěte.  

Úmluva o právech dítěte vymezuje pojem dítě ve svém článku 1 a to následovně: 

„Pro účely této úmluvy se dítětem rozumí každá lidská bytost mladší osmnácti let, pokud 

podle právního řádu, jenž se na dítě vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve.“ Zde je 

potřeba upozornit na rozdílné pojmosloví mezi Úmluvou a právech dítěte a českým 

zákonem č. 89/2014 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“). V ustanovení § 30 odst. 2 

OZ si můžeme povšimnout diferenciace mezi pojmy zletilost a nabytí plné svéprávnosti. 

Zletilost se dle § 30 odst. 1 OZ váže na dosažení věku 18 let. Získání plné svéprávnosti 

je obvykle spojeno se zletilostí osoby, ovšem zmíněný odstavec 2 pamatuje i na variantu, 

kdy osoba mladší 18 let nabude plné svéprávnosti v souvislosti s uzavřením manželství 

nebo přiznáním plné svéprávnosti. 

Tato rozlišnost v pojmosloví neexistovala za účinnosti zákona č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník (dále jen „starý občanský zákoník“), který nečinil pojmový rozdíl mezi 

zletilostí a nabytím plné svéprávnosti, a to ve svém § 8.  

 Zde je na místě zamyslet se nad touto změnou české právní úpravy v kontextu 

Úmluvy o právech dítěte. Dle starého občanského zákoníku se dosažení plné způsobilosti 

k právním úkonům (dnes plné svéprávnosti) dosahovalo výlučně zletilostí, kterou mohla 

osoba starší 16 let dosáhnout v souvislosti s uzavřením manželství3 (současná možnost 

emancipace za účinnosti starého občanského zákoníku neexistovala). Za těchto okolností 

docházelo k variantě, na kterou ve svém článku 1 pamatuje Úmluva o právech dítěte. 

                                                           
2MELICHAROVÁ, D. Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké dny. Postavení nezletilého 
v civilním právu procesním. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci – právnická fakulta, 2006, 
s. 275. 
3 Starý občanský zákoník, § 8. 
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Z toho vyplývá, že osoba, která nabyla zletilosti před osmnáctým rokem věku, nebyla již 

považována za dítě (nezletilého) dle Úmluvy o právech dítěte. Z článku 1 Úmluvy o 

právech dítěte je jasně patrné, že takovouto možnost předpokládá a nic zde tedy není 

sporné. 

Naproti tomu současná právní úpravu vytváří situaci, kdy pokud provedeme 

jazykový výklad OZ, je patrné, že zde dochází k rozlišení pojmů zletilost a plná 

svéprávnost. Zletilosti se nabývá výlučně dosažením věku 18 let, a proto osoba, která 

nabyla plné svéprávnosti dříve je stále osobou nezletilou a tudíž je stále dítětem ve smyslu 

Úmluvy o právech dítěte. Z toho plyne, že současná právní úprava rozšiřuje ochranu, 

která je poskytnuta dětem dle Úmluvy o právech dítěte, na osoby nezletilé mající plnou 

svéprávnost. 

Lze tedy říci, že nezletilým je dle národní i mezinárodní úpravy osoba, která 

doposud nedovršila věku 18 let. Za určitých okolností (uzavření manželství, přiznání 

svéprávnosti), ale osoba starší 16 let může dosáhnout plné svéprávnosti. Taková osoba 

pak požívá obdobných práv a povinností jako osoba zletilá, nicméně se stále jedná o 

osobu nezletilou. Dále je nutné mít na paměti, že tam kde zákon spojuje určité právo nebo 

povinnost s věkovou hranicí 18 let (a ne s dosažením plné svéprávnosti), tam osoba plně 

svéprávná, před dosažením této věkové hranice, takového práva nepožívá. Příkladem 

může být odpovědnost za hodnoty svěřené k vyúčtování v pracovním právu4 nebo 

uplatnění volebního práva do Parlamentu České republiky5. 

2.2. MLADISTVÝ 

 Pokud se bavíme o nezletilých, resp. dětech, je nezbytné v tomto kontextu rovněž 

vymezit pojem mladistvý. Toto označení pro osobu ve věku od 15 let do dovršení 18 roku 

věku se vyskytuje zejména v kontextu trestního práva. Dále ho můžeme nalézt 

v pracovně-právním pojmosloví v souvislosti s pojmem mladistvý zaměstnanec. Právní 

úpravu pojmu mladiství nalezneme v zákoně č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za 

protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o 

soudnictví ve věcech mládeže) (dále jen „ZSVM“), konkrétně v § 2 odst. 1 písm. c). 

                                                           
4 COFOLA 2010: the Conference Proceedings, 1. edition. Brno : Masaryk University, 2010, ISBN 978-80-
210-5151-5, str. 4. 
5 Předpis č. 247/1995 Sb., Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých 
dalších zákonů, § 1 odst. 7. 
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Dosažení 15 roku věku však není nijak zvláště relevantní z pohledu civilního práva 

procesního, neboť spíše než věk nezletilého se zde zkoumá jeho rozumová vyspělost.6 

2.3. SVÉPRÁVNOST 

Z pohledu civilního práva procesního je velmi podstatná úroveň svéprávnosti 

podle OZ, neboť zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „OSŘ“) ve svém § 

20 odst. 1 váže procesní způsobilost v civilním řízení na hmotněprávní svéprávnost, a to 

následným způsobem: „Každý může před soudem jako účastník samostatně právně jednat 

(procesní způsobilost) v tom rozsahu, v jakém je svéprávný.“ Tento požadavek nám 

stanovuje přímou úměru mezi úrovní hmotně právní svéprávnosti a procesní způsobilosti. 

Proto přestože osoba nemusí být plně svéprávná, může splňovat úroveň svéprávnosti, 

která ji poskytuje procesní způsobilost.  

Ústavní soud české republiky přiznal způsobilost podat ústavní stížnost 

stěžovatelům ve věku 11 a 12 let s odkazem na „jejich současnou rozumovou úroveň“ a 

„..dospěl k závěru, že v rozsahu projednávané materie lze mít za to, že oba nezletilí 

stěžovatelé mají způsobilost k právním úkonům (§ 9 o. z.), a proto jim ve stejném rozsahu 

přiznal procesní způsobilost (§ 19 o.s.ř., § 63 zákona) i pro řízení před Ústavním 

soudem…“7 Z pohledu procesního práva je tedy velmi podstatné nejen definovat osobu 

nezletilou, ale také s ohledem na respektování jejích práv, mít na paměti úroveň její 

svéprávnosti. 

Na tomto místě je třeba zmínit, že s účinností OZ nabyla z pohledu civilního práva 

procesního na významu věková hranice 12 let. OZ zavádí fikci, že dítě starší 12 let je 

„schopno informaci přijmout, vytvořit si vlastní názor a tento sdělit“8. Za existence této 

fikce by soud měl osobu starší 12 let vyslechnout a jejímu názoru věnovat patřičnou 

pozornost. Osoba mladší 12 let by měla být vyslechnuta, pokud se soud domnívá, že 

splňuje stejné podmínky, které se u 12 letých dětí presumují. Zde je potřeba souhlasit 

s názorem Frintové (Melicharové), která již před zavedením této věkové hranice po vzoru 

jiných Evropských zemí vyjadřovala názor, že stanovení přesné věkové hranice není 

šťastné.9 Psychický a emoční vývoj jedinců může být značně odlišný a spíše než 

                                                           
6 § 100 odst. 4 OSŘ 
7 III. ÚS 125/98 
8 § 867 odst. 2 OZ 
9 MELICHAROVÁ, D., Specifika výslechu nezletilého v civilním řízení, Soudce 7-8/2008 
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zjednodušení situace v podobě zavedení jasně určitelné věkové hranice, by měl 

zákonodárce přenechat prostor soudcům k zhodnocení dopadu výslechu na konkrétní dítě 

a také posoudit účelnost takového výslechu.  
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3. NEZLETILÝ V CIVILNÍM SOUDNÍM ŘÍZENÍ 

OBECNĚ 
 Nezletilé dítě vystupuje v civilním soudním řízení stejně jako osoba zletilá buď 

v postavení účastníka řízení, nebo jako svědek ve věci. Přestože z titulu své právní 

osobnosti je nezletilý osobou nadanou právy a povinnostmi a je tudíž nepřípustné 

rozhodovat o něm jako o objektu práva, v praxi je často před soudy rozhodováno o 

věcech, které mají přímý dopad na nezletilého a jeho budoucnost bez toho aby nezletilý 

měl možnost vyjádřit svůj názor, nebo aby byl vůbec informován o takové možnosti. Řeč 

je samozřejmě zejména o dětech mladších 12 let, neboť jak bylo uvedeno výše, zákon 

ukládá povinnost vyslechnout dítě starší 12 let ve věcech, které se ho bezprostředně týkají.  

 Všechna řízení týkající se nezletilých včetně rozhodování v těchto věcech by měla 

probíhat v zejména v duchu dvou zásad vyplývajících z Úmluvy o právech dítěte. Jedná 

se o zásadu nejlepšího zájmu dítěte10 a právo dítěte být slyšeno11. Právo dítěte být slyšeno 

spočívá v požadavku zjištění názoru dítěte na danou věc, o které se řízení vede. Tento 

názor dítěte není pro soud závazný, neboť soud je ve svém rozhodování vázán především 

zásadou nejlepšího zájmu dítěte.12 Nejlepší zájem dítěte je tedy nejvyšším principem, 

kterým se má soud řídit ve věcech bezprostředně se týkajících nezletilých.  

3.1. NEZLETILÝ JAKO ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ 

3.1.1. PROCESNÍ SUBJEKTIVITA 

Nezbytným předpokladem účastenství každého účastníka řízení je jeho 

procesněprávní subjektivita neboli způsobilost být účastníkem řízení. Procesněprávní 

subjektivita nám odpovídá na otázku, kdo je způsobilý být nositelem procesních práv a 

povinností.13 Osobami s procesněprávní subjektivitou jsou a) ti, kteří jsou nadáni právní 

osobností a b) ti, kterým zákon procesněprávní subjektivitu přiznává.14 

Nezletilý nepochybně disponuje právní osobností a to dle § 23 OZ: „Člověk má 

právní osobnost od narození až do smrti.“ Z toho vyplývá, že nezletilý rovněž dispnuje 

                                                           
10 Úmluva o právech dítěte, čl. 3. 
11 Úmluva o právech dítěte, čl. 12 
12 KOVÁČOVÁ, A./SPÁČIL, O., Právo dítěte být slyšeno v rámci rodinné mediace, Mediace a reflexe jejích 
aktuálních trendů, Praha: Leges, 2014, str.231 
13 SVOBODA, K. a kol., Civilní proces: obecná část a sporné řízení, vyd. 1, Praha: C.H. Beck, 2014, str. 60. 
14 § 19 OSŘ 
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plnou procesněprávní subjektivitou a je tedy způsobilý být účastníkem řízení již od svého 

narození.  

Z hlediska této práce stojí zajisté také za zmínku procesněprávní subjektivita 

přiznaná, neboť i entity, které nemusí být nadány právní osobností, mohou být způsobilé 

být účastníky řízení. Z pohledu rodinného práva je pak relevantní zejména takové 

účastenství OSPOD. Příkladem může být § 454 ZZŘS, který opravňuje OSPOD k podání 

návrhu na nařízení předběžného opatření, z čehož mu vyplývá i způsobilost být 

účastníkem řízení. 

3.1.2. PROCESNÍ ZPŮSOBILOST 

 Na rozdíl od procesní subjektivity, která se nejeví jako sporná, procesní 

způsobilost nezletilého je značně problematická. Procesní způsobilost neboli způsobilost 

samostatně jednat a činit úkony před soudem, opravňuje osobu nadanou touto 

způsobilostí k jednání před soudem bez účasti zástupce.15 Jak již bylo zmíněno výše, 

procesní způsobilost se dle § 20 OSŘ přímo váže na míru hmotněprávní svéprávnosti.  

 Plná svéprávnost se nabývá v již uvedených třech případech: a) nabytí zletilosti, 

b) přiznání svéprávnosti, c) uzavřením manželství. Zde se nabízí otázka: Jak je to 

s nezletilým, který není plně svéprávný? Tuto otázku upravuje z hmotněprávního 

hlediska § 31 OZ následovně: „Má se za to, že každý nezletilý, který nenabyl plné 

svéprávnosti, je způsobilý k právním jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a 

volní vyspělosti nezletilých jeho věku.“  

 Z procesněprávní úpravy je třeba mít na paměti ustanovení § 100 odst. 4 OSŘ věta 

poslední: „K názoru dítěte soud přihlíží s přihlédnutím k jeho věku a rozumové 

vyspělosti.“ Zákonodárce si tedy uvědomuje rozdílnou míru rozumové a volní vyspělosti 

dítěte a to ve vazbě na jeho věk. V praxi by tak měl soud v jednotlivých případech 

posuzovat míru rozumové a volní vyspělosti nezletilého a v závislosti na ní mu přiznat 

procesní subjektivitu ve vhodné míře. Toto zjišťování ovšem vyžaduje rozsáhlé znalecké 

dokazování, které se ne vždy jeví jako účelné a proto se soudy uchylují spíše k jednání 

s nezletilým účastníkem skrze zástupce.16 

                                                           
15 SVOBODA, K. a kol., Civilní proces: obecná část a sporné řízení, vyd. 1, Praha: C.H. Beck, 2014, str. 61. 
16 Ibid., str. 62. 
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 Přestože se procesní způsobilost váže na míru svéprávnosti, existuje zde zákonný 

korektiv, který opravňuje předsedu senátu nepřiznat procení způsobilost osobě, která by 

za jiných okolností měla v dané věci adekvátní míru svéprávnosti. „Vyžadují-li to 

okolnosti případu, může předseda senátu rozhodnout, že fyzická osoba, která nemá 

způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, musí být v řízení zastoupena svým 

zákonným zástupcem, i když jde o věc, v níž by jinak mohla jednat samostatně.“17 Tento 

korektiv slouží k situacím, kdy hmotněprávní povaha věci je pro osobu s částečnou 

svéprávnosti méně náročná a srozumitelná než z ní vyplývající řízení před soudem.18  

 V procesně právních předpisech můžeme ale také nalézt případy, kdy je 

nezletilému přiznána plná procesní způsobilost bez ohledu na věk a to nad rámec 

hmotného práva (není splněn požadavek plné svéprávnosti).19 Jedná se o řízení o přiznání 

svéprávnosti nezletilému a o řízení o přivolení souhlasu a odvolání souhlasu zákonného 

zástupce k samostatnému provozování obchodního závodu nebo k jiné obdobné 

výdělečné činnosti.20 Plná procesní způsobilost se rovněž přiznává nezletilému rodiči 

staršímu 16 let ve věcech o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů 

dětí.21 Dále ZZŘS ve svém § 403 odst. 3 přiznává plnou procesní způsobilost nezletilému 

staršímu 16 let k podání návrhu na vydání předběžného opatření ve věcech ochrany proti 

domácímu násilí. 

3.1.3. PROCESNÍ ZASTOUPENÍ 

 V kontextu procesního postavení nezletilého dítěte hraje procesní zastoupení 

velmi podstatnou roli. V občanském právu procesním známe tři druhy zastoupení: 

zastoupení na základě zákona, zastoupení na základě plné moci a zastoupení na základě 

rozhodnutí soudu.22 Na rozdíl od osoby zletilé se v případě nezletilých bude v civilním 

procesu nejčastěji využívat zastoupení na základě zákona. U osob zletilých zákonné 

zastoupení nepřipadá v úvahu, převažovat zde bude zastoupení na základě plné moci.  

                                                           
17 § 23 OSŘ 
18 SVOBODA, K. a kol., Civilní proces: obecná část a sporné řízení, vyd. 1, Praha: C.H. Beck, 2014, str. 62. 
19 Ibid, str. 63. 
20 § 466 písm. r) a s) ZZŘS ve spojení s § 468 odst. 2. ZZŘS ve spojení s 469 odst. 3 ZZŘS. 
21 § 481 odst. 2 ZZŘS. 
22 SVOBODA, K. a kol., Civilní proces: obecná část a sporné řízení, vyd. 1, Praha: C.H. Beck, 2014, str. 62. 
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 Skutečnost, že nezletilé dítě jedná skrze svého zástupce, nic nemění na jeho 

postavení účastníka řízení, neboť jak bylo uvedeno výše, účastenství se váže na právní 

osobnost, která se nabývá narozením. Dále je nutno upozornit na fakt, že zástupce 

nezletilého se nestává účastníkem řízení, ale pouze jedná za účastníka, kterým je nezletilé 

dítě.23 

3.1.3.1. ZASTOUPENÍ NA ZÁKLADĚ ZÁKONA 

 V řízení s nezletilým účastníkem, který nenabyl plné svéprávnosti, se soudy 

uchylují k využití zastoupení na základě zákona. Tohoto zastoupení by se mělo primárně 

využívat v situacích, kdy soud dospěje k názoru, že nezletilý není plně schopen 

vystupovat v řízení před soudem a hájit svoje práva.24 Zastoupení na základě zákona se 

rovněž uplatní, pokud dojde k využití korektivu předsedy senátu.25 V takovém případě se 

sice jedná o věc, ve které by nezletilý mohl sám vystupovat, ale není plně procesně 

způsobilý.26 Proto soud využije institutu zákonného zastoupení. 

 Zákonné zastoupení nezletilého je upraveno v OZ. Zákonnými zástupci dítěte jsou 

primárně jeho rodiče v rámci výkonu rodičovské odpovědnosti27. Dle ustanovení § 892 

odst. 2 OZ zastupují dítě rodiče společně, jednat však může každý z nich. Z toho vyplývá, 

že za standardní situace má dítě dva zákonné zástupce (otce a matku), kteří jsou oba 

oprávněni ho zastupovat před soudem. V situaci, kdy jeden nebo oba rodiče nezletilého 

jsou také účastníky řízení, soud přidělí dítěti opatrovníka na ochranu zájmu dítěte. 

Stejné postavení jako rodiče, mají také osvojitelé, kteří osvojením dítěte nabývají 

rodičovskou odpovědnost vůči osvojenci. 28 Osvojení ze své podstaty vytváří fikci 

skutečné vazby rodič – dítě a proto je toto ustanovení zcela na místě. Osvojením tedy 

osvojitelé vykonávají stejná práva a povinnosti jako rodiče v rámci rodičovské 

odpovědnosti. Stávají se tedy zákonnými zástupci dítěte a jsou oprávněni jej zastupovat 

v řízení před soudem. 

                                                           
23 MELICHAROVÁ, D. Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké dny. Postavení nezletilého 
v civilním právu procesním. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci – právnická fakulta, 2006, 
s. 277. 
24 § 22 OSŘ 
25 § 23 OSŘ 
26 SVOBODA, K. a kol., Civilní proces: obecná část a sporné řízení, vyd. 1, Praha: C.H. Beck, 2014, str. 62. 
27 § 892 odst. 1 OZ 
28 § 832 odst. 2 OZ 
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 Ve speciálních případech může rodičovskou odpovědnost a tedy i zastupování 

nezletilého převzít poručník dítěte. Jedná se o situace, kdy rodiče nemohou vykonávat 

rodičovskou odpovědnost a proto je tato v zájmu dítěte omezena nebo pozastavena: 

„Nemá-li žádný z rodičů rodičovskou odpovědnost v plném rozsahu nebo je-li výkon 

rodičovské odpovědnosti obou rodičů pozastaven, anebo je-li rodičovská odpovědnost 

rodičů dotčena některým z uvedených způsobů, ale každého jinak, jmenuje soud dítěti 

poručníka, kterému náleží povinnosti a práva rodičů nebo jejich výkon na místě 

rodičů.“29 Poručníkem dítěte může být ustanoven také OSPOD.30 

3.1.3.2. ZASTOUPENÍ NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ SOUDU 

Procesní zastoupení na základě rozhodnutí soudu spočívá v ustanovení 

opatrovníka osobě, která není nadána plnou procesní způsobilostí. Úpravu zastoupení na 

základě rozhodnutí soudu najdeme v § 29 a násl. OSŘ. 

Je nutno rozlišovat mezi opatrovníkem ve smyslu hmotného práva a opatrovníkem 

ve smyslu práva procesního. Hmotněprávní opatrovník se ustanovuje soudem osobě 

omezené ve svéprávnosti podle § 61 – 63 OZ a také ad hoc osobě jejíž pobyt není znám, 

vyžaduje-li to veřejný zájem nebo je to třeba k ochraně jejích zájmů nebo z jiného 

váženého důvodu dle § 465 odst. 1 OZ.31 Dalším typem hmotněprávního opatrovníka je 

opatrovník kolizní.32 Speciální druh kolizního opatrovníka se vztahuje na nezletilé a to 

ve věcech péče o nezletilé děti. Kolizní opatrovník je dítěti určen soudem v případech, 

kdy by mohlo dojít ke středu zájmů mezi zákonným zástupcem nezletilého a nezletilým 

nebo mezi dětmi týchž rodičů.33 Kolizním opatrovníkem nezletilého je zpravidla 

OSPOD.34  

 Naproti tomu v řízeních o spáchání činu jinak trestného osobou mladší 15 let musí 

být nezletilému soudem ustanoven opatrovník, kterým je výlučně advokát.35 

                                                           
29 § 878 odst. 2 OZ 
30 Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen zoSPOD), § 17. 
31 JIRSA, J. a kol., Občanské soudní řízení, soudcovský komentář, kniha I., § 1-78g občanského soudního 
řádu, podle stavu k 1.4.2014, Praha: 2014, str.212 
32 § 460 OZ 
33 § 892 odst. 3 OZ 
34 § 17 zoSPOD 
35 § 91 odst. 2 zákona o soudnictví ve věcech mládeže. 



12 

 

 Zatímco opatrovník hmotněprávní přebírá zastupování osoby se sníženou 

svéprávností v široké škále jednání, procesní opatrovník je ustanoven jako opatrovník pro 

konkrétní řízení. Procesní opatrovník bývá také označován jako ad hoc opatrovník.36 

Ustanovení ad hoc opatrovníka připadá v úvahu, pokud osoba bez plné procesní 

způsobilosti postrádá zastoupení a je zde nebezpečí z prodlení.37 V případě nezletilého 

tedy ustanovení procesního opatrovníka připadá v úvahu jen, pokud zde není zákonný 

zástupce (nebo hmotněprávní opatrovník), nebo pokud tento není k zastižení. 

Kumulativně ale musí být splněna podmínka nebezpečí z prodlení. V opačném případě 

dá soud podnět „soudu příslušnému pro opatrovnické řízení nebo pro řízení ve věcech 

péče soudu o nezletilé a vyčká do doby, než bude mít účastník zákonného zástupce nebo 

hmotněprávního opatrovníka.“38 

3.1.3.3. ZASTOUPENÍ NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI 

Účastník si může pro řízení před civilním soudem určit zástupce, kterého určí na 

základě plné moci. Od klasické plné moci, zplnomocňující zástupce k jednotlivým 

jednáním, je třeba odlišovat plnou moc procesní, která opravňuje zástupce k zastupování 

účastníka v celém daném řízení, tj. ve všech jednáních spojených s řízením. Zástupce na 

základě plné moci je nejčastěji advokát.39 

Toto procesní právo (tedy zvolit si samostatně smluvní zastoupení) zpravidla není 

dítěti přiznáno.40 Dítě rovněž nemá možnost vyloučit své zákonné zástupce z jeho 

zastupování.41 Smluvní zastoupení nezletilého tak připadá v úvahu pouze v případě, že 

advokáta dítěti obstarají rodiče nebo jiný zákonný zástupce. Bude se tak jednat o procesní 

zastoupení advokátem pro dané řízení, zatímco hmotněprávní zastupování dítěte zůstane 

náležet zákonným zástupcům. 

ZZŘS však tuto praxi prolamuje zařazením ustanovení § 403 odst. 2, který dává 

možnost nezletilému nechat se zastoupit advokátem, pokud je nezletilý přiměřenou 

                                                           
36 SVOBODA, K. a kol., Civilní proces: obecná část a sporné řízení, vyd. 1, Praha: C.H. Beck, 2014, str. 67. 
37 § 29 odst. 1 OSŘ 
38 Ibid, str. 67. 
39 Ibid, str. 65. 
40 MELICHAROVÁ, D. Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké dny. Postavení nezletilého 
v civilním právu procesním. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci – právnická fakulta, 2006, 
s. 277. 
41 § 894 odst. 2 OZ 
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rozumovou a volní vyspělost na udělení plné moci. Toto ustanovení se použije pokud je 

nezletilý navrhovatelem na vydání předběžného opatření ve věci ochrany před domácím 

násilím. 

3.2. NEZLETILÝ JAKO SVĚDEK 

Stejně jako osoba zletilá se i nezletilý může stát svědkem v civilním soudním 

řízení. Svědek je fyzická osoba odlišná od účastníka, která svými smysly něco vnímala a 

o tom má před soudem vypovídat. Tento subjektivní prvek činí svědka nenahraditelným 

a odlišuje od znalce, který nesmí mít k předmětu sporu žádný subjektivní vztah.42 

 Ustanovení § 126 odst. 1 OSŘ zavádí obecnou povinnost svědčit. Povinnost 

svědčit se uplatňuje vůči každé fyzické osobě odlišné od účastníka řízení, tedy osobě 

nadané právní osobností (tj. osoba způsobilá mít práva povinnosti). Svědkem tedy může 

být i osoba zletilá s omezenou svéprávností, stejně tak jako nezletilý. 

 Výjimka z povinnosti svědčit nastává za okolnosti, když by svědek svojí výpovědí 

mohl přivodit nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké. Důvodnost takového 

odepření vypovídat posuzuje soud.43 K dané problematice se vyjádřil ústavní soud, když 

popsal odepření výpovědi z důvodu nebezpečí trestního stíhání za „krajně subtilní 

problematiku“, neboť k posouzení důvodnosti odmítnutí výpovědi soud nutně potřebuje 

dostatek informací, které samy o sobě mohou být podkladem k trestnímu stíhání.44 

Ústavní soud rovněž dovodil, že odmítnutí výpovědi z výše uvedeného důvodu se musí 

vztahovat pouze na inkriminující část výpovědi. „Podle přesvědčení Ústavního soudu 

ústavně chráněné právo svědka na odepření výpovědi pro nebezpečí trestního stíhání jeho 

nebo osob v zákoně vyjmenovaných není (na rozdíl od důvodů spočívajících v 

příbuzenském či obdobném vztahu) absolutní; absolutní v tom smyslu, že právo odepřít 

výpověď by se mělo vztahovat k výpovědi jako celku…“45 

 Ve vztahu k nezletilým je pak nutno rozlišovat právo na odepření výpovědi dětí 

mladších 15 let a těch, kteří tuto věkovou hranici překračují. Vzhledem k věkové hranici 

trestní odpovědnosti se právo odepřít výpověď u osob mladších 15 let může vztahovat 

                                                           
42 SVOBODA, K. a kol., Civilní proces: obecná část a sporné řízení, vyd. 1, Praha: C.H. Beck, 2014, str. 286. 
43 § 126 odst. 1 OSŘ 
44 Nález ÚS ze dne 4.12.1997, sp. zn. III. ÚS 149/97. 
45 Nález ÚS ze dne 4.12.1997, sp. zn. III. ÚS 149/97. 
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pouze na zamezení nebezpečí trestního stíhání osoby blízké. Osoby mladší 15 let jsou 

z titulu svého věku trestně neodpovědné, a proto si ani nemohou přivodit nebezpečí 

trestního stíhání.46 Rovněž poučení svědka o trestněprávních následcích křivé výpovědi 

je u osoby mladší 15 let vyloučeno.47 

3.3. VÝSLECH NEZLETILÉHO JAKO ÚČASTNÍKA 

Nezletilý může být v civilním soudním řízení vyslýchán jako svědek nebo jako 

účastník řízení. Pokud se jedná o řízení, jehož výsledek se nezletilého bezprostředně týká, 

uplatní se zásada vyplývající z článku 12 Úmluvy o právech dítěte. Jedná se o právo dítěte 

„být slyšeno“. Tato zásada se uplatňuje zejména v situaci, kdy je dítě účastníkem řízení. 

Vystupuje-li dítě jako svědek, nejedná se o uplatnění jeho práva být slyšeno, ale o splnění 

obecné povinnosti svědčit, tak jak je popsána výše.  

Výslech nezletilého probíhá obdobně jako výslech osoby zletilé. Provádí ho soud 

a to podle ustanovení § 126 OSŘ, pokud se jedná o nezletilého v pozici svědka, 

ustanovení § 131 se pak uplatní, když nezletilý vystupuje jako účastník řízení. Nezletilého 

účastníka lze ale rovněž vyslechnout podle § 100 odst. 4 OSŘ. Dle takového postupu pak 

tento výslech neslouží jako důkazní prostředek, ale pouze pomáhá soudu seznámit se 

s názorem dítěte v souladu s výše uvedeným článkem 12 Úmluvy o právech dítěte. 

3.3.1. PRÁVO DÍTĚTE BÝT SLYŠENO 

 Nezletilý účastník řízení má právo vyjádřit svůj názor na předmět řízení. Soud je 

pak povinen tento názor zjišťovat ve vztahu k vyspělosti nezletilého. Nezletilý starší 12 

let slyšen být musí.48 Tento názor dítěte není pro soud závazný, nicméně pokud se od 

něho odchýlí, měl by toto svoje rozhodnutí odůvodnit nejlepším zájmem dítěte. 

 Výslech účastníka řízení má jinou povahu ve sporném a v nesporném řízení. 

Zatímco ve sporném řízení je výslech účastníka až poslední možností a přistupuje se 

k němu pouze za situace, kdy danou skutečnost nelze zjistit jinak, v nesporném řízení je 

výslech účastníků stěžejním důkazním prostředkem. Souhlas účastníka s výslechem se 

nevyžaduje.49 Ve věcech nezletilých nesporná řízení převažují, a proto je pro nás tato 

                                                           
46 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen „TZ“), § 25. 
47 § 126 odst. 2 OSŘ ve spojení s § 346 odst. 2 TZ 
48 § 867 OZ 
49 SVOBODA, K. a kol., Civilní proces: obecná část a sporné řízení, vyd. 1, Praha: C.H. Beck, 2014, str. 289. 
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úprava zvláště relevantní. Zde je nutné znovu upozornit na výslech nezletilého účastníka 

podle § 100 odst. 4 OSŘ, který není důkazním prostředkem, ale uplatněním práva 

nezletilého být slyšen.  

3.3.2. PRŮBĚH VÝSLECHU NEZLETILÉHO 

 Výslech nezletilého jako účastníka a jako svědka bude probíhat obdobně. Rozdíl 

zde bude v počátečním poučení dítěte o trestněprávních následcích křivé výpovědi. Stejně 

jako dítě mladší 15 let, které vystupuje jako svědek, ani nezletilý jako účastník řízení 

nebude postihnutelný pro křivou výpověď50. Tudíž nebude ani o takovém trestněprávním 

následku poučen.  

 Při výslechu nezletilého dítěte je třeba brát ohled na psychiku a vnímání dítěte, 

která je značně odlišná od dospělého člověka. Soud by se měl snažit o to, aby výslech 

nezletilému působil co nejmenší stres. Rovněž si soud musí být vědom specifik dětského 

vnímání světa a možnosti zkreslení popisovaných skutečností. Toto zkreslení samozřejmě 

nastává i u svědků zletilých, nicméně u dětí navíc hraje významnou roli jejich bujná 

fantazie a často i neschopnost rozlišit představy od reality. Podstatné rozdíly jsou také 

patrné vzhledem k věku dítěte, na což je nutné pamatovat. 

 Odborná literatura z oboru psychologie popisuje aspekty dětské psychicky, 

kterým je nutné věnovat pozornost při výslechu. Velmi podstatná z pohledu dítěte je 

volba jazyka. Pro výslech nezletilého je žádoucí volit jednoduché, stručné a jasné věty a 

rovněž akceptovat skutečnost, že dítě samo bude události popisovat jednodušeji a méně 

barvitě než osoba zletilá.51 Velký význam pro výslech nezletilého má jeho schopnost 

pamatovat si události. K této problematice proběhla řada výzkumů na osobách mladších 

18 let. Tyto ukazují, že děti mladší děti mají problémy vybavit si události, které se 

odehrály před delší dobou. Výzkumy také ukázaly, že schopnost přesně si vybavit zážitky 

stoupá přímo úměrně k věku vyslýchaného dítěte.52 

 Z pohledu práva rodinného a především z pohledu řízení o výchově a výživě 

nezletilého jsou pak významné syndromy, které mohou dítě ovlivnit ve vztahu k rodičům 

                                                           
50 SVOBODA, K. a kol., Civilní proces: obecná část a sporné řízení, vyd. 1, Praha: C.H. Beck, 2014,, str. 290. 
51 HOWITT, D., Forensic  & Criminal Psychology, Pearson Education 2002, str. 275. 
52 KAPARDIS, A., Psychology and Law (a crtitical introduction), Camebridge 2010, Third edition, str. 123-
124. 
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a ovlivňovat pravdivost jeho výpovědi. Jedná se především o syndrom zavrženého rodiče, 

ale také o „obecnou ovlivnitelnost dítěte, bájnou lhavost snahu dítěte se zavděčit, 

fabulace dítěte, které chce být středem pozornosti aj.“53 Těmto faktorům musí soud 

věnovat patřičnou pozornost a k výpovědi dítěte přistupovat s ohledem k jeho věku „s 

rezervou“. 

 K samotnému výslechu dítěte je pak potřeba přistoupit postupně. S ohledem na 

psychiku nezletilého je pak vhodné začít běžnou konverzací na témata dítěti blízká, jakou 

jsou škola a kamarádi. Postupně je pak dobré přejít na otázky, které jsou předmětem 

řízení.  Stejně jako výslech zletilého se i u nezletilého výslech dělí na výslech ad generalia 

(dochází k poučení nezletilého o možnosti odepřít výpověď a o trestněprávních 

následcích křivé výpovědi, viz výše) a ad specialia.  

 Výslech ad specialia stejně jako u osoby zletilé začíná spontánním popisem 

událostí bez přerušení soudem. Nicméně toto nepřerušení toku myšlenek je u osoby 

nezletilé podstatně důležitější než u osoby zletilé, neboť může významně ovlivnit 

schopnost a ochotu nezletilého dále vypovídat. Doplňující otázky je proto vhodné 

pokládat až po skončení spontánní výpovědi nezletilého54  

3.3.3. OSOBY ZÚČASTNĚNÉ NA VÝSLECHU 

NEZLETILÉHO 

Soud má možnost zjistit názor dítěte buď prostřednictvím zákonných zástupců, 

prostřednictvím OSPOD a nebo sám provede výslech. Výše popsaný výslech provádí 

soudce sám, zpravidla se tak děje za účasti OSPOD, přítomnost rodičů je fakultativní.55 

Tato problematika není jasně stanovena zákonem, a proto detaily výslechu záleží na 

uvážení konkrétního soudce, což lze považovat za žádoucí. 

V praxi dochází k tomu, že soudce dítě vyslechne ve své kanceláři, ne v soudní 

síni. Soudce není oblečen v taláru a snaží se o maximální míru neformálnosti.56  Snaha o 

neformálnost vede také často k využití OSPOD, prostřednictvím kterého dochází 

                                                           
53 KOVÁČOVÁ, A./SPÁČIL, O., Právo dítěte být slyšeno v rámci rodinné mediace, Mediace a reflexe jejích 
aktuálních trendů, Praha: Leges, 2014, str.239. 
54 MELICHAROVÁ, D., Specifika výslechu nezletilého v civilním řízení, Soudce 7-8/2008 
55 Ibid 
56 Tento trend je rovněž patrný v zahraničí. Například v Irsku dochází k výslechu nezletilých v soudní síni, 
nicméně soudce i zástupci stran musí před jeho příchodem sundat taláry a paruky. Ve výjimečných 
případech pak je možné využít výslech přes dálkové video spojení nebo skrze prostředníka. 
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k výslechu k dítěte. Tento je pak sepsán a prezentován před soudem jako důkaz listinou.57 

Frintová (Melicharová) se však domnívá, že zjištění názoru dítěte prostřednictvím 

OSPOD plně neposkytuje dítěti jeho právo být slyšen a zprostředkováním výslechu si tak 

soud pouze usnadňuje práci.58 Tento názor jistě není od věci, nicméně za určitých 

okolností (např. znalost dětské psychologie, osobní sympatie) může výslech skrze 

OSPOD  být pro dítě méně traumatizující než nutnost navštívit soudní budovu.  

Ve vztahu k výslechu dětí je vždy potřeba vážit jeho procesní práva 

s fundamentálním principem, kterým je nejlepší zájem dítěte. Jistě není na místě ve snaze 

dítě chránit přede vším, mu zabránit vyjádřit názor. Tento paternalistický přístup dle 

názoru autorky jde přímo proti smysl Úmluvy o právech dítěte a snaze jednat s dítětem 

jako s rovnocenným partnerem. Na druhou stranu je třeba mít na paměti křehkou 

psychiku dítěte a zbytečně jej netraumatizovat. 

  

                                                           
57 § 129 OSŘ 
58 MELICHAROVÁ, D., Specifika výslechu nezletilého v civilním řízení, Soudce 7-8/2008 
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4. PŘEDBĚŽNÁ OPATŘENÍ VE VĚCECH 

NEZLETILÝCH 
  

Předběžná opatření jsou institutem procesního práva sloužící k ochraně zájmů 

osoby, která jeho vydání navrhuje. Jedná se o dočasnou úpravu poměrů účastníků 

v situacích, kdy není účelné vyčkávat do vydání rozhodnutí ve věci. Předběžné opatření 

lze rovněž použít, pokud je zde obava z ohrožení výkonu soudního rozhodnutí. Předběžné 

opatření lze vydat před zahájením řízení ve věci samé nebo v jeho průběhu.  

Předběžná opatření se vydávají výlučně formou usnesení, neboť se nejedná o 

rozhodnutí ve věci samé.59 Skutečnost, že předběžné opatření není rozhodnutím ve věci 

samé je nutno mít na paměti zejména s ohledem na skutečnost, že předběžné opatření 

nesmí žádným způsobem předjímat konečné rozhodnutí ve věci. V praxi se ovšem může 

stát, že vydáním předběžného opatření dojde k upravení poměrů účastníků takovým 

způsobem, že fakticky dojde k znemožnění rozhodnutí odchylujícího se od stanovení 

poměrů dle předběžného opatření60.  

 Předběžným opatřením lze uložit nespočet povinností, jejichž demonstrativní 

výčet najdeme v ustanovení § 76 odst. 1 OSŘ. Pro účely této práce se ale zaměříme pouze 

na ta předběžná opatření, jež jsou z nějakého důvodu relevantní pro řízení týkající se 

nezletilého dítěte. Úpravu těchto předběžných opatření lze nalézt v OSŘ a v ZZŘS. 

Relevantním předběžným opatřením dle OSŘ je předběžné opatření dle § 74 OSŘ. Jedná 

se o předběžné opatření obecné, které lze uložit inter alia i ve věcech nezletilých. 

 Co se týče zvláštní úpravy předběžných opatření v ZZŘS, pak z pohledu 

nezletilých jsou významná dvě předběžná opatření. Jedná se o předběžné opatření ve věci 

ochrany proti domácímu násilí dle ustanovení § 400 a násl. ZZŘS a dále pak o předběžné 

                                                           
59 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. První část – Řízení nalézací. Praha: Linde, 
2014, str. 320. 
60 Jako příklad lze uvést teoretický případ, kdy rodiče nezletilého povedou spor o určení základní školy, do 
které bude nezletilý docházet. Pokud by soud vyhověl návrhu na vydání předběžného opatření jednoho 
z rodičů a stanovil tak do které školy dítě v září nastoupí do 1. třídy, bylo by pak beze sporu proti zájmu 
dítěte v průběhu školního roku konečným rozhodnutím ve věci stanovit školu jinou, než tu, která byla 
stanovena v rámci předběžného opatření. 
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opatření ve věci péče soudu o nezletilé (předběžné opatření upravující poměry dítěte) dle 

ustanovení § 452 a násl. ZZŘS.  

4.1. PŘEDBĚŽNÉ OPATŘENÍ DLE § 74 OSŘ 

Předběžné opatření dle § 74 OSŘ lze označit za obecné předběžné opatření, tudíž 

ho lze uplatnit přiměřeně na okruh všech řízení dle OSŘ včetně řízení, ve kterých 

vystupuje jako účastník nebo osoba zúčastněná nezletilý. Může ho nařídit předseda senátu 

při nutnosti prozatímní úpravy poměru účastníků, nebo pokud je zde obava, že by výkon 

soudního rozhodnutí byl ohrožen. Předběžné opatření se nařizuje na návrh. Účastníky 

řízení o nařízení předběžného opatření jsou navrhovatel a osoby, které by byly účastníky, 

pokud by se jednalo o věc samu. 

 Z pohledu nezletilého je potřeba s ohledem na předmětné předběžné opatření 

vnímat jeho postavení ve vztahu k předběžnému opatření. Zásadní otázkou je, zda 

nezletilý disponuje procesní způsobilostí potřebnou k podání návrhu na vydání 

předběžného opatření. Ve vztahu k předběžnému opatření dle § 74 OSŘ je z pohledu 

obsahu nejvíce relevantní ustanovení § 76 odst. 1 písm. a), kterým se účastníku ukládá, 

aby platil výživné v nezbytné míře. Vzhledem k tomu, že v případě výživného na nezletilé 

dítě je nezletilý vždy osobou oprávněnou, měl by mít možnost podat návrh na vydání 

předběžného opatření. Nicméně otázka procesní způsobilosti nezletilého k jednotlivým 

jednáním není jednoznačná, jak bylo uvedeno výše.  

V drtivé většině případů v praxi tak bude návrh na vydání předběžného opatření 

za dítě podávat ten rodič, do jehož péče bylo svěřeno. Výjimku tvoří obvykle až nezletilí 

starší šestnácti let, kterým mají soudy tendenci přiznávat procesní subjektivitu ve velké 

míře. Skutečnost, že jsou v řízeních o stanovení výživného na nezletilé dítě fakticky 

účastníky rodiče nezletilého (a ne nezletilý a povinný rodič), vede dle názoru autorky 

k nežádoucím, nicméně velmi častému pocitu povinného rodiče, že výživné poskytuje 

druhému rodiči, který často vede k neochotě výživné platit. 

4.2. PŘEDBĚŽNÉ OPATŘENÍ VE VĚCI OCHRANY 

PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ 

        Předběžné opatření proti domácímu násilí je upraveno v § 400 a násl. ZZŘS a 

jedná se o předběžné opatření, které je bezesporu předběžným opatřením zcela 
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specifickým, neboť jeho vydání slouží k ochraně zdraví a v častých případech i života 

navrhovatele, případně dalších osob. Vzhledem k závažnosti takového rozhodování 

stanovuje ZZŘS soudu 48 hodinovou lhůtu na pro rozhodnutí61. Marné uplynutí lhůty 

nicméně nemá žádné procesní důsledky s výjimkou kárných postižení soudce62. 

 Předběžným opatřením ve věci ochrany proti domácímu násilí lze odpůrci (dříve 

osobě, proti níž návrh směřuje63) uložit dle § 405 ZZŘS zejména, aby opustil společné 

obydlí a jeho bezprostřední okolí, aby se v něm nezdržoval ani ho nenavštěvoval. Dále 

lze odpůrci uložit, aby se zdržel setkávání s navrhovatelem a rovněž aby navrhovatele 

jakýmkoliv způsobem neobtěžoval a nesledoval. Předběžné opatření lze uložit na dobu 

maximálně 6 měsíců, nicméně ho lze nařídit i opakovaně, pokud jsou k tomu zvláštní 

důvody.64   

 Specifikem z pohledu nezletilého je v případě předběžného opatření ve věci 

ochrany proti domácímu násilí výslovná úprava situace, kdy je nezletilý navrhovatelem, 

tedy účastníkem řízení. ZZŘS zde výslovně upravuje praxi, která byla pospána výše u 

předběžného opatření dle § 74 OSŘ.  

Nezletilý mladší 16 let má procesní subjektivitu být účastníkem řízení, nicméně 

návrh za něj podává zákonný zástupce, OSPOD nebo advokát za situace kdy nezletilý má 

dostatečnou rozumovou a volní vyspělost pro udělení plné moci. Zastupování zákonným 

zástupcem je pochopitelně vyloučeno v případě, že tento zástupce je odpůrcem ve věci. 

Naproti tomu nezletilému staršímu 16 let přiznává ZZŘS výslovně plnou procesní 

způsobilost pro podání návrhu na vydání předmětného předběžného opatření.65 Nicméně 

vzhledem k tomu, že procesní způsobilost nezletilého odpovídá míře jeho vyspělosti, je 

možné, aby nezletilý mladší 16 let, podal návrh sám. V takovém případě bude ale soud o 

podání návrhu informovat OSPOD a zákonného zástupce dítěte (zákonného zástupce 

informovat nebude, pokud je zákonný zástupce odpůrcem ve věci66).           

                                                           
61 § 404 ZZŘS 
62 Svoboda a spol.: Zákon o zvláštních řízeních soudních : komentář, 1. vydání, C. H. Beck, Praha, 2015, str. 
760.  
63 Ibid. 
64 § 752 OZ 
65 § 403 ZZŘS 
66 Svoboda a spol.: Zákon o zvláštních řízeních soudních : komentář, 1. vydání, C. H. Beck, Praha, 2015, str. 
759. 
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Navrhovatelem ve věci může být jeden z manželů (resp. rozvedených manželů), 

proti kterému násilí směřuje nebo i osoba žijící s manželi v rodinné domácnosti. Zde je 

potřeba upozornit na několik skutečností. 1) ZZŘS považuje za násilí jak násilí fyzické, 

tak psychické. Obě tyto formy násilí mají nepopiratelný dopad na vývoj i budoucí život 

nezletilého; 2) vzhledem k dikci zákona má nezletilý možnost podat návrh na vydání 

předběžného opatření nejen v případech kdy je on sám obětí domácího násilí, ale i 

v případě, že je obětí jeden z rodičů žijící s nezletilým v rodinné domácnosti; 3) dle § 

3021 možnost podat návrh na vydání předběžného opatření není limitována skutečností, 

že navrhovatel a odpůrce jsou/byli manželé. 

U předběžného opatření ve věci ochrany před domácím násilím stojí za zmínku 

dále skutečnost, že na rozdíl od klasického předběžného opatření má rozhodnutí ve formě 

usnesení povahu na pomezí meritorního a procesního rozhodnutí. Vzhledem ke 

skutečnosti, že vydání předběžného opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí 

nemusí následovat další řízení, ve kterém by došlo k rozhodnutí ve věci samé, lze 

v daném rozhodnutí o nařízení předběžného opatření pozorovat prvky meritorního 

rozhodnutí. S tímto názorem se ztotožňuje i Ústavní soud.67 Rovněž z povahy 

předběžného opatření lze vycítit jeho specifičnost, neboť se nejedná o prozatímní 

uspořádání poměrů účastníků, nýbrž meritorní rozhodnutí s krátkodobými účinky.68 

4.3. PŘEDBĚŽNÉ OPATŘENÍ UPRAVUJÍCÍ 

POMĚRY DÍTĚTE 

 Předběžné opatření upravující poměry dítěte dle § 452 a násl. ZZŘS je 

předběžným opatření používaným v souvislosti s péčí soudu o nezletilé. Předběžné 

opatření se použije v případě, že se dítě ocitne ve stavu nedostatku řádné péče. Tato 

situace může nastat bez ohledu na to, zda je zde osoba, která má právo o dítě pečovat či 

nikoliv. Předběžné opatření upravující poměry dítěte tak lze vydat v případech, kdy se 

dítě nachází zcela bez jakékoliv péče, ale i v případech kde se mu nějaké péče dostává, 

ale tato není dostatečná. Rovněž lze předběžné opatření uplatnit v situaci, kdy dítě přišlo 

o osobu, která je oprávněna o něj pečovat, stejně tak jako, když zde tato osoba je, ale péči 

                                                           
67 ÚS IV. ÚS 1554/08. 
68 Svoboda a spol.: Zákon o zvláštních řízeních soudních : komentář, 1. vydání, C. H. Beck, Praha, 2015, str. 
762. 
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o dítě nevykonává natolik závažným způsobem, že dítě může být tímto nedostatek péče 

ohroženo. 

 Předběžným opatřením se pak určí vhodné prostředí, do kterého bude nezletilé 

dítě umístěno. Tímto prostředím by měla být primárně dítěti blízká/známá osoba, která je 

schopna o něj pečovat, zpravidla příbuzný (nejčastěji se jedná o prarodiče nebo 

sourozence rodičů nezletilého). Dále lze dítě umístit do „zařízení způsobilého zajistit 

nezletilému řádnou péči s ohledem na jeho fyzický a duševní stav, jakož i rozumovou 

vyspělost a umožnit realizaci případných jiných opatření stanovených předběžným 

opatřením“69. Předběžným opatřením upravujícím poměry nezletilého lze dítě rovněž 

umístit do pěstounské péče na dobu nezbytně nutnou.  

 Vzhledem k tomu, že se jedná o předběžné opatření spojené s péčí soudu o 

nezletilé a jedná se tedy o činnost státu, jejímž cílem je ochrana nezletilých v situaci, kdy 

se jim nedostává dostatečné péče v rodině, je výlučným navrhovatelem předmětného 

předběžného opatření OSPOD, přičemž ten je povinen návrh podat, pokud jsou splněny 

zákonné předpoklady. 

 Ve spojení s postavením OSPOD v daném řízení je třeba upozornit na skutečnost, 

že OSPOD může v daném řízení vystupovat jako zástupce dítěte, nicméně pokud se jedná 

o OSPOD, který podal návrh na vydání předběžného opatření, stanoví soud dítěti zástupce 

jiného. Tím může být dále např. zákonný zástupce nebo opatrovník. Rovněž je namístě 

upozornit na skutečnost, že zákon výslovně stanoví, že nezletilý nemusí být v daném 

řízení zastoupen vůbec. Zde je dle názoru autorky vidět pozvolnou tendenci zákonodárce 

o častější přiznávání procesní způsobilosti nezletilým v řízeních, jejichž výsledek se jich 

bezprostředně dotýká. 

 Řízení o vydání předběžného opatření upravujícího poměry nezletilého je 

bezesporu řízení prioritní, neboť se se zde nachází bezprizorní nezletilé dítě, jehož péči 

je nutné okamžitě svěřit vhodné osobě nebo zařízení. Z tohoto důvodu má soud na 

rozhodnutí o nařízení/nenařízení předběžného opatření 24 hodin od podání návrhu. 

Nicméně předběžné opatření slouží pouze k prozatímní úpravě poměrů nezletilého a je 

nutné poměry dítěte uspokojivě upravit natrvalo. Proto maximální doba, na kterou se 

                                                           
69 § 452 odst. 2 ZZŘS. 
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vydává předběžné opatření upravující poměry nezletilého je 6 měsíců, v rámci které musí 

soud rozhodnout meritorním rozhodnutím ve věci péče soudu o nezletilé, stanovujícím 

konečnou úpravu poměrů nezletilého. Dobu 6 měsíců lze ve výjimečných případech 

prodloužit, pokud ze závažných důvodů nebylo možné ukončit důkazní řízení ve věci 

samé. 

 Závěrem je třeba upozornit na skutečnost, že v řízeních spojených s péčí soudu o 

nezletilé lze rovněž podat návrh na vydání předběžného opatření dle § 74 OSŘ. Předběžné 

opatření upravující poměry dítěte tak není jediným předběžným opatřením, které lze 

vydat v souvislosti s péčí soudu o nezletilé.70  

  

                                                           
70 Svoboda a spol.: Zákon o zvláštních řízeních soudních : komentář, 1. vydání, C. H. Beck, Praha, 2015, str. 
907. 
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5. NALÉZACÍ ŘÍZENÍ 
 Nezletilý vystupuje v civilním soudním řízení ve více postaveních, jak již bylo 

uvedeno výše. Může se jednat o účastníka řízení, svědka nebo osobu, jejíchž zájmy jsou 

dotčeny výsledkem řízení mezi jinými účastníky, nejčastěji rodiči nezletilého. Přestože 

drtivá většina řízení týkajících se nezletilých bude spadat mezi řízení nesporná a bude se 

proto řídit ZZŘS, nelze opomenout ani situace, kdy nezletilý vystupuje v řízeních 

sporných dle OSŘ. V neposlední řadě je třeba upozornit na řízení týkající se činů jinak 

trestných spáchaných osobou mladší 15 let, která podléhají úpravě ZZŘS a mají 

specifickou povahu.  

5.1. ŘÍZENÍ SPORNÁ 

Osoba nezletilá je plně způsobilá být účastníkem občanskoprávního řízení a tedy i 

řízení sporného. Problematice procesní způsobilosti je již věnována jedna kapitola, 

nicméně pokud hovoříme o sporných řízení s účastí dítěte, je na místě na ni znovu 

poukázat. Bude-li totiž nezletilý vystupovat ve sporném řízení jako účastník, vyvstane 

opět otázka možnosti uplatňování jeho práv spojených s účastenstvím v řízení, která je 

bezesporu úzce spojena se zastupováním nezletilého. 

Ve sporných řízeních bude nezletilý nejčastěji vystupovat jako žalobce ve snaze 

ochránit své hmotněprávní nároky. V takové situaci je potřeba uvážit do jaké míry je 

nezletilé dítě samo schopno rozpoznat své hmotněprávní postavení a s ním spojené 

procesní možnosti jeho ochrany. Nezletilý bude ve sporném řízení nejčastěji zastoupen 

svým zákonným zástupcem, který bude reálně rozhodovat o procesním jednání za 

nezletilého. V případě velmi mladých nezletilých a často i nezletilých starších 12 let tak 

bude na straně žalobce nezletilý pouze formálně. Tento způsob vedení sporů je 

z praktického hlediska účelný, nicméně je v rozporu s Úmluvou o právech dítěte, 

konkrétně s výše uvedeným článkem 12 této úmluvy. 

Z pohledu možnosti uplatnění práv nezletilého je potřeba pamatovat na promlčecí 

lhůtu, v rámci které je nutné právní zájmy uplatnit před soudem. S ohledem na tuto 

skutečnost, je bezesporu smysluplné, aby za nezletilého podával žalobu zákonný 

zástupce, neboť nezletilý tak mnohdy učinit nemůže.  
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Za příklad sporného řízení, ve kterém bude nezletilý vystupovat jako žalobce i ve 

velmi mladém věku (v podstatě od narození) budou řízení spojená s újmou na zdraví 

způsobenou pochybením zdravotnického personálu. Bude se tak nejčastěji jednat o 

žalobu na náhradu újmy na zdraví a žalobu na ochranu osobnosti. Na rozdíl od výše 

uvedeného, ale OZ v případě náhrady za újmu na zdraví bere v úvahu nemožnost 

nezletilého plně uplatnit svá procesní práva a odkládá tak počátek běhu promlčecí doby 

na moment dosažení plné svéprávnosti nezletilého žalobce.71  

Otázkou je proč zákonodárce umožňuje pozastavit běh promlčecí lhůty pouze v tomto 

jediném typu řízení spojeném s nezletilým. V případě řízení o náhrady újmy na zdraví 

způsobené nezletilému je možné toto řízení v extrémním případě zahájit až 18 let po 

vzniku události, jejímž následkem byla újma na zdraví. Taková situace je bezesporu 

velice náročná s ohledem na případné dokazování před soudem a rovněž s ohledem na 

princip právní jistoty, což je ostatně důvodem pro samotnou existenci promlčení 

v českém právním řádu.72 Zejména s ohledem na složitost dokazování s odstupem času je 

pak pochopitelný přístup, kdy nezletilého v řízení zastupuje zákonný zástupce a podává 

za něj i žalobu. Odlišný přístup v řízeních o náhradu újmy na zdraví tak lze vnímat jako 

ochranu jednoho z nejzásadnějších práv člověka na ochranu jeho tělesné integrity. 

Význam tohoto práva je patrný z jeho rozsáhlé ochrany, zakotvené nejen v právní řádu 

České republiky73 a v mezinárodním právu74, ale i v zemích common law.75 Stavení 

promlčecí lhůty v tomto případě tak dává nezletilému možnost bránit své právo po nabytí 

plné svéprávnosti navzdory tomu, že toto právo nebylo dříve uplatněno jeho zákonným 

zástupcem.  

                                                           
71 § 622 OZ 
7221 Cdo 78/2011: „…Institut promlčení je v tomto smyslu právním prostředkem obrany dlužníka (jiné 
povinné osoby) proti tomu, aby nebyl vystaven po časově neomezenou dobu - i s přihlédnutím k tomu, že 
s uplynutím delší doby jsou zpravidla spojeny nejistota a pochybnosti o právním postavení účastníků 
právního vztahu - nebezpečí vymáhání svých dluhů a jiných právních povinností…“  
73 Čl. 7 odst. 1 zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod; § 93 a násl. OZ 
74 ČL. 3 Všeobecné deklarace lidských práv 
75 Rozhodnutí vrchního soudu (High Court) Irské republiky [2012] IEHC 491: „…The vindication of these 
rights to a sufficiently high level is necessary because of the serious incursion into bodily integrity and the 
other personal capacity rights…“ 
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5.2. ŘÍZENÍ NESPORNÁ 

Soudní řízení za účasti nezletilých budou nejčastěji řízení nesporná podléhající úpravě 

ZZŘS. Tato řízení se nezletilých přímo dotýkají a často jsou jejími přímými účastníky, 

nejen osobami, jejichž zájem může být dotčen rozhodnutím ve věci. Jedná se o řízení 

ovládaná zásadou oficiality, jejichž rozhodujícím faktorem je zájem nezletilého. 

Specifičnost těchto řízení lze spatřovat i ve skutečnosti, že drtivá většina nesporných 

řízení týkajících se nezletilých je osvobozena od soudního poplatku spojeného s návrhem 

na zahájení řízení.76 Stěžejní úpravu soudních řízeních týkajících se nezletilých 

představuje úprava péče soudu o nezletilé v ZZŘS, proto je v této části diplomové práce 

věnována největší pozornost právě řízením spadajícím pod tuto problematiku. Dále jsou 

uvedena ostatní nesporná řízení týkající se nezletilých v pořadí odpovídajícím 

systematice ZZŘS.  

5.2.1. PÉČE SOUDU O NEZLETILÉ 

 Péče soudu o nezletilé vychází ze specifické ochrany nejlepšího zájmu dítěte, tak 

jak jej v našem právním řádu zakotvuje řada předpisů vnitrostátního i mezinárodního 

práva (LZPS, OZ, Úmluva o právech dítěte aj.) jako rozhodující faktor v řízeních ve 

věcech nezletilých.77 Péče soudu o nezletilé sice vychází z hmotněprávní úpravy 

občanského zákoníku, tedy předpisu soukromého práva, nicméně ochrana nejlepšího 

zájmu dítěte, která je v těchto řízeních fundamentálním prvkem, má beze sporu rovněž 

veřejnoprávní povahu, kdy do vztahu mezi subjekty soukromého práva vstupuje veřejná 

moc (v podobě soudu, OSPODu nebo jiného ustanoveného opatrovníka nezletilého) na 

ochranu jednotlivce, který není nadán plnou svéprávností a nezávislostí na ostatních 

účastnících řízení, a tudíž jeho procesní postavení nemusí vždy být dostatečně silné na 

ochranu jeho zájmů. 

 Do péče soudu nezletilé spadá a) zvláštní ustanovení o předběžné úpravě poměrů 

dítěte; b) řízení ve věcech péče soudu o nezletilé a c) zvláštní ustanovení pro řízení o 

                                                           
76 § 11 odst. 1 písm. a) a písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích – jedná se o věci 
opatrovnické, péče soudu o nezletilé, osvojení a povolení uzavřít manželství; vzájemné vyživovací 
povinnosti rodičů a dětí 
77 Ibid, str. 452. 
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navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí. O předběžné úpravě 

poměrů dítěte jsme již hovořili v kapitole o předběžných opatřeních. 

5.2.1.1. ŘÍZENÍ VE VĚCECH PÉČE SOUDU O NEZLETILÉ 

 V řízeních ve věcech péče soudu o nezletilé soud rozhoduje zejména ve věcech: 

a) jména a příjmení nezletilého; b) péče o nezletilé; c) výživy nezletilého dítěte; d) styku 

s nezletilým dítětem; e) rodičovské zodpovědnosti; f) poručenství; g) opatrovnictví 

nezletilého dítěte; h) předání nezletilého dítěte; i) navrácení nezletilého dítěte; j) pro 

nezletilé dítě významných, na nichž se rodiče nemohou dohodnout; k) souhlasu s právním 

jednáním nezletilého dítěte; l) zastupování nezletilého dítěte; m) péče o jmění nezletilého 

dítěte; n) ústavní výchovy nezletilého dítěte a jiných výchovných opatření; o) ochranných 

opatření; p) pěstounské péče; q) určení data narození nezletilého dítěte; r) přiznání 

svéprávnosti nezletilému dítěti a s) přivolení souhlasu a odvolání souhlasu zákonného 

zástupce k samostatnému provozování obchodního závodu nebo k jiné obdobné 

výdělečné činnosti.78 Rozhodování o výše zmíněných otázkách probíhá u soudu na 

základě stejných procesních pravidel, která jsou popsána v ustanoveních § 466 až 477 

ZZŘS. Tento výčet je pouze demonstrativní a podle stejných procesních pravidel lze 

rozhodovat o jakýchkoliv záležitostech týkajících se nezletilého s výjimkou řízení, která 

mají vlastní procesní úpravu dle ZZŘS (tj. řízení o osvojení a řízení o povolení uzavřít 

manželství). 

 Řízení, která se podřazují pod péči soudu o nezletilé, spojuje jejich základní 

zájem, jímž je ochrana nejlepší zájmu dítěte. Soud zde vystupuje nejen jako arbitr, který 

má rozhodnout ve prospěch jednoho z účastníků, ale rovněž zastupuje stát (potažmo 

společnost) v ochraně dítěte a jeho zájmů, neboť touto činností bezesporu naplňuje zájem 

veřejný. 

 Podstatnou většinu řízení ve věcech péče soudu o nezletilé lze zahájit z moci 

úřední právě z důvodu výše uvedené ochrany zájmu nezletilého, který mnohdy není 

schopen, příp. mu není umožněno, své zájmy zastávat sám. Nicméně i zde nalezneme 

řízení, která lze zahájit pouze na návrh. Pouze na návrh zákonného zástupce lze zahájit 

                                                           
78 § 466 ZZŘS 



28 

 

řízení ve věcech: a) pro nezletilé dítě významných, na nichž se rodiče nemohou 

dohodnout; b) zastupování dítěte; c) péče o jmění nezletilého dítěte. 

 Z hlediska právního postavení nezletilého stojí za zmínku dvě řízení, která lze 

zahájit výlučně na návrh zákonného zástupce nezletilého nebo samotného nezletilého, za 

současného svolení druhého jmenovaného. Jedná se o řízení ve věcech: a) přiznání 

svéprávnosti nezletilému soudem a b) přivolení souhlasu a odvolání souhlasu zákonného 

zástupce k samostatnému provozování obchodního závodu nebo k jiné obdobné 

výdělečné činnosti. Tato úprava vyplývá ze samotné povahy rozhodované věci, neboť 

v obou řízeních je k vydání rozhodnutí vyhovujícího návrhu zapotřebí souhlasu 

nezletilého i jeho zákonného zástupce. Oba tedy mohou podat návrh za současného 

souhlasu druhého účastníka. Zákonodárce tak pravděpodobně učinil s ohledem na 

hospodárnost řízení, neboť v případě nedostatku souhlasu jednoho z účastníků je 

bezpředmětné o věci rozhodovat. V případě řízení o přiznání plné svéprávnosti 

nezletilému staršímu 16 let je nicméně možné ustoupit od podmínky souhlasu zákonného 

zástupce v situacích, kdy je to ve zjevném zájmu nezletilého. Rovněž může dojít k situaci, 

kdy jeden ze zákonných zástupců nezletilého svůj souhlas poskytne a druhý ne.79 

V takovém případě je na místě, aby soud posoudil nejlepší zájem dítěte a rozhodl, zda je 

souhlasu druhého rodiče potřeba nebo ne.  

 Pro řízení ve věcech péče soudu o nezletilé je místně příslušný obecný soud 

nezletilého. Tímto soudem je soud, v jehož obvodu má nezletilý své bydliště na základě 

dohody rodičů nebo předchozího rozhodnutí soudu. Nicméně v případech péče soudu o 

nezletilé existuje možnost, stanovena v § 467 odst. 2, aby rozhodl soud místně nepříslušný 

dle tohoto zákona, v jehož obvodě se nezletilý zdržuje. Jedná se o opatření krajní, jehož 

účelem je minimalizovat průtahy ve věcech péče soudu o nezletilé. 

  Zejména s ohledem na dodržení základního požadavku ochrany nejlepšího zájmu 

dítěte je dítě v řízeních zastoupeno opatrovníkem, který má napomoci účinnější ochraně 

zájmů nezletilého. Tímto opatrovníkem je nejčastěji ustanoven OSPOD, nicméně se musí 

jednat o jiný OSPOD než o ten, který podal eventuální podnět nebo návrh na zahájení 

řízení. Opatrovník není nezletilému ustanoven v případě řízení o přiznání svéprávnosti 

                                                           
79 Švestka, J.; Dvořák, J.; Fiala, J.; Zuklínová, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters 
Kluwer, a.s., 2014, 1736s., str. 185 
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nezletilému soudem a v řízení o přivolení souhlasu a odvolání souhlasu zákonného 

zástupce k samostatnému provozování obchodního závodu nebo k jiné obdobné 

výdělečné činnosti. V těchto řízeních má nezletilý plnou procesní způsobilost a tedy 

v očích zákonodárce nepotřebuje ochrany opatrovníka. Tato úprava je logická, neboť 

spojuje přiznání práv nezletilému s povinnostmi hájení vlastních zájmů. 

 V řízeních, ve kterých se nějakým způsobem projevuje vztah k cizině, může být 

kterýkoliv z účastníků zastoupen Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí.80 

Zastupování Úřadem pro mezinárodně-právní ochranu dětí je zastupování na základě plné 

moci, a tedy je umožněno pouze osobám, jejichž úroveň svéprávnosti dostačuje 

k takovému právnímu jednání. Nicméně je pravdou, že zastoupení Úřadem pro 

mezinárodně-právní ochranu dětí je umožněno účastníkům jak zletilým, tak nezletilým, 

bez ohledu na to, zda jim byla přiznána plná procesní způsobilost či nikoliv.  

 Ve všech meritorních otázkách týkajících se rozhodování soudu ve věci 

nezletilých rozhoduje soud rozsudkem. Rozhodnutí ve věci péče soudu o nezletilé vydá 

soud největším urychlením. Požadavek urychleného rozhodování plně koresponduje 

s ochranou nejlepšího zájmu nezletilého, který je dominantním faktorem celého řízení. 

Urychlením rozhodovacího procesu lze zamezit období nejistoty ve vztazích mezi 

účastníky a předejít případným komplikacím. Toto urychlené rozhodování je jeden 

z faktorů poukazující na specifičnost řízení přímo se dotýkajících nezletilých.81  

Za další specifičnost lze označit možnost využití donucovacích prostředků 

k výkonu rozhodnutí dle ustanovení § 472 ve spojení s §§ 502, 503 a 504 ZZŘS. Toto 

ustanovení se týká pouze rozsudku ve věcech a) styku s dítětem; b) péče o dítě a c) 

navrácení dítěte. Účastníci musí být řádně poučeni, že v případě, že nebudou dobrovolně 

plnit povinnosti z rozsudku, je soud oprávněn použít donucovacích prostředků k zajištění 

výkonu rozhodnutí. Těmito donucovacími prostředky jsou uložení pokuty, nařízení 

prvního setkání s mediátorem, stanovení plánu navykacího režimu (pouze pokud je to 

v zájmu dítěte), uložení povinnosti osobám, mezi kterými má být styk realizován, styk 

                                                           
80 „Úřad pro sociálněprávní ochranu dětí nyl zřízen zák. č. 259/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Je 
úřadem s celostátní působností se sídlem v Brně a jako organizační složka státu je podřízen Ministerstvu 
práce a sociálních věcí.“ – Lavický, P. a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Řízení nesporné. Praktický 
komentář. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, s. 1012. 
81 Lavický, P. a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Řízení nesporné. Praktický komentář. Praha: 
Wolters Kluwer, a.s., 2015, s. 789. 
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vykonávat pod dohledem OSPOD a nařízení povinného setkání s odborníkem v oboru 

pedopsychologie. Pokud by zmíněné donucovací prostředky selhaly nebo bylo zjevné, že 

za jejich pomoci nedojde ke splnění jejich účelu, může soud přejít až k nařízení výkonu 

rozhodnutí odnětím dítěte. Více v kapitole o výkonu rozhodnutí.   

Rozsudky odsuzující k plnění výživného a rozsudky, jimiž se prodlužuje trvání 

výchovného opatření, kterým bylo dítě dočasně odňato z péče rodičů nebo jiné fyzické 

osoby (dle § 13a zoSPOD) jsou předběžně vykonatelné. ZZŘS zde s ohledem na speciální 

povahu těchto dvou rozhodnutí umožňuje vynechání klasického procesu vedoucího 

k vykonatelnosti rozhodnutí. Tradičně se vykonatelnost váže na právní moc rozhodnutí, 

po jejímž nástupu je povinnému stanovena lhůta k plnění a až po jejím uplynutí je 

rozhodnutí vykonatelné. V případě zde uvedeném počíná běžet lhůta ke splnění 

povinnosti již doručením osobě povinné dle rozhodnutí, tudíž před tím než předmětné 

rozhodnutí nabyde právní moci.82 Rozsudek je tak vykonatelný bez ohledu na běžící lhůty 

k podání opravného prostředku. Zmíněné rozsudky jsou předběžně vykonatelné ze 

zákona, tudíž diskrece soudu je zde omezena a soud tedy nemůže předběžnou 

vykonatelnost rozsudku nepřiznat. 

V případě rozsudku odsuzujícího k plnění výživného na nezletilé dítě spočívá 

předběžná vykonatelnost ve skutečnosti, že osoba, jíž je stanovena alimentační povinnost 

vůči nezletilému dítěti je povinna plnit v momentě doručení rozsudku. Pokud se jedná o 

rozsudek, jímž se prodlužuje trvání výchovného opatření, kterým bylo nezletilé dítě 

dočasně odňato z péče rodičů nebo jiné osoby dle § 13a zoSPOD, spočívá předběžná 

vykonatelnost v tom, že je dítě ponecháno v středisku výchovné péče nebo v zařízení pro 

děti vyžadující okamžitou pomoc; nebo v zařízení poskytovatele zdravotních služeb nebo 

v domově pro osoby se zdravotním postižením.83 Dítě tak na základě předchozího 

rozhodnutí soudu bylo odňato rodičům nebo jiné osobě odpovědné na dobu 3 měsíců, tato 

doba uplynula a výjimečné okolnosti případu vyžadují, aby nezletilé dítě bylo ponecháno 

mimo rodinu delší dobu, nejdéle však na další 3 měsíce. Dítě se tedy bez ohledu na právní 

moc rozhodnutí o prodloužení výchovného opatření ponechává v péči státu a nenavrací 

se do své rodiny. Tato situace nicméně musí splňovat požadavky nejlepšího zájmu dítěte, 

                                                           
82 Lavický, P. a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Řízení nesporné. Praktický komentář. Praha: 
Wolters Kluwer, a.s., 2015, s. 790. 
83 § 13a zoSPOD 
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přičemž odebrání dítěte z rodinného prostředí bezesporu naplňuje předpoklady řešení 

ultima ratio a lze k němu a k jeho případnému prodloužení přistoupit jen v krajních 

případech. Obecná snaha soudů i zákonodárce je taková, aby dítě strávilo pokud možno 

co nejkratší dobu mimo rodinu.84  

5.2.1.1.1. ÚKOLY SOUDU PŘI PÉČI O NEZLETILÉ 

 Vzhledem k výše popsané specifické povaze řízení ve věcech péče soudu o 

nezletilé dává zákonodárce soudu možnost svou činností vystupovat jako ochránce 

nejlepšího zájmu dítěte. Tuto svoji roli soud naplňuje jednáním v rámci soudního řízení 

a odráží se zejména v zásadě oficiality a zásadě vyšetřovací, které se široce uplatňují za 

účelem dosažení účelu řízení, kterým je zjištění a ochrana nejlepšího zájmu dítěte. 

Nicméně soud má k dispozici i možnost uplatnit i mimosoudní prostředky ochrany 

upravené v § 474 ZZŘS, které spočívají v možnosti uložení rodičům dítěte, aby se po 

dobu maximálně 3 měsíců účastnili mimosoudního smírčího nebo mediačního řízení, 

případně se účastnili rodinné terapie. Soud může rodičům rovněž nařídit setkání 

s odborníkem v oboru pedopsychologie. Stejně jako v případě sporných řízení dle 

ustanovení § 99 odst. 1 OSŘ usiluje soud o smírné řešení „sporu“ i v případě řízení ve 

věcech péče soudu o nezletilé, které jsou z pohledu občanského práva procesního 

řízeními nespornými. Zákonodárce v případě nesporného řízení klade důraz na nalezení 

smírného řešení, které bude v zájmu dítěte.  

 Soud dále dohlíží na řádné plnění povinností rodičů a poručníků ve vztahu k péči 

o nezletilé děti a ke správě jejich majetkových záležitostí. Za tímto účelem je soud 

oprávněn činit vhodná opatření. Vhodnost a účelnost těchto opatření soud konzultuje 

s OSPOD, který je obeznámen s poměry v daném případě. V neposlední řadě soud 

vyřizuje podněty a upozornění fyzických a právnických osob stran péče o nezletilého. 

5.2.1.1.2. ZMĚNY OKOLNOSTÍ 

 Rozhodnutí ve věcech péče soudu o nezletilé nemají nutně trvalou povahu 

s ohledem na možné změny poměrů mezi účastníky a na možné jiné podoby nejlepšího 

zájmu dítěte. Proto je možné v zákonem stanovených případech pravomocné rozhodnutí 

změnit v souladu s ustanovením § 475 ZZŘS. Ve vztahu ke změně poměrů může soud 

                                                           
84 Novotná, V. a kol. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí s komentářem. Olomouc: ANAG, 2014, s. 82. 
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změnit i bez návrhu rozhodnutí: a) týkající se výkonu povinnosti a práv vyplývajících 

z rodičovské odpovědnosti nebo b) o výživném pro nezletilé dítě. Podstatná změna 

okolností musí být dlouhodobého charakteru a musí být takové intenzity, aby 

ospravedlňovala zásah do pravomocného rozhodnutí, neboť takový zásah je v českém 

procesním právu zcela výjimečný.85 Za příklad lze uvést výraznou změnu příjmů 

povinného rodiče v případě rozhodnutí o výživném pro nezletilé dítě.  

 ZZŘS ale rovněž umožňuje účastníkům podat návrh na změnu pravomocného 

rozhodnutí, tam kde soud není oprávněn rozhodnout z moci úřední. Účastníci mohou 

podat návrh na změnu práv a povinností, zrušení pěstounské péče, nebo jiné rozhodnutí 

za předpokladu, že dojde k podstatné změně poměrů, nebo k neshodě mezi rodiči a 

pěstounem v podstatné záležitosti týkající se dítěte. Návrh soudu mohou podat rodiče, 

pěstoun ale i samo nezletilé dítě. Toto ustanovení přiznává nezletilému aktivně bránit svá 

práva a svůj nejlepší zájem, neboť soud nemá prostředky k tomu, aby pokaždé zjistil, zda 

nedošlo ke změně poměrů natolik, že stav zavedený soudním rozhodnutí již není pro dítě 

přínosný. Zákonodárce rovněž umožňuje pěstounovi obrátit se na soud v případě, že je 

přesvědčen, že rozhodnutí rodičů ve věci týkající se dítěte není v jeho nejlepším zájmu. 

Dále kterýkoliv z účastníků může soudu navrhnout zrušení pěstounské péče, pokud 

nadále neplní svůj účel, např. v případě vážné nemoci pěstouna vedoucí k jeho 

neschopnosti o dítě pečovat.86 

5.2.1.1.3. ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ VE VĚCECH 

PÉČE SOUDU O NEZLETILÉ 

 Právní úprava nesporných řízení dle ZZŘS obecně zakotvuje v § 28 princip úplné 

apelace87, činí tak v kontrastu k úpravě sporných řízení dle OSŘ. Dále podle ustanovení 

§ 28 odst. 2 ZZŘS pokud je možné řízení zahájit z moci úřední, není soud ve druhé 

instanci vázán návrhem odvolatele. Tato úprava se proto vztahuje na většinu řízení ve 

věcech péče soudu o nezletilé. Specifickým ustanovením ve vztahu k odvolacímu řízení 

                                                           
85 Lavický, P. a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Řízení nesporné. Praktický komentář. Praha: 
Wolters Kluwer, a.s., 2015, s. 793. 
86 Lavický, P. a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Řízení nesporné. Praktický komentář. Praha: 
Wolters Kluwer, a.s., 2015, s. 794. 
87 „…[systém úplné apelace] je naopak systém velmi benevolentní pro účastníky, který jim dovoluje uplatnit 
významné skutečnosti a důkazy až v odvolacím řízení…“ WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kolektiv. Civilní 
právo procesní. Část první: řízení nalézací. 8. nezměněné vydání. Praha: Leges, 2015, 624s., str. 502. 
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je úprava § 476 ZZŘS, která znemožňuje rodičům podat odvolání proti rozhodnutí, jímž 

byla schválena jejich dohoda ve věcech péče soudu o nezletilé. 

5.2.1.1.4. JEDNOTLIVÁ ŘÍZENÍ VE VĚCECH PÉČE SOUDU 

O NEZLETILÉ 

 Právní úprava procesu řízení ve věcech péče soudu o nezletilé se vztahuje na výše 

uvedený demonstrativní výčet otázek, o kterých soud rozhoduje. Tato problematika je 

velmi úzce spjata s hmotněprávní úpravou rodinného práva, specificky vztahů mezi rodiči 

a dětmi upravených v OZ. Uvedené otázky obsahují specifika z pohledu procesního i 

hmotného práva a výsledek řízení o těchto otázkách má často zcela zásadní význam pro 

každodenní život nezletilého dítěte, jehož se řízení týkají. S ohledem na skutečnost, že 

procesní úprava těchto řízení je až na výjimky shodná, zaměříme se jen na vybraná řízení, 

která spadají pod procesní úpravu řízení ve věcech péče soudu o nezletilé. 

5.2.1.1.4.1. JMÉNO A PŘÍJMENÍ NEZLETILÉHO 

DÍTĚTE 

V souladu s hmotněprávní úpravou v OZ určují jméno dítěte jeho rodiče, stejně 

tak jeho příjmení. Určení jména a příjmení dítěte soudem přichází v úvahu, pokud se na 

jeho znění rodiče nejsou schopni nebo ochotni domluvit, nebo se jedná o dítě, jehož rodiče 

ani původ není znám (př. dítě odložené do babyboxu nebo dítě nalezené88). Účastníkem 

řízení budou dítě a jeho rodiče (pokud je jejich totožnost známa). Nezletilému bude pro 

řízení ustanoven opatrovník. 

5.2.1.1.4.2. PÉČE O NEZELTILÉ DÍTĚ 

Péče o nezletilé dítě je součástí rodičovské odpovědnosti, neboli rodiče mají 

v rámci rodičovské odpovědnosti povinnost pečovat o dítě. Obsah rodičovské 

odpovědnosti a péče o nezletilé dítě je stanoven v ustanovení § 858 OZ89. Tato péče o 

dítě, kterou jsou povinni zajistit rodiče, je upravena zákonem a soud ji proto za standardní 

situace neupravuje. Péče o dítě se soudně upravuje v případech, kdy se na její podobě 

                                                           
88 WIPPILNGEROVÁ, M., ZAHRADNÍKOVÁ, R., SPURNÁ, K. Zvláštní řízení soudní. 2., opravené vydání. Praha: 
Wolters Kluwer, 2015, str. 185. 
89 „Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující 
zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování 
osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho 
zastupování a spravování jeho jmění; vzniká narozením dítěte a zaniká, jakmile dítě nabude plné 
svéprávnosti. Trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti může změnit jen soud.“ 
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rodiče nemohou dohodnout, nebo za situace, kdy jsou rodiče zbaveni rodičovské 

odpovědnosti. Nejčastěji se rozhodování o péči o nezletilé dítě váže k rozvodu 

manželství, nebo v případě, že rodiče spolu nežijí a na způsobu péče o dítě se 

nedohodnou. Dále probíhá řízení o péči o nezletilé dítě např. při rozhodování o uložení 

výchovných opatření. 

V řízení o péči o nezletilé dítě soud rozhoduje o tom, jak bude každý z rodičů o 

dítě v budoucnu pečovat, s kterým rodičem bude dítě žít a kdo bude rozhodovat o jeho 

každodenních záležitostech.90 Soud může rozhodnout tak, že dítě svěří a) do péče jednoho 

z rodičů, b) do střídavé péče, c) do společné péče (tak lze učinit jen, pokud s tím rodiče 

souhlasí) nebo d) do péče jiné osoby než rodiče, je-li to potřebné v zájmu dítěte.91 

V souladu s ustanovením § 907 odst. 2 OZ soud při rozhodování o péči o nezletilé dítě 

dbá zejména na zájem dítěte a dále zohledňuje další aspekty v tomto ustanovení uvedené. 

Ústavní soud se ve své rozhodovací praxi v poslední době přiklání k myšlence, že ke 

svěření dítěte do střídavé péče rodičů by se soudy měli uchylovat spíše než ke svěření 

dítěte do péče jen jednoho z rodičů.92 Vzhledem k dosavadnímu trendu svěřovat dítě do 

výlučné péče jednoho z rodičů (v drtivé většině až 90% do péče matky93), lze posoudit 

dlouhodobé dopady svěřování dětí do střídavé péče psychiku těchto dětí v období 

dospívání i ve vztahu k jejich budoucímu duševnímu a citovému vývoji v dospělosti jen 

velmi těžko. Nicméně, je třeba poznamenat, že v laické ale i odborné psychologické a 

psychiatrické veřejnosti panují obavy ohledně vhodnosti takového uspořádání výkonu 

péče o nezletilé dítě. Tyto obavy spočívají mimo jiné ve skutečnosti, že ne pro každou 

rodinu je takové uspořádání vhodné, a že samotný rozvod rodičů má na dítě dlouhodobý 

dopad až do období dospělosti94. Děti rozvedených rodičů vnímají rozpad rodiny velmi 

zásadně a často dochází k pokřivení jejich vnímání společnosti, vztahů i sebe sama. 

                                                           
90 Drápal. L., Bureš J., a kol. Občanský soudní řád I. a II. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 
1308. 
91 § 907 odst. 1 OZ 
92 „…pokud jsou oba rodiče způsobilí dítě vychovávat, pokud oba mají o jeho výchovu zájem (§ 26 odst. 2 
zákona o rodině) a pokud oba dbali kromě řádné péče o jeho výchovu po stránce citové, rozumové a mravní 
(§ 26 odst. 5 zákona o rodině), svěření dítěte do střídavé péče by mělo být pravidlem, zatímco jiné řešení 
je výjimkou, která vyžaduje prokázání, proč je v zájmu dítěte jiné řešení.“ Nález ústavního soudu sp.zn. I 
ÚS 2482/13 ze dne 26.5.2014 
93 www.justice.cz 
94 Metodický manuál (nejen) pro sociální pracovníky a pracovnice orgánu sociálně-právní ochrany dětí: 
Sociálně-právní ochrana dětí v případech rozvodových a rozvodových konfliktů. Ministerstvo Práce a 
sociálních věcí České republiky, 2012, str. 48-52. 
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Účinným bojem proti tomuto trendu pak je obnovení funkčního rodinného zázemí, 

přičemž svěření dítěte do střídavé péče má potenciál takovou snahu narušit.95 

Hlavním rozhodovacím faktorem při řízení ve věcech péče o nezletilé děti vždy 

musí být nejlepší zájem dítěte. Toho se nedá dosáhnout jinak než posouzením 

individuálních aspektů každého jednotlivého případu a zapojením zdravého rozumu. 

Plošné uplatňování střídavé péče by bylo stejně krátkozraké jako v minulosti kritizované 

svěřování dětí do péče matky bez posouzení okolností. 

V případě, že v průběhu řízení o péči o nezletilé dítě dosáhne dítě zletilosti, nebo 

jinak nabude plné svéprávnosti, soud řízení zastaví v souladu s ustanovením § 16 ZZŘS. 

Dosažením plné svéprávnosti dítěte totiž zaniká rodičovská odpovědnost (na rozdíl od 

povinnosti vyživovací) a s ní zákonitě i povinnost rodičů o dítě pečovat. Pro předmětné 

řízení tak již nadále neexistuje hmotněprávní základ. 

5.2.1.1.4.3. VÝŽIVA NEZLETILÉHO DÍTĚTE 

Vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti vzniká narozením dítěte a zaniká až 

v momentě, kdy je dítě schopno se samostatně živit. Nicméně pokud se po období, kdy 

dítě bylo schopno se samostatně živit, opět navrátí do situace, že není schopno zajistit si 

své potřeby samostatně, vyživovací povinnost rodičů se zásadně obnovuje96 (př. zletilé 

dítě po ukončení středoškolského studia rok pracuje a poté nastoupí ke studiu na vysokou 

školu). Vyživovací povinnost tedy není stanovena rozhodnutím soudu, ale vzniká ex lege. 

Proto o ní soud rozhoduje pouze v případě sporu mezi rodiči, příp. dítětem a povinným 

rodičem a rozsudek ve věci výživy má deklaratorní charakter.97 

Z pohledu procesního je podstatné upozornit, že povaha řízení o výživě dítěte se 

podstatně liší, pokud se jedná o výživu na dítě zletilé nebo nezletilé. Řízení ve věci výživy 

na nezletilé dítě je řízením nesporným a jeho procesní úprava spadá do péče soudu o 

nezletilé, tak jak je vymezena v ZZŘS. Řízení lze proto zahájit z moci úřední a pro 

dokazování je typická zásada vyšetřovací. Naproti tomu řízení o výživě zletilého dítěte je 

                                                           
95 Wallerstein JS, Johnston JR., Children of divorce: recent findings regarding long-term effects and recent 
studies of joint and sole custody., Pediatr Rev. 1990 Jan;11(7):197-204. 
96 Hrušáková, M., Králíčková, Z., Westphalová, L. a kolektiv. Rodinné právo. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 
2015, 366s., str. 209. 
97 Ibid. 



36 

 

zařazeno mezi řízení sporná dle OSŘ. Zahajuje se podáním žaloby, jejímž nárokem je 

soud vázán. Dokazování je prováděno v duchu zásady projednací.98 

Řízení o výživě nezletilého dítěte má odlišnou povahu od situace, kdy se jedná o dítě 

zletilé, zejména s ohledem na oslabené postavení nesvéprávného dítěte a na informační 

deficit nezletilého dítěte (resp. jeho druhého rodiče) vůči povinnému rodiči. Tento 

informační deficit se zákonodárce snaží odstranit ustanovením § 916 OZ, který ukládá 

povinnému (povinným nemusí být nutně jen rodič, ale i jiná osoba, např. prarodič dítěte) 

předložit soudu doklady o jeho příjmech. Pokud tak osoba povinná neučiní, stanoví se 

fikce, že průměrný měsíční příjem této osoby činí pětadvaceti násobek životního minima 

jednotlivce dle zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. 

Co se týče výše obvykle vyměřeného výživného pro nezletilé dítě, je třeba odkázat na 

rozsáhlou rozhodovací praxi soudů a na hmotněprávní úpravu OZ. Za rozhodující faktor 

při rozhodování o výživném na nezletilé dítě je životní úroveň rodičů. Dítě má dle § 915 

odst. 1 právo podílet se na životní úrovni svých rodičů. Tento požadavek má předcházet 

požadavku odůvodněných potřeb dítěte. Za situace, kdy mají rodiče, rozdílnou životní 

úroveň, má dítě právo podílet se na životní úrovni rodiče, který má životní úroveň vyšší.99 

Ke stanovování výživného byla v roce 2010 vypracována ministerstvem spravedlnosti 

doporučující tabulka (viz níže) za účelem sjednocení rozhodovací praxe. Tato tabulka 

nicméně nemá závazný charakter a nemusí se uplatnit na všechny případy rozhodování 

soudu o výživném na nezletilé děti.  

Tabulka 1 

Věk dítěte  Díl z příjmu připadající na výživné 

0-5 let 11-15 % 

6-9 let 13-17 % 

10-14 let 15-19 % 

15-17 let 16-22 % 

18 a více let 19-25 % 

 

                                                           
98 Hrušáková, M., Králíčková, Z., Westphalová, L. a kolektiv. Rodinné právo. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 
2015, 366s., str. 209. 
99 „Judikatura správně dovozuje, že vysoce nadprůměrnému příjmu rodiče je adekvátní i vysoce 
nadprůměrná výše výživného.“ Hrušáková, M., Králíčková, Z., Westphalová, L. a kolektiv. Rodinné právo. 
1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2015, 366s., str. 20. 
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Účastníky řízení je nezletilé dítě, jeho opatrovník a rodiče, příp. prarodiče nebo jiné 

osoby povinné. Výživné se přiznává ode dne zahájení soudního řízení, nicméně v souladu 

s ustanovením § 922 odst. 1 OZ i judikatury100 lze výživné na nezletilé dítě přiznat až 3 

roky zpětně.  

5.2.1.1.4.4. RODIČOVSKÁ ODPOVĚDNOST 

Rodičovská odpovědnost vzniká narozením dítěte a zaniká nabytím plné svéprávnosti 

dítětem. Soud proto rozhoduje v souvislosti s rodičovskou odpovědností o a) zbavení 

rodiče jeho rodičovské odpovědnosti, b) pozastavení výkonu rodičovské odpovědnosti, 

c) omezení rodičovské odpovědnosti nebo o omezení jejího výkonu. Takováto rozhodnutí 

představují obrovský zásah do práv rodiče i dítěte a soud k nim proto musí přistupovat 

jen s ohledem na zvláštní okolnosti a vždy pouze v zájmu dítěte. V případě, že dojde 

rozhodnutím soudu k jednomu z uvedených zásahů do rodičovské odpovědnosti a je 

zřejmé, že druhý rodič nemůže o dítě řádně pečovat, soud musí rovněž zahájit řízení o 

jmenování poručníka nebo řízení o jmenování opatrovníka dítěti. 

Rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti může být rovněž vydáno v rámci řízení o 

omezení svéprávnosti rodiče. Ustanovení § 865 odst. 2 OZ totiž ukládá soudu povinnost 

rozhodnout o rodičovské odpovědnosti zároveň s rozhodnutím o omezení svéprávnosti 

rodiče. V řízení o omezení svéprávnosti rodiče je nezletilé dítě účastníkem řízení 

s ohledem na ustanovení §6 odst. 1 ZZŘS, z důvodu možného střetu zájmů je ustanoven 

opatrovník. Vzhledem k účastenství dítěte se má uplatnit ustanovení § 20 odst. 4 ZZŘS, 

tedy dítě má být řádně informováno o probíhajícím řízení a má být zjištěn jeho názor101. 

Přestože v případě řízení o omezení svéprávnosti rodiče se nejedná o řízení ve věcech 

péče soudu o nezletilé, je zde nepopiratelný dopad tohoto rozhodnutí na nezletilé dítě a 

jeho práva na péči a osobní styk s rodičem. Proto by i zde měl být jedním z rozhodujících 

faktorů nejlepší zájem dítěte.  

5.2.1.1.4.5. OCHRANNÁ OPATŘENÍ 

Řízení o nařízení ochranného opatření je velmi specifickým řízením, které probíhá za 

situace, kdy nezletilý mladší 15 let spáchá čin jinak trestný. Úpravu takového řízení 

                                                           
100 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp.zn. 21 Cdo 459/2010 ze dne 28.5.2010 
101 Svoboda a spol.: Zákon o zvláštních řízeních soudních : komentář, 1. vydání, C. H. Beck, Praha, 2015, str. 
927. 



38 

 

nalezneme v § 89 a násl. zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže (dále 

jen „ZSVM“). Ustanovení § 96 ZSVM pak stanoví, že v případě těchto řízení, soud 

postupuje podle předpisů upravujících občanské soudní řízení. Do účinnosti ZZŘS se tato 

řízení řídila § 176 a násl. OSŘ, tedy v rámci řízení ve věcech péče soudu o nezletilé. Toto 

zařazení zůstává i za současné právní úpravy, nicméně v současnosti probíhají řízení ve 

věcech spáchání činu jinak trestného osobou mladší 15 let dle ZZŘS. Nicméně není 

možné tato řízení ztotožňovat s řízeními ve věcech péče soudu o nezletilé, neboť mají 

odlišnou povahu102. Dále jsou částečně procesní pravidla řízení upravena i v ZSVM (např. 

kdo je účastníkem řízení, jak může být řízení zahájeno).  

Svou povahou se jedná o řízení zcela specifické, neboť z hmotněprávního hlediska 

jde de facto o jednání relevantní z pohledu trestního práva, které ale z pohledu trestního 

práva není trestným činem ani proviněním z důvodu nedostatku věku a tedy trestní 

odpovědnosti osoby, která je spáchala. Nejedná se tedy o jednání, které by svou povahou 

spadalo do sféry veřejného práva, nýbrž práva soukromého. Jinak je tomu v případě 

nezletilých starších 15 let, kteří již jsou trestně odpovědní, a tudíž jsou jejich provinění 

posuzována dle předpisů trestního práva, procesně tedy ZSVM. Přestože se tedy jedná o 

osoby nezletilé, plně nesvéprávné, nehovoříme již o jejich postavení v rámci procesu 

civilního, nýbrž trestního. 

Řízení lze zahájit jen z moci úřední nebo na návrh státního zástupce. Jiný navrhovatel 

než státní zástupce nepřipadá v tomto řízení v úvahu. Účastníky řízení je nezletilý, 

OSPOD, zákonní zástupci dítěte, osoby, kterým bylo dítě svěřeno do výchovy nebo jiné 

obdobné péče, jakož i další osoby, o jejichž právech a povinnostech má být v řízení 

jednáno103 (např. osoby poškozené). Opatrovníkem dítěte je ustanoven advokát. Tato 

skutečnost ve spojení se zahájením řízení na návrh státního zástupce ukazuje na sankční 

povahu řízení plynoucí z faktické trestněprávní povahy spáchaného činu. 

Řízení o činu jinak trestném spáchaném osobou mladší 15 let je rovněž jako všechna 

řízení ve věcech nezletilých dle předpisů soukromého práva vedena s ohledem na zájem 

nezletilého. V případě řízení o činu jinak trestném spáchaném osobou mladší 15 let je 

                                                           
102 Svoboda a spol.: Zákon o zvláštních řízeních soudních : komentář, 1. vydání, C. H. Beck, Praha, 2015, str. 
927. 
103 § 91 ZSVM 
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velký důraz kladen na výchovné důsledky rozhodnutí i řízení samotného a na ochranu 

soukromí nezletilého. Řízení je zpravidla neveřejné a výsledek řízení může být ve 

sdělovacích prostředcích uveřejněn výlučně až po vydání pravomocného rozhodnutí ve 

věci, bez uveřejnění jména nezletilého. Toto ustanovení § 94 ZSVM má sloužit k ochraně 

dobrého jména nezletilého a působí jako prevence komplikací spojených s budoucím 

nástupem nezletilého do zaměstnání a společnosti.  

Soud nemusí nezletilé dítě vyslechnout, bylo-li jeho jednání, v němž je spatřován čin 

jinak trestný, spolehlivě prokázáno jiným způsobem. Nicméně soud musí zjišťovat názor 

nezletilého104. Toto pravidlo nevychází jen ze specifické úpravy tohoto řízení dle ZSVM, 

ale rovněž z obecné úpravy ZZŘS. Názor dítěte lze mimo výslech zjistit i skrze spolupráci 

soudu s pracovníky OSPOD, který má případ na starost. Více viz kapitola o výslechu 

nezletilých. 

Soud může nezletilému nařídit tato opatření: a) výchovnou povinnost, b) výchovné 

omezení, c) napomenutí s výstrahou, d) zařazení do terapeutického, psychologického 

nebo jiného vhodného výchovného programu ve středisku výchovné péče, e) dohled 

probačního úředníka, f) ochrannou výchovu, g) ochranné léčení. 

5.2.1.1.4.6. PŘIZNÁNÍ SVÉPRÁVNOSTI 

NEZLETILÉMU 

Řízení o přiznání svéprávnosti nezletilému úzce navazuje na hmotněprávní úpravu v 

§ 37 OZ. Řízení se zahajuje výlučně na návrh, a to buď na návrh nezletilého, nebo jeho 

zákonného zástupce, v takovém případě však musí nezletilý s podáním návrhu souhlasit. 

Soud přizná plnou svéprávnost nezletilému ve dvou případech: a) jsou-li splněny zákonné 

podmínky pro přiznání svéprávnosti nebo b) nejsou-li tyto podmínky splněny, ale 

přiznání svéprávnosti je ze závažných důvodů v zájmu nezletilého. 

Zákonnými podmínkami jsou dosažení věku 16 let, souhlas zákonného zástupce a 

prokázání, že nezletilý je schopen sám se živit a obstarat si své záležitosti. Pokud jsou 

tyto podmínky splněny, soud návrhu vyhoví. Co se týče souhlasu zákonného zástupce, 

požaduje se souhlas jen jednoho, pokud není soudu patrný nesouhlas druhého rodiče.105 

                                                           
104 § 92 odst. 1 ZSVM 
105 § 876 odst. 3 OZ 
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Nesouhlas druhého rodiče lze nahradit rozhodnutím soudu v rámci řízení dle § 877 OZ.106  

Nezletilý má pro řízení plnou procesní způsobilost a soud mu proto nejmenuje 

opatrovníka. 

5.2.1.2. ŘÍZENÍ O NAVRÁCENÍ NEZLETILÉHO DÍTĚTE VE 

VĚCECH MEZINÁRODNÍCH ÚNOSŮ DĚTÍ 

 Hmotněprávní základe řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech 

mezinárodních únosů dětí je tvořen Úmluvou o právech občanskoprávních aspektech 

mezinárodních únosů dětí, která byla vyhlášena ve sbírce mezinárodních smluv pod č. 

34/1998 Sb. (dále jen „Úmluva“) a je přímo aplikovatelná, tedy má přednost před 

zákonem. Ne evropské úrovni je tato problematika upravena přímo použitelnými 

předpisy.107 Otázky, které jsou řešeny v obou předpisech, se řídí Nařízením Brusel II. bis, 

neboť to má aplikační přednost před Úmluvou.108 Cílem obou předpisů je zejména rychlá 

snaha o ukončení protiprávního stavu a navrácení dítěte do země obvyklého pobytu. 

K mezinárodnímu únosu dítěte dojde, pokud jeden z rodičů, nebo jiná osoba nezletilé dítě 

zadrží v zahraničí nebo do zahraničí přemístí a učiní tak proti vůli osoby, která má dítě 

v péči. Zahraničím se rozumí země odlišná od země obvyklého pobytu dítěte. 

 V případě řízení o navrácení dítěte je klíčovým faktorem čas, po který trvá 

protiprávní stav. Změna prostředí je pro nezletilého velkým zásahem do jeho 

každodenního života, a to nejen faktickým v podobě změny školy (v mnoha případech 

doprovázenou změnou jazyka výuky), ale jedná se nepopiratelně i o nežádoucí zásah do 

psychiky nezletilého. Úmluva proto soudu ukládá nařídit bezodkladné navrácení dítěte 

do země obvyklého pobytu v případě, že v den zahájení řízení neuplynulo období jednoho 

roku od momentu, kdy bylo dítě protiprávně přemístěno nebo zadrženo.109 Nicméně 

pokud se prokáže, že dítě se nesžilo s novým prostředím, ani po uplynutí doby jednoho 

roku, může soud nařídit navrácení dítěte i po jednom roce.  

                                                           
106 Svoboda a spol.: Zákon o zvláštních řízeních soudních : komentář, 1. vydání, C. H. Beck, Praha, 2015, str. 
935. 
107 Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu 
rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské odpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 
1347/2000 (nařízení Brusel II. bis) 
108 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací. 7. 
aktualizované a doplněné vydání. Praha: Linde, 2014, 624s., str. 459. 
109 Čl. 12 Úmluvy 
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 Nejen pro případ navrácení dítěte po uplynutí stanovené doby jednoho roku má 

soud možnost rozhodnout odlišně. Soud je rovněž oprávněn odmítnout navrácení dítěte, 

přestože došlo k jeho protiprávnímu přemístění nebo zadržení, pokud je to v jeho zájmu 

s ohledem na hrozbu vážené psychické nebo fyzické újmy. Tato hrozba nicméně není 

definována právním předpisem, a proto závisí posouzení každého jednotlivého případu 

na úvaze soudu. Dalším důvodem pro nenavrácení dítěte do země obvyklého pobytu je 

skutečnost, že nezletilé dítě nesouhlasí s návratem a dosáhlo věku a stupně vyspělosti, 

v němž je vhodné přihlížet k jeho stanoviskům. Nepřikázat návrat dítěte do země 

obvyklého pobytu je možné, i pokud tento stát nepředstavuje dostatečnou garanci ochrany 

základních lidských práv a svobod.110 

 Účastníky řízení o navrácení dítěte ve věcech mezinárodněprávních únosů dětí 

jsou navrhovatel a odpůrce, kdy navrhovatelem je osoba, která tvrdí, že jí dítě bylo 

protiprávně zadrženo nebo přemístěno a odpůrcem je osoba, která dítě zadržela nebo 

přemístila. Dalším účastníkem řízení je samo dítě. Řízení je možné zahájit výlučně na 

návrh. 

 Místně příslušným soudem je ve všech řízeních o navrácení dítěte ve věcech 

mezinárodních únosů dětí soud, v jehož obvodu má sídlo Úřad pro mezinárodněprávní 

ochranu dětí, tedy Městský soud v Brně.  

 Z pohledu postavení nezletilého je v řízení o navrácení dítěte ve věcech 

mezinárodních únosů dětí zásadní zejména skutečnost, že soud má možnost odmítnout 

nařídit navrácení dítěte do země obvyklého pobytu, pokud je samo proti svému navrácení. 

Toto ustanovení Úmluvy koresponduje i s již zmiňovanou úpravou Úmluvy o právech 

dítěte, kdy v řízení, která se ho týkají, má být zjištěn názor dítěte a má na něj být brána 

zřetel. Nezletilý je v řízení zpravidla zastoupen opatrovníkem s ohledem na protichůdné 

zájmy zákonných zástupců, kteří ho z tohoto důvodu nemohou zastupovat. Tímto 

opatrovníkem je nejčastěji ustanoven Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí. V řízení 

nicméně může nastat i situace, kdy je nezletilá osoba rodičem dítěte, které bylo 

protiprávně zadrženo nebo přemístěno, tedy navrhovatel nebo odpůrce. V případě, že je 

takovým rodičem osoba starší 16 let, má pro řízení plnou procesní způsobilost. Pokud se 

                                                           
110 WIPPILNGEROVÁ, M., ZAHRADNÍKOVÁ, R., SPURNÁ, K. Zvláštní řízení soudní. 2., opravené vydání. 
Praha: Wolters Kluwer, 2015, str. 211. 
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jedná o rodiče mladšího, má být pro řízení zastoupen zákonným zástupcem. Nicméně 

pokud soud dospěje k závěru, že takový nezletilý je nadaný dostatečnou rozumovou a 

volní vyspělostí, aby v řízení jednal samostatně, má možnost mu plnou procesní 

způsobilost přiznat.111 

 Jak bylo uvedeno rozhodujícím faktorem v řízeních o navrácení dítěte je čas, a 

proto je soud ve své rozhodovací činnosti značně časově omezen. Řízení není možné 

přerušit, ani za účelem mimosoudního řešení sporu (výjimku tvoří řízení o předběžné 

otázce před soudním dvorem Evropské unie). Řízení ve věci musí být nařízeno do tří 

týdnů od podání návrhu. Soud musí ve věci samé rozhodnout do šesti týdnů od zahájení 

řízení. Soud návrhu vyhovuje rozsudkem, který je předběžně vykonatelný. Dle § 486 

ZZŘS může soud nařídit vhodná opatření. Tak může učinit bez nařízení jednání a proti 

usnesení, kterým bylo rozhodnuto o nařízení vhodného opatření, není přípustné odvolání. 

 

5.2.2. OSTATNÍ ŘÍZENÍ  

 

5.2.2.1. ŘÍZENÍ O POVOLENÍ UZAVŘÍT MANŽELSTVÍ 

 Řízení o povolení uzavřít manželství je specifickým řízením v tom smyslu, že 

navrhovatelem zde může být pouze a jedině osoba nezletilá. Musí se jednat o osobu starší 

16 let, která hodlá uzavřít manželství. Takový nezletilý má pak pro dané řízení plnou 

procesní způsobilost. Nicméně účastníkem řízení jsou zákonní zástupci nezletilého 

navrhovatele. Účastníkem řízení je dále osoba, s níž nezletilý navrhovatel zamýšlí uzavřít 

manželství. Zákon ukládá soudu povinnost vyslechnout nezletilého navrhovatele a osobu, 

s níž nezletilý hodlá uzavřít manželství.  

 V § 369 odst. 2 ZZŘS je zakotveno, jakým způsobem má probíhat výslech 

účastníka, který není plně svéprávný. Toto ustanovení představuje praktickou ukázku 

skutečnosti, že míra procesní způsobilosti účastníka nemusí být vždy nutně vázána na 

míru hmotněprávní svéprávnost. Nezletilý navrhovatel v řízení o povolení uzavřít 

manželství nepožívá plné svéprávnosti, nicméně zákon mu přiznává plnou procesní 

způsobilost. Zajímavé je, že navzdory přiznání plné procesní způsobilosti, nezletilý 
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účastník stále požívá ochrany, která je přiznána dítěti v soudních řízeních, s ohledem na 

nedostatek plné svéprávnosti ve spojení s nezletilostí. Nezletilý účastník je tak vyslýchán 

bez přítomnosti dalších účastníků s možnosti přizvání důvěrníka. Důvěrníkem nicméně 

nemůže jiný účastník řízení (tedy zákonní zástupci nezletilého a zamýšlený manžel 

nezletilého). Stejným způsobem je vyslýchána i osoba, s kterou navrhovatel zamýšlí 

uzavřít manželství, pokud je také nezletilá. 

 Z hlediska hmotněprávního je třeba upozornit na skutečnost, že uzavřením 

manželství, ke kterému byl tak dán souhlas soudu nabývá nezletilý plné svéprávnosti, tak 

jak tomu bylo dle předchozí právní právy, a to navzdory nově existujícímu možnosti 

využít řízení o přiznání plné svéprávnosti (tzv. emancipace) dle ustanovení § 37 OZ.  

 Důvodem pro spojení přiznání plné svéprávnosti s uzavřením manželství 

nezletilou osobou starší 16 let je zejména hospodárnost řízení, kdy navrhovatel nemusí 

separátně zahajovat řízení o emancipaci. OZ umožňuje soudu schválit návrh nezletilého 

na uzavření manželství jen ve výjimečných případech, jsou-li proto důležité důvody. 

Nejtypičtějším příkladem pak bude těhotenství jednoho ze zamýšlených manželů. 

Smyslem manželství pak bude zákonná ochrana rodiny spočívající ve vytvoření 

rodinných vazeb mezi manželi, budoucími rodiči. Zde je jasně vidět, že přiznání 

svéprávnosti spolu s uzavřením manželství dává nepopiratelný smysl ve vztahu 

k možnosti zákonného zastupování dítěte nezletilých rodičů. 

 Akcent na zvláštní okolnosti případu v řízení o povolení uzavřít manželství je 

patrný i ze skutečnosti, že ve výroku rozsudku musí být uvedena identifikace osoby, 

s kterou se nezletilému povoluje uzavřít manželství. Nezletilý tak může uzavřít 

manželství pouze s touto konkrétní osobou, neboť k takovému sňatku shledal soud 

dostatečné důvody, typickým příkladem bude povolení nezletilé uzavřít sňatek s otcem 

(resp. budoucím otcem) jejího dítěte. Podstatné je, že z povahy věci plyne, že rozhodnutí 

se soudem nevykonává112, neboť pouze představuje výjimku z jedné náležitosti nezbytné 

pro uzavření manželství a tou je nedostatek věku snoubence. Ostatní náležitosti potřebné 

pro uzavření manželství musí být splněné dle úpravy OZ, včetně samozřejmě souhlasného 

prohlášení obou snoubenců. Jediný na koho uvedené rozhodnutí soudu uvaluje povinnost 

                                                           
112 Svoboda a spol.: Zákon o zvláštních řízeních soudních : komentář, 1. vydání, C. H. Beck, Praha, 2015, str. 
702. 
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je oddávající orgán, který není oprávněn odmítnout oddat snoubence pro nedostatek 

zletilosti113. 

 V neposlední řadě je třeba upozornit na skutečnost, že OZ váže nabytí plné 

svéprávnosti na uzavření manželství, ke kterému byl dán souhlas soudu, nikoliv se 

souhlasem soudu114. Proto, pokud k uzavření manželství nedojde, poté co soud vyslovil 

svůj souhlas, nezletilý nenabude plné svéprávnosti. 

5.2.2.2. ŘÍZENÍ O URČENÍ A POPŘENÍ RODIČOVSTVÍ 

Právní úprava ZZŘS vytváří rámec pro vedení těchto řízení o určení a popření 

rodičovství: a) o určení rodičovství souhlasným prohlášením rodičů; b) řízení o určení a 

popření rodičovství a c) o určení a popření mateřství. 

S ohledem na skutečnost, že dle české právní úpravy je matkou dítěte žena, která 

jej porodila115, jedná se v řízení o určení a popření rodičovství zejména o otcovství. 

Přestože ustanovení § 426 ZZŘS umožňuje použít tato ustanovení i na řízení o určení a 

popření mateřství, toto procesní ustanovení se musí nutně pohybovat v nastaveném 

hmotněprávním rámci, a proto za současného stavu nelze za matku prohlásit jinou ženu, 

než tu, která dítě porodila. Výjimku samozřejmě tvoří osvojení, ale to již hovoříme o 

jiném typu řízení. Řízení o určení a popření mateřství tak bude řízením, v rámci kterého 

se bude zjišťovat, která žena dítě porodila 

 Řízení o určení a popření otcovství vychází z hmotněprávních domněnek 

otcovství, tak jak je vymezuje OZ.116 Z pohledu této práce je významné zejména, že 

přestože se řízení zahajuje pouze na návrh, je možné ho zahájit i z moci úřední pokud již 

proběhlo řízení, jehož důsledkem bylo určení, že manželství zde není. Tato možnost 

poskytnutá soudu slouží zejména k ochraně dítěte, neboť v případě, že soud určí, že zde 

manželství není, nelze uplatnit první domněnku otcovství (otcem dítěte je manžel matky) 

a je nezbytné určit, kdo je otcem dítěte. Takové určení je bezesporu nezbytné z pohledu 

práv dítěte i otce ve vztahu k např. zákonnému zastupování dítěte, dědickým nárokům, 

                                                           
113 Svoboda a spol.: Zákon o zvláštních řízeních soudních : komentář, 1. vydání, C. H. Beck, Praha, 2015, str. 
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114 §30 dost. 2 OZ 
115 § 775 OZ 
116 § 776 a násl. OZ 
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výživném atd. V neposlední řadě je určení otcovství významné i z pohledu právních 

vazeb dítěte na příbuzné otce, tj. např. prarodiče nebo sourozence dítěte. 

Skutečnost, že řízení o určení a popření otcovství lze zahájit i bez návrhu je úzce 

spjata s novou úpravou hmotněprávní i procesněprávní. OZ představuje v této 

problematice rozsáhlejší právní úpravu, než tomu bylo v zákoně č. 94/1963 Sb., zákon o 

rodině (dále jen „ZOR“). Příkladem může být stanovení objektivní lhůty pro možnost 

zahájit řízení o popření otcovství do 6 let od narození dítěte. Právní úprava ZOR 

umožňovala takto učinit pouze do 6 měsíců od narození dítěte. Na druhou stranu, právní 

úprava ZOR dávala otci možnost, obrátit se v případě promeškání této lhůty na 

Nejvyššího státního zástupce, aby podal žalobu na popření otcovství dle § 62 ZOK. Ten 

tak učinil, pokud zahájení řízení o popření otcovství bylo v zájmu dítěte.117 Současná 

právní úprava OZ už Nejvyššímu státnímu zástupci tuto žalobní legitimaci nepřiznává. 

Co se týče změny procesní právní úpravy, jedná se o zcela zásadní změnu 

spočívající v přeřazení řízení o určení a popření otcovství ze sporných řízení mezi řízení 

nesporná. Tato změna byla bezesporu logickým krokem nejen ve vztahu k již existující 

zásadě vyšetřovací, spojené primárně s řízením nesporným, ale rovněž ve vztahu 

k procesnímu postavení nezletilého. Dle úpravy OSŘ účinné do 31.12.2013 mohl být 

nezletilý účastníkem řízením pouze v případě řízení o popření otcovství dle § 59 odst. 1 

ZOR.118 Současné zařazení řízení mezí řízení nesporná a jeho úprava v ZZŘS umožňují 

nezletilému být účastníkem všech řízení o určení a popření rodičovství, a nemusí se tak 

připojovat na stranu žalobce nebo žalovaného, pokud chce hájit vlastní zájmy. 

Účastenství dítěte zákon přímo předpokládá.119 

K účastenství v řízeních o určení a popření otcovství je významné upozornit na 

skutečnost, že v zájmu dítěte je zde vytvořena výjimka z obecných zásad civilního 

procesu, spočívající v prominutí jedné ze zásadních podmínek řízení, kterou je procesní 

subjektivita účastníku. 120 V řízení o určení a popření otcovství, je totiž umožněno 

pokračovat i po smrti otce, souhlasí-li s tím matka a dítě. Řízení se pak vede 

                                                           
117 WIPPILNGEROVÁ, M., ZAHRADNÍKOVÁ, R., SPURNÁ, K. Zvláštní řízení soudní. 2., opravené vydání. 
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118 Ibid, str. 164. 
119 § 420 ZZŘS 
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s opatrovníkem otce jako účastníkem řízení.121 V případě, že návrh na zahájení řízení 

podala matka nebo dítě, pokračuje se v řízení s opatrovníkem zesnulého otce bez dalšího. 

Pokud byl navrhovatelem otec, je na matce a dítěti, zda shledávají zájem na pokračování 

řízení či nikoliv.122 

5.2.2.2.1. SOUHLASNÉ PROHLÁŠENÍ RODIČŮ 

 Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů přichází v úvahu ve dvou 

případech: a) určení otcovství k dítěti neprovdané matky a b) určení otcovství po rozvodu 

nebo prohlášení manželství za neplatné. Obě řízení lze nahradit prohlášením před 

matričním úřadem. V případě ad a) dochází k prohlášení matky a domnělého otce, že je 

otcem dítěte. V případě ad b) musí prohlášení rovněž učinit manžel matky, který prohlásí, 

že otcem není. Tento postup je zajisté hospodárnější než soudní proces a také podstatně 

zjednodušený, vzhledem k absenci dokazování. 

 V případě, že není možné souhlasné prohlášení učinit, neboť jeden z účastníku 

sporuje otcovství své, nebo otcovství jiného účastníka je nutné zahájit soudní řízení 

s dokazování. Navrhovatelem zde může být rovněž nezletilý (soud mu pro tyto účely 

stanoví opatrovníka).  

5.2.2.2.2. URČENÍ OTCOVSTVÍ 

 Řízení se zahajuje pouze na návrh. Účastníky jsou matka, dítě a domnělý otec. 

Navrhovatelem může být kterýkoliv z účastníků. Účastníků „tzv. domnělých otců“ může 

být více, pokud si matka není otcovstvím jistá, nebo pokud se k otcovství hlásí více mužů. 

Pokud již bylo zahájeno řízení o určení otcovství s jedním mužem a jiný podá návrh na 

určení otcovství v jeho prospěch, soud řízení spojí.123 Zajímavostí je, že do roku 1998 

neměl možnost být navrhovatelem domnělý otec, pokud mu nesvědčila první ani druhá 

domněnka otcovství (nebyl manželem matky, ani nedošlo k souhlasnému prohlášení 

rodičů před matričním úřadem). Bez návrhu lze řízení zahájit, pokud proběhlo řízení, 

v jehož rozhodnutí bylo stanoveno, že zde manželství není, jak již bylo uvedeno výše. 

5.2.2.2.3. ŘÍZENÍ O POPŘENÍ OTCOVSTVÍ 

                                                           
121 § 420 odst. 2 ZZŘS 
122 § 421 ZZŘS 
123 WIPPILNGEROVÁ, M., ZAHRADNÍKOVÁ, R., SPURNÁ, K. Zvláštní řízení soudní. 2., opravené vydání. 
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 Řízení o popření otcovství přichází v úvahu v momentě, kdy domnělý otec (ten 

komu svědčí první nebo druhá domněnka otcovství) má pochybnosti o svém otcovství, 

nebo o jeho otcovství pochybuje jiný z účastníků (matka, dítě). Jedná se tedy o řízení na 

návrh, ale je možno ho zahájit i bez návrhu. Řízení o popření otcovství lze zahájit i bez 

návrhu v případě, že otcovství bylo původně určeno souhlasným prohlášením rodičům a 

popření takového otcovství je v zřejmém zájmu dítěte a mají-li být naplněna ustanovení 

zaručující základní lidská práva.124 Takový příklad např. nastane za situace, kdy je otce 

prokazatelně někdo jiný, než domnělý otec a tento má zájem o dítě pečovat a dítě má 

zájem se s ním stýkat. 

 Obecně k popření otcovství na návrh se bude nejčastěji jednat o popření ze strany 

manžela matky, který pojme podezření, že není otcem dítěte. Takovýto domnělý otec má 

pak právo zahájit řízení o popření otcovství do 6 měsíců od momentu, kdy se dozvěděl o 

události, která v něm vzbudila přesvědčení, že není otcem (např. je lékařem informován 

o své neplodnosti). Objektivní lhůta je zde stanovena do 6 let ode dne narození dítěte.  

 S ohledem na další situace, ve kterých je možné popírat otcovství, je nutné 

upozornit na hmotněprávní úpravu. Při využití umělého oplodnění může manžel matky, 

nebo muž, který dal k umělému oplodnění souhlas (je-li matka neprovdána) popřít 

otcovství jen pokud prokáže, že žena otěhotněla jiným způsobem. Muž, jehož otcovství 

bylo určeno souhlasným prohlášení rodičů, může otcovství popřít, jen pokud otcem být 

prokazatelně nemohl (např. je neplodný; testy DNA jeho otcovství vylučují). Učinit tak 

může ve lhůtě 6 měsíců od souhlasného prohlášení, nebo do 6 měsíců věku dítěte, pokud 

k určení otcovství došlo před narozením dítěte. 

 Návrh na určení otcovství může podat též matka dítěte ve lhůtě 6 měsíců od 

narození dítěte, pokud je domnělým otcem její manžel/bývalý manžel, nebo ve lhůtách 

odpovídajících lhůtám poskytnutým domnělému otci, v případě, že k určení otcovství 

došlo souhlasným prohlášením rodičů. 
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 Všechny výše uvedené lhůty lze prominout soudem ve lhůtě 4 měsíců od podání 

návrhu po promeškání lhůty, je-li to v zájmu dítěte. Hmotněprávní úprava zde nastavuje 

rámec pro prominutí lhůt, zatímco procesněprávní předpis určuje soudu lhůtu 4 měsíců.125 

 Podstatnou skutečností zde je, že v řízení o popření otcovství je jako navrhovatel 

zjevně vyloučen nezletilý, přestože mu ZZŘS přiznává účastenství. Logickým 

vysvětlením se jeví předpoklad uznávaný v soudní praxi, že v zájmu dítěte je otce mít, 

bez ohledu na skutečnost, zda je otcem určen otec skutečný. Tento trend je patrný i u 

zákonodárce, kdy stanovuje poměrně přísné lhůty k popření otcovství a po jejich uplynutí 

je respektován „status quo“, kdy otcem je tedy domnělý otec bez ohledu na biologické 

vazby, i ze samotné existence domněnek otcovství. V případě, že popření otcovství přeci 

jen je v zájmu dítěte (je zde otec jiný), pak soud má možnost, jak již bylo uvedeno, řízení 

zahájit i bez návrhu. Soud tak v takovém případě vystupuje jako neformální „opatrovník“ 

dítěte zastávající jeho zájmy. Tato diskrece spočívající v otázce zda zahájit či nezahájit 

řízení (v případě, že návrh nepodá ani matka ani domnělý otec) je tak přenechána soudu 

a nikoliv nezletilému. Přestože by se na tento přístup dalo nahlížet jako na značně 

paternalistický, je třeba mít na paměti, že dítě zde nemusí zcela disponovat rozumovou a 

mravní vyspělostí pro podání takového návrhu a čekání na dosažení dostatečné 

svéprávnosti dítěte, by bylo v tomto případě značně neúčelné. 

 S řízením o určení a popření otcovství soud dle ZZŘS logicky spojuje řízení o 

péči o nezletilé dítě a výživě nezletilého dítěte. V momentě, kdy máme určené oba rodiče 

dítěte, je nezbytné stanovit, do čí péče bude dítě svěřeno a jakým způsobem bude probíhat 

jeho výživa. Toto neplatí, pokud k určení otcovství došlo v rámci řízení o souhlasném 

prohlášení rodičů. 

5.2.2.3. ŘÍZENÍ O OSVOJENÍ 

 Úprava procesu spojeného s osvojením v ZZŘS vychází z nové hmotněprávní 

úpravy OZ, která je rozsáhlejší a než původní úprava starého občanského zákoníku. 

Nejčastěji diskutovanou změnou právní úpravy ve spojení s osvojením bývá OZ nově 

zavedená možnost osvojení zletilého. Nicméně, tato skutečnost není relevantní z pohledu 

této práce a dle názoru autorky se ani nejedná o nejzásadnější změnu v právní úpravě ve 

spojení s osvojením. Zásadní změnou je úprava procesních předpisů. Úprava řízení o 

                                                           
125 § 792 OZ ve spojení s § 425 odst. 1 ZZŘS 
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osvojení je vzhledem k jeho nesporné povaze logicky nově zařazena do ZZŘS.  V rámci 

řízení o osvojení nově dochází k obsažení nespočtu dílčích řízení přímo souvisejících 

s osvojením do řízení jednoho. 

 Ustanovení § 427 ZZŘS přináší demonstrativní výčet oblastní, ve kterých soud 

rozhoduje v souvislosti s osvojením. V souvislosti s osvojením soud zejména: přijímá 

prohlášení o udělení souhlasu s osvojením; rozhoduje o předání dítěte do péče před 

osvojením; rozhoduje o určení, zda je třeba souhlasu rodičů s osvojením; rozhoduje o 

návrhu rodičů, kteří dali souhlas s osvojením, na vydání dítěte; rozhoduje o osvojení; 

rozhoduje o utajení osvojení; rozhoduje o nařízení dohledu nad úspěšností osvojení. 

 Rozhodnutí v řízení o osvojení má závažné statusové následky spočívající 

v zániku příbuzenského poměru mezi osvojencem a jeho původní rodinou a současně ve 

vzniku nového příbuzenského poměru osvojence k osvojitelům a jejich příbuzným.126 

Nově vzniklé příbuzenské vazby tak nahrazují vazby pokrevní a rozhodnutím soudu se 

tak simuluje existence pokrevních vazeb. Na osvojence se tak hledí, jako by se narodil 

osvojitelům. Nicméně rozvíjející se pokrok ve zdravotnictví může mít, s ohledem na stále 

častěji využívanou možnost náhradního mateřství, za následek situaci, kdy si žena osvojí 

vlastní dítě. Bude se jednat o dítě, pocházející z vajíčka osvojující ženy, nicméně matkou 

dítěte dle českého práva bude žena, která jej porodí (bez ohledu na její neexistující 

genetickou vazbu k plodu). V tomto případě osvojení tak bude docházet k opačnému 

procesu než u klasického osvojení – zaniknou vazby s matkou, jejíž mateřství bylo určeno 

uplatněním domněnky mateřství a vzniknou nově právní vazby s matkou pokrevní. 

 Řízení o osvojení jako takové se zahajuje výlučně na návrh, nicméně o dvou 

dílčích otázkách týkajících se řízení o osvojení soud může rozhodnout i bez návrhu. Jedná 

se o: a) nařízení dohledu nad osvojitelem a osvojencem, odůvodňují-li to okolnosti 

případu a b) odtajnění dříve utajeného osvojení a jeho okolností nebo o odtajnění osoby 

pokrevního rodiče za situace, kdy to odůvodňuje velmi závažná situace ohrožující 

osvojené dítě na životě na zdraví.127 Typickým příkladem by zde mohla být genetická 

porucha dítěte, k jejíž léčbě by byla nutná znalost rodinné anamnézy. 

                                                           
126 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací. 8. 
nezměněné vydání. Praha: Leges, 2015, 624s., str. 447. 
127 § 429 ZZŘS  
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 ZZŘS blíže nespecifikuje okruh osob, které mohou být navrhovateli ve věci, 

nicméně z povahy věci lze předpokládat, že navrhovatelem bude nejčastěji zamýšlený 

osvojitel, s tímto závěrem koresponduje i hmotněprávní úprava § 796 odst. 1 OZ: „O 

osvojení nezletilého rozhodne soud na návrh osoby, která chce dítě osvojit.“ Z ustanovení 

§ 434 odst. 2 ZZŘS jasně plyne, že zákonodárce rovněž počítal s možností, kdy 

navrhovatelem ve věci bude OSPOD. 

 Účastníky řízení o osvojení jsou osvojenec, jeho zákonný zástupce a osvojitel. 

Dále jsou účastníky řízení rovněž rodiče osvojence, kteří nemusí nutně být jeho 

zákonnými zástupci. Pokud je rodičem osvojence nezletilý starší 16 let, má pro toto řízení 

plnou procesní způsobilost. Osvojitelem může být v souladu s hmotněprávní úpravou 

osoba zletilá, plně svéprávná, jejíž osobní vlastnosti a vztah k osvojenci představují 

záruku toho, že bude pro osvojence dobrým rodičem. V úvahu se bere i zdravotní stav 

osvojitele.128 Pro osvojení je rovněž zásadně relevantní rodinný stav osvojitele. 

Osvojitelem se mohou stát manželé společně nebo jeden z manželů (typický nový manžel 

jednoho z pokrevních rodičů osvojence)129. Jen zcela výjimečně může dítě osvojit osoba 

jiná. V takovém případě soud též rozhodne o tom, že z matriky se vypouští zápis o 

druhém rodiči. Tato situace má výjimečnou povahu s ohledem na soudní ochranu zájmu 

dítěte, kdy s ohledem na výkon rodičovské odpovědnosti je bezesporu žádoucí, aby dítě 

mělo spíše dva rodiče než pouze jednoho.  Co se týče dikce zákona, stojí za zamyšlení 

význam sousloví „jiná osoba“, jedná se tak bezesporu o osobu, která není v manželském 

svazku.130 Nicméně stojí za zmínku, že tento okruh nezahrnuje pouze osoby svobodné ale 

rovněž i osoby v registrovaném partnerství. Taková osoba, pokud by osvojila dítě, může 

dítě osvojit pouze sama, ne se svým partnerem a tento ani (na rozdíl od manžela 

osvojitele) není účastníkem řízení o osvojení. Manžel osvojitele je účastníkem řízení, 

pokud se k osvojení požaduje jeho souhlas. Paradoxní je skutečnost, že osoba ovdovělá 

se pro účely tohoto zákona považuje za jednoho z manželů a není tedy jinou osobou ve 

                                                           
128 § 799 OZ 
129 Nálezem Ústavního soudu Pl.ÚS 10/15 ze dne 19.11.2015 Ústavní soud potvrdil ústavnost ustanovení 
ZOR a OZ umožňující adopci druhým rodičem pouze v případě, že tento druhý rodič je manželem 
biologického rodiče. Ústavní soud dospěl k tomuto závěru s ohledem na vyšší garanci stability a právní 
ochrany pro nezletilého vycházející z manželského svazku na rozdíl od situace, kdy jsou jeho rodiče 
nesezdáni.  
130 § 800 OZ  
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smyslu uvedeného ustanovení.131 Z pohledu rodinné situace osvojitele soud zkoumá 

rovněž to, zda je osvojitel rodičem a zda případné osvojení neovlivní negativně dítě 

osvojitele, přičemž majetkové zájmy nejsou pro posouzení rozhodující.132  

5.2.2.3.1. SOUHLAS S OSVOJENÍM 

 Pro rozhodnutí o osvojení je nezbytný souhlas dítěte (osvojence), jeho rodičů nebo 

osob, které jsou oprávněny dát souhlas za rodiče, popřípadě manžela osvojitele. Pokud 

některá z těchto osob vezme svůj souhlas zpět, není možné návrh na osvojení vyřídit 

kladně.133 Udělení těchto souhlasů doprovází rozsáhlá úprava procesně i hmotněprávní. 

Je možné uplatnit řadu výjimek, případně souhlas uvedené osoby nahradit souhlasem 

zástupce. 

5.2.2.3.1.1. SOUHLAS RODIČŮ OSVOJENCE 

 Rodič osvojence není účastníkem řízení pokud: a) byl zbaven rodičovské 

odpovědnosti a současně práva dát souhlas k osvojení; b) jeho svéprávnost byla ve věci 

udělení souhlasu k osvojení omezena; c) udělil souhlas k osvojení před podáním návrhu 

na osvojení; d) bylo pravomocně rozhodnuto, že souhlas rodiče se nevyžaduje.134 Z dikce 

zákona je patrné, že souhlas rodičů není nutně vždy vyžadován, zejména se tak neděje, 

není-li vyžadování souhlasu rodiče v zájmu dítěte. 

 Nicméně za standardní situace se souhlas rodičů osvojence vyžaduje zejména 

s ohledem na závažnost rozhodnutí o osvojení a na závažnost zániku rodinných vazeb 

mezi osvojencem a jeho pokrevní rodinou. Rozhodnutí soudu určující, že k osvojení není 

potřeba souhlasu rodičů, představuje výrazný zásah do práv rodičů, dítěte, ale i dalších 

pokrevních příbuzných nezletilého. Za účelem ochrany těchto práv není proto toto 

rozhodnutí definitivní a soud může rozhodnutí na návrh zrušit, pokud se změní poměry.135 

 Rozhodnutí soudu o tom, že není potřeba souhlasu rodičů s osvojením, se vydává 

v rámci samostatného dílčího řízení, které je spojené s osvojením. Soud může 

rozhodnout, že souhlasů rodičů není potřeba, pokud rodič: a) byl zbaven rodičovské 

                                                           
131 Švestka, J.; Dvořák, J.; Fiala, J.; Zuklínová, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek II. Praha: 
Wolters Kluwer, a.s., 2014, 752s., str. 349. 
132 § 801 OZ 
133 § 805 OZ 
134 § 432 ZZŘS 
135 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací. 8. 
nezměněné vydání. Praha: Leges, 2015, 624s., str. 450. 
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odpovědnosti a zároveň práva dát souhlas k osvojení; b) není schopen projevit svou vůli 

nebo rozpoznat následky svého jednání nebo je ovládnout, nebo a) se zdržuje na 

neznámém místě a toto místo se nepodaří soudu v součinnosti s dalšími orgány veřejné 

moci zjistit ani při vynaložení potřebné pečlivosti.136 Dále lze rozhodnout o tom, že 

souhlasu rodiče není k osvojení jeho dítěte potřeba, pokud o dítě soustavně neprojevuje 

opravdový zájem. V ustanovení § 820 OZ nalezneme, co se dle názoru zákonodárce míní 

soustavným neprojevování opravdového zájmu. Musí se jednat o období minimálně 3 

měsíců, přičemž rodič musí být příslušným orgánem náležitě informován o následcích 

neprojevování takového zájmu. Neprojevování opravdového zájmu o dítě spočívá 

zejména v hrubém porušení rodičovské zodpovědnosti, kdy rodiče o dítě nepečují buď 

vůbec, nebo o něj pečují zjevně nedostatečně (př. neplní vyživovací povinnost vůči dítěti). 

Soud při posuzování projeveného zájmu rodičů vychází především z poznatků toho, 

v jehož péči se dítě nalézá (např. pěstoun, kojenecký ústav atd.).137 

 Nicméně pokud se rodiče dostanou bez vlastního zavinění do situace, kdy o dítě 

nemohou řádně pečovat, má OSPOD v souladu s ustanovením § 820 OZ primárně situaci 

řešit tak, aby se pomohlo rodině dočasnou nepříznivou situaci vyřešit a dítě se tak mohlo 

navrátit ke svým biologickým rodičům. Tato varianta musí být s ohledem na rodinné 

vazby preferována před osvojením.138 

Pokud soud v samostatném řízení rozhodne, že souhlasu ani jednoho z rodičů není 

potřeba, určí opatrovníka, který souhlas uděluje za rodiče. Tento opatrovník neslouží jen 

k prostému udělení souhlasu, jeho souhlas není formální, ale má vycházet ze zhodnocení 

situace a nejlepšího zájmu dítěte, přičemž OZ ukládá tomuto opatrovníku povinnost 

vyslechnout toho, v jehož péči se dítě nachází.139 

Situace, kdy soud rozhodne, že souhlasu rodičů dítěte s osvojením není potřeba, 

je nicméně situací extrémní. V ostatních situacích se souhlas rodičů, vzhledem 

k obrovskému zásahu do práv dítěte, rodiče a osvojitele, vyžaduje. K samotnému 

souhlasu je podstatné uvést, že se prohlašuje osobně u soudu a ten ho zapíše do protokolu 

                                                           
136 §818 OZ 
137 Švestka, J.; Dvořák, J.; Fiala, J.; Zuklínová, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek II. Praha: 
Wolters Kluwer, a.s., 2014, 752s., str. 376 
138 Ibid 
139 § 821 odst. 2 OZ 
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a že ani jeden z rodičů tento souhlas není oprávněn udělit před narozením dítěte (matka 

dokonce nemůže dát souhlas dříve než po uplynutí 6 týdnů od narození dítěte). Rodič 

musí být řádně soudem poučen o následcích a významu prohlášení o souhlasu 

s osvojením.140 Svůj souhlas může vzít do 3 měsíců od jeho prohlášení zpět. Souhlas lze 

vzít zpět i po uplynutí 3 měsíční lhůty, pokud dítě ještě nebylo umístěno u osvojitele nebo 

pokud soud na návrh rodičů určí, že je v zájmu dítěte, aby bylo osvojiteli odňato a 

navráceno biologickým rodičů.141 Souhlas nelze vzít zpět, pokud již bylo rozhodnuto o 

osvojení. 

Co se týče nezletilého rodiče, který není plně svéprávný, i jeho souhlas je 

nezbytnou podmínkou vydání rozhodnutí o osvojení, neboť má pro řízení plnou procesní 

způsobilost a OZ mu navíc ve svém § 811 tuto možnost výslovně přiznává. Nicméně, to 

jestli je tento ne plně svéprávný rodič způsobilý souhlas dát, posuzuje soud u každého 

jednotlivého případu. Rodič mladší 16 let nemůže udělit souhlas, nicméně bez jeho 

souhlasu nelze o osvojení rozhodnout. Tedy dítě rodiče mladšího 16 let nelze osvojit. 

Zletilý rodič, jehož svéprávnost byla omezena, je oprávněn svůj souhlas udělit, jen pokud 

jeho svéprávnost nebyla omezena v této věci. 

5.2.2.3.1.2. SOUHLAS OSVOJENCE (NEZLETILÉHO 

DÍTĚTE) S OSVOJENÍM 

 Hmotněprávní úprava udělování souhlasu dítětem velmi věrně kopíruje výše 

uvedenou situaci spojenou s procesní úpravou výslechu nezletilého a rovněž vychází z čl. 

12 Úmluvy o právech dítěte. Souhlas nezletilého dítěte se pro rozhodnutí o osvojení 

vyžaduje. Pokud je dítě starší 12 let je dle § 806 OZ způsobilé tento souhlas samo udělit. 

Nicméně zákonodárce zde přenechal diskreci soudu, který může v závažných případech 

určit, že souhlas dítěte (byť staršího 12 let) se nevyžaduje, neboť vyžadování takového 

souhlasu by bylo zjevně proti zájmu dítěte nebo pokud má soud za to, že dítě není schopno 

posoudit důsledky souhlasu.  

 Za dítě mladší 12 let uděluje souhlas opatrovník, jímž je obvykle ustanoven 

OSPOD. Takový opatrovník pak zkoumá všechny skutečnosti případu, zejména pak, zda 

je osvojení v zájmu dítěte. Soud dítě mladší 12 let taktéž vyslechne, pokud je to vhodné 

                                                           
140 § 436 ZZŘS 
141 § 817 OZ 
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s ohledem na stupeň jeho duševního vývoje.142 V souvislosti s výše uvedeným je třeba 

upozornit na jistou mezeru v zákoně z pohledu uplatnění procesních práv nezletilého. 

Nezletilému staršímu 12 let, který není schopný udělit svůj souhlas s osvojením, není 

ustanoven opatrovník (tak jak je tomu v případě nezletilého mladšího 12 let), který by za 

něj uděloval souhlas před soudem, ale soud pouze rozhodne, že souhlasu dítěte v takovém 

případě není potřeba. Takový nezletilý starší 12 let se tak paradoxně z procesního 

hlediska dostává do slabšího postavení, než nezletilý mladší 12 let, neboť jeho zájem 

zkoumá pouze soud a nikoliv též opatrovník určený k udělení souhlasu s osvojením. 

5.2.2.3.2. ROZHODNUTÍ VE VĚCI 

 Ve věcech o osvojení nezletilého rozhoduje soud rozsudkem. Jedná se především 

o rozhodnutí o osvojení, neboť to samo o sobě je jedním z nejzásadnějších rozhodnutí 

soudu v českém civilním soudnictví s ohledem na závažné statusové následky takového 

rozhodnutí pro osvojence, osvojitele i biologické rodiče osvojence. V rozsudku o 

osvojení soud uvede příjmení, které osvojenec bude mít.143 

  

                                                           
142 § 807 OZ 
143 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací. 8. 
nezměněné vydání. Praha: Leges, 2015, 624s., str. 449. 
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6. VÝKON ROZHODNUTÍ  
 Přestože jak již bylo uvedeno v kapitole týkající se postavení nezletilého ve 

sporném řízení, je možné, aby nezletilý vystupoval jako účastník v rámci řízení sporného, 

většina řízení ve věcech nezletilých probíhá v rámci řízení nesporného a tedy dle úpravy 

ZZŘS. Tedy i výkon rozhodnutí ve věcech nezletilých bude probíhat zejména dle ZZŘS, 

konkrétně dle úpravy týkající se výkonu rozhodnutí ve věcech rodinněprávních. Ze 

systematického pohledu se jedná o tři oddíly týkající se výkonu rozhodnutí: a) zvláštní 

ustanovení o výkonu rozhodnutí ve věcech ochrany proti domácímu násilí144, b) zvláštní 

ustanovení o výkonu rozhodnutí ve věcech péče soudu o nezletilé145, c) zvláštní 

ustanovení o výkonu rozhodnutí ve věcech výživného146. 

 S výjimkou výkonu rozhodnutí ve věcech výživného může výkon rozhodnutí ve 

věcech rodinněprávních provádět pouze soud a nikoliv soudní exekutor. K tomuto 

způsobu výkonu rozhodnutí dochází s ohledem na specifickou povahu vynucovaných 

povinností.147 Nicméně povaha vynucovaných povinností nepředstavuje jedinou 

specifičnost vykonávacího řízení ve věcech rodinněprávních. Z procesního hlediska je 

významná skutečnost, že řízení nalézací a vykonávací není striktně odděleno, tak jak je 

tomu například u řízení sporných.148   

6.1. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VÝKONU 

ROZHODNUTÍ VE VĚCI OCHRANY PROTI 

DOMÁCÍMU NÁSILÍ 

 V případě výkonu rozhodnutí ve věci ochrany proti domácímu násilí se jedná o 

výkon předběžného opatření, nikoliv pravomocného meritorního rozhodnutí, tak jak je 

                                                           
144 §§ 492 – 496 ZZŘS  
145 §§ 497 – 513 ZZŘS 
146 §§ 511 – 513 ZZŘS 
147 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací. 8. 
nezměněné vydání. Praha: Leges, 2015, 624s., str. 465. 
148 „Nucená realizace vydaného rozhodnutí vlastně představuje pouze další (přímo navazující) opatření 
v rámci řízení, v němž došlo k jeho vydání.“ WINTEROV, A. MACKOVÁ, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. 
Část druhá: Řízení vykonávací, řízení insolvenční. 1. vydání. Praha: Leges, 2015, 352 s., str. 161.  
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tomu tradičně při výkonu rozhodnutí. Výkon rozhodnutí tak spíše představuje úkon soudu 

směřující k zajištění ochrany života, zdraví, svobody nebo lidské důstojnosti osoby 

domácím násilím ohrožené149.  

K výkonu rozhodnutí dochází tak, že soud (prostřednictvím soudního 

vykonavatele, vyššího soudního úředníka, soudního tajemníka nebo asistenta soudce, dle 

rozvrhu práce150) v součinnosti s Policií ČR vykáže povinného ze společného obydlí, 

odebere mu všechny klíče od společného obydlí, které povinný drží, a popřípadě mu 

zakáže setkávat se s označenou osobou nebo ji jinak kontaktovat. Soud povinnému 

umožní, aby si bezprostředně při výkonu rozhodnutí vyzvedl ze společného obydlí své 

osobní cennosti a osobní dokumenty, jakož i věci, které slouží jeho osobní potřebě. Dále 

v průběhu trvání předběžného opatření soud povinnému umožní vyzvednout i věci 

nezbytné k výkonu jeho podnikatelské činnosti nebo výkonu povolání, případně věci 

nezbytné z jiného vážného důvodu.151 Výkon rozhodnutí lze nařídit opakovaně, pokud 

povinný poruší povinnosti stanovené předběžným opatřením.  

Rozhodujícím faktorem ve věci výkonu předmětného předběžného opatření je čas, 

neboť bezprostřední hrozba násilí směřujícímu proti ohrožené osobě musí být neprodleně 

odstraněna. Tato hrozba je samozřejmě mimořádně nebezpečná v situaci, že ohroženou 

osobou je nezletilé dítě, které nemá možnost jakkoliv zamezit hrozícímu násilí. Proto 

ZZŘS správně nastavuje mechanismy urychlení výkonu tohoto předběžného opatření. 

V souladu s ustanovením § 407 ZZŘS je rozhodnutí předběžném opatření ve věci ochrany 

proti domácímu násilí vykonatelné jeho vydáním. Zahájení řízení o výkonu rozhodnutí je 

pak nařízeno bez návrhu a soud tak musí učinit bezodkladně.  

Vzhledem k míře společenské škodlivosti domácího násilí je civilní ochrana obětí 

doplněna i hrozbou trestněprávní sankce směřující proti osobě představující hrozbu 

domácího násilí, která poruší podmínky vydaného předběžného opatření. TZ rozpoznává 

trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání dle § 337 s hrozbou uvalení 

trestu odnětí svobody až na 2 roky. V neposlední řadě je třeba uvést, že samotná 

skutečnost, že v rodině dochází k domácímu násilí, může naplňovat skutkovou podstatu 

                                                           
149 WINTEROV, A. MACKOVÁ, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Část druhá: Řízení vykonávací, řízení 
insolvenční. 1. vydání. Praha: Leges, 2015, 352 s., str. 161. 
150 Ibid. 
151 § 493 ZZŘS 
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některých trestných činů, kde je poškozeným rovněž nezletilý. Typickým příkladem 

takového trestného činu je týrání osoby svěřené dle § 198 TZ.  

6.2. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VÝKONU 

ROZHODNUTÍ VE VĚCECH PÉČE SOUDU O 

NEZLETILÉ 

 Systematicky z pohledu ZZŘS pod výkon rozhodnutí ve věcech péče soudu o 

nezletilé spadají ustanovení o a) výkonu rozhodnutí o předběžné úpravě poměrů 

nezletilého dítěte a b) výkonu rozhodnutí o péči o nezletilé děti. Tak jako v řízení 

nalézacím je i pro výkon rozhodnutí ve věcech péče soudu o nezletilé rozhodujícím 

faktorem nejlepší zájem dítěte v souladu s Úmluvou o právech dítěte. Rozhodnutí ve 

věcech péče soudu o nezletilé často představuje zásadní zásah do sféry práv dítěte i jeho 

rodičů a proto i při výkonu rozhodnutí je nezbytné mít na paměti zejména maximální 

šetrnost vůči psychice dítěte. Hlavním předpokladem při výkonu uvedeného rozhodnutí 

by tak měla být skutečnost, že životní situace nezletilého se výkonem rozhodnutí zlepší, 

nebo se výkonem rozhodnutí zamezí jejímu dalšímu zhoršování.  

6.2.1. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VÝKONU ROZHODNUTÍ 

O PŘEDBĚŽNÉ ÚPRAVĚ POMĚRŮ NEZLETILÉHO 

DÍTĚTE 

 Stejně jako v případě výkonu rozhodnutí ve věcech ochrany proti domácímu násilí 

je i zde exekučním titulem předběžné opatření (konkrétně předběžné opatření dle § 452 a 

násl. ZZŘS). Nejedná se tedy o výkon meritorního rozhodnutí ve věci. Účastníky 

vykonávacího řízení jsou navrhovatel předběžného opatření (tím může být pouze 

OSPOD, konkrétně úřad obce s rozšířenou působností), nezletilé dítě, pokud se jedná o 

odnětí dítěte určité osobě, pak tato osoba je také účastníkem. Často je nezletilé dítě 

v daném řízení zastoupeno opatrovníkem. Děje se tak zejména s ohledem na skutečnost, 

že zákonný zástupce dítěte není k zastižení, není způsobilý dítě zastupovat, nebo je zde 

zjevný konflikt zájmů mezi nezletilým a jeho zákonným zástupcem. 

 Vykonávací řízení se stejně jako v případě ochrany proti domácímu násilí zahajuje 

bez návrhu a soud jej musí nařídit bezodkladně s ohledem na nutnost neprodleného 

zamezení nežádoucího stavu, ve kterém se nezletilý nachází. Vykonatelnost předběžného 

opatření se tak neváže na právní moc ani doručení rozhodnutí. 
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 K samotnému provedení výkonu rozhodnutí dochází za součinnosti soudu a 

příslušných orgánu veřejné moci (zejména se jedná o OSPOD a Policii ČR152). Tyto 

orgány pak zajistí, aby byl nezletilý přemístěn do vhodného prostředí. Definici vhodného 

prostředí obsahuje § 452 odst. 2 ZZŘS.153 Při umísťování dítěte do vhodného prostředí je 

třeba mít zejména na paměti duševní a citový vývoj nezletilého a účel takového 

přemístění. K samotnému umístění dítěte do vhodného prostředí tak dochází za situace, 

kdy o něj není řádně pečováno a tento stav může mít závažné důsledky pro jeho citový 

vývoj, duševní a tělesné zdraví, atd.  

 S ohledem na zachování zásady nejlepšího zájmu dítěte nastoluje ZZŘS ve svém 

§ 497 pravidla, kterých se mají orgány zajišťující přemístění nezletilého do vhodného 

prostředí řídit. Zejména je nutné postupovat „citlivě s ohledem na dítě tak, aby nedošlo k 

nepřijatelnému zásahu do jeho psychického a citového vývoje nebo jinému 

neodůvodněnému zásahu do jeho práv.“ Dále ustanovení § 497 odst. 4 zavádí požadavek 

informovat nezletilého o důvodech jeho umístění do vhodného prostředí s ohledem na 

jeho rozumovou vyspělost a věk. Rovněž má orgán povinnost dítěti zodpovědět všechny 

jeho případné otázky. Toto ustanovení je bezesporu správným krokem s ohledem na 

závazky České republiky spojené s ratifikací Úmluvy o právech dítěte a samozřejmě 

z pohledu respektování nezletilého jako účastníka řízení a ne jen jako předmět řízení, tak 

jak tomu bylo běžně v minulosti.  

6.2.2. VÝKON ROZHODNUTÍ O PÉČI O NEZLETILÉ DĚTI 

 Jak již bylo uvedeno v části věnující se nalézacímu řízení, řízení ve věcech péče 

soudu o nezletilé má zcela specifickou povahu, která se projevuje i v rámci řízení 

vykonávacího. Pro výkon rozhodnutí ve věcech péče o nezletilé děti se neužijí obecná 

ustanovení o výkonu rozhodnutí. Toto pravidlo se uplatňovalo již před účinností ZZŘS, 

                                                           
152 WINTEROV, A. MACKOVÁ, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Část druhá: Řízení vykonávací, řízení 
insolvenční. 1. vydání. Praha: Leges, 2015, 352 s., str. 172. 
153 „Vhodným prostředím se rozumí výchovné prostředí u osoby nebo zařízení způsobilého zajistit 
nezletilému řádnou péči s ohledem na jeho fyzický a duševní stav, jakož i rozumovou vyspělost a umožnit 
realizaci případných jiných opatření stanovených předběžným opatřením. Předběžným opatřením podle 
odstavce 1 lze svěřit dítě i do pěstounské péče na přechodnou dobu, po kterou rodič nemůže dítě ze 
závažných důvodů vychovávat, nebo po jejímž uplynutí lze dítě svěřit do péče před osvojením, dát souhlas 
rodiče s osvojením či rozhodnout o tom, že není třeba souhlasu rodiče k osvojení.“ 
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kdy nesporná řízení byla ještě upravena v rámci OSŘ.154 Současnou právní úpravu 

výkonu rozhodnutí ve věcech péče o nezletilé děti nalezneme v ustanoveních § 500 až § 

510 ZZŘS.  

6.2.2.1. NAŘÍZENÍ VÝKONU 

Exekučním titulem předmětného vykonávacího řízení je rozhodnutí soudu nebo 

soudem schválená dohoda o péči o nezletilé dítě a o úpravě styku s ním anebo rozhodnutí 

o navrácení ve věcech mezinárodních únosů dětí. K úspěšnému výkonu rozhodnutí je 

nutné, aby byl splněn požadavek materiální vykonatelnosti exekučního titulu.155 Řízení 

lze zahájit na návrh nebo i bez návrhu. Bylo-li řízení zahájeno na návrh, pak je účastníkem 

vykonávacího řízení navrhovatel, a dále osoba, o jejíž práva se jedná. Účastníkem je tedy 

vždy nezletilý (jehož procesní práva jsou blíže specifikována v části týkající se nalézacího 

řízení), dále osoba, která má právo na péči o dítě nebo na styk s ním v souladu 

s exekučním titulem a v neposlední řadě osoba, která musí něco strpět nebo vykonat 

v souladu s exekučním titulem. K nařízení výkonu rozhodnutí soud rovněž nepřistoupí, 

pokud došlo k porušení povinnosti stanovené v exekučním titulu z objektivních příčin 

(např. dítě je nemocné a proto nedojde ke styku s oprávněným rodičem). 

 Samotné nařízení výkonu rozhodnutí pak probíhá s ohledem na klíčovou zásadu 

řízení ve věcech péče soudu o nezletilé, jímž je nejlepší zájem dítěte. Vzhledem k tomu, 

že na rozdíl od výše uvedeného se nejedná o výkon předběžného opatření a není zde 

zásadním faktorem čas, je soudu umožněno užít řady „donucovacích“ opatření, která mají 

povinného motivovat k plnění povinnosti vyplývající z exekučního titulu. Na povinného 

dále může působit i OSPOD na žádost soudu, neboť v praxi převládá názor, že pracovník 

OSPOD, který s rodinou dlouhodobě přichází do styku je schopen lépe chápat osobnostní 

rysy rodičů i dítěte.156 

                                                           
154 V OSŘ byla tato problematika upravena výslovně v § 272 odst. 1 OSŘ. Podle současné úpravy ZZŘS 
výslovné vyloučení obecných ustanovení zakotveno není, nicméně se dovozuje. - WINTEROV, A. 
MACKOVÁ, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Část druhá: Řízení vykonávací, řízení insolvenční. 1. vydání. 
Praha: Leges, 2015, 352 s., str. 175. 
155 „…soudní praxe dovodila, že materiálně vykonatelný není rozsudek, kterým bylo oprávněné osobě 
přiznáno právo na styk s nezletilým dítětem…, aniž bylo specifikováno, od kterého okamžiku bude takto 
upravený styk realizován.“  - Ibid, str. 176. 
156 WINTEROV, A. MACKOVÁ, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Část druhá: Řízení vykonávací, řízení 
insolvenční. 1. vydání. Praha: Leges, 2015, 352 s., str. 179. 
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 Pokud se tato opatření jeví jako účelná, tak by je soud měl využívat přednostně 

před tím, než přistoupí k výkonu rozhodnutím odnětím dítěte dle § 504 ZZŘS. Výkon 

rozhodnutí odnětím dítěte je bezesporu nejdramatičtějším možným způsobem výkonu 

rozhodnutí, který je pro dítě značně traumatizující a může mít závažný dopad na jeho 

osobnostní a citový vývoj. Z výše uvedených důvodů proto nařízení výkonu rozhodnutí 

odnětím dítěte má představovat prostředek ultima ratio.157  

6.2.2.2. PROVEDENÍ VÝKONU  

Opatření soudu směřující k motivaci povinného k dobrovolnému plnění 

pravomocného rozhodnutí lze rozdělit na opatření sankční a nesankční povahy. Opatření 

sankční povahy představuje nařízení výkonu rozhodnutí uložením pokuty dle § 502 

ZZŘS. Pokuta uložená povinnému, který dobrovolně neplní povinnost vyplývající 

z exekučního titulu, může být uložena opakovaně (zákonodárce zde stanovuje podmínku 

účelnosti opakovaného uložení pokuty) a výše jednotlivé pokuty nesmí překročit částku 

50.000 Kč.  

 Úpravu opatření nesankční povahy pak nalezneme v ustanovení § 503 ZZŘS, 

který stanoví, že tato další opatření lze nařídit jen, je-li to účelné. Soud pak může 

povinnému: a) nařídit první setkání s mediátorem v rozsahu 3 hodin, b) stanovit plán 

navykacího režimu, je-li to v zájmu dítěte, c) uložit povinnost vykonávat styk s dítětem 

pod dohledem OSPOD, d) nařídit setkání s odborníkem v oboru pedopsychologie (toto 

opatření lze nařídit i v případě, že k porušení povinnosti ze strany povinného zatím 

nedošlo158). Všechna uvedené opatření mají za cíl co nejcitlivější provedení výkonu 

rozhodnutí, tak aby k němu povinný přistoupil dobrovolně a aby co nejméně zatěžovalo 

křehkou psychiku dítěte. Setkání s mediátorem může vést k lepší komunikaci mezi rodiči, 

která má jistě za následek menší psychickou zátěž směrem k dítěti. Plán navykacího 

režimu a výkon styku s dítětem představují opatření přímo směřující k ochraně dítěte a 

jeho citového vývoje, neboť mu mají usnadnit navykaní na nový režim. Stanovení plánu 

navykacího režimu se jeví jako velmi účelné zejména, pokud vydání rozhodnutí 

předcházelo dlouhodobé odloučení dítěte od osoby, která má dle rozhodnutí právo na styk 

s ním. Co se týče nařízení povinného setkání s odborníkem v oboru pedopsychologie, 

                                                           
157 WINTEROV, A. MACKOVÁ, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Část druhá: Řízení vykonávací, řízení 
insolvenční. 1. vydání. Praha: Leges, 2015, 352 s., str. 181. 
158 Ibid, str. 179.  
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nelze se ubránit myšlence, zda takové setkání není účelné vždy, pokud se jedná o výkon 

rozhodnutí ve věci péče soudu o nezletilé. Odborník z oboru pedopsychologie představuje 

možnost přiblížit rodičům, čím si jejich nezletilé dítě při rozpadu jejich vztahu prochází 

a možnost probudit v nich empatii vůči jeho pocitům. Tato myšlenka je na místě zejména 

v situaci, kdy rodiče prožili své dětství a dospívání v úplné rodině a tudíž je pro ně 

pochopení dopadů ztráty rodinného zázemí na psychiku dítěte nesmírně obtížné.  

 V případě, že výše uvedená opatření nemají za následek dobrovolné plnění 

povinnosti nebo k jejich nařízení soud vůbec nepřistoupil, neboť se mu jevila jako 

neúčelná, přistoupí soud k výkonu rozhodnutí odnětím dítěte. Je podstatné uvést 

skutečnost, že výkonu rozhodnutí odnětím dítěte se musí podrobit každý, kdo má dítě 

momentálně u sebe a ne tedy jen osoba povinná. Toto pravidlo představuje obranu před 

vyhýbáním se výkonu rozhodnutí ze strany povinného.  

 Právní úpravu odnětí dítěte stanovenou v ZZŘS upravuje rovněž instrukce 

Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 142/2007-

ODS-Org, kterou se upravuje postup při výkonu soudních rozhodnutí o výchově 

nezletilých dětí. Tato instrukce má zejména sloužit k efektivní součinnosti jednotlivých 

orgánů a institucí, které mohou participovat na výkonu rozhodnutí odnětím dítěte.  

 Při odnětí dítěte se postupuje citlivě, dítě je řádně informováno o tom, kam bude 

přemístěno a z jakého důvodu (s ohledem na jeho věk a rozumové schopnosti) a jsou 

zodpovězeny jeho případné otázky. Ten kdo výkon rozhodnutí provádí je oprávněn 

zjednat si přístup do bytu a jiných prostor a provést prohlídku bytu a jiných prostor.159 

Náklady spojené s výkonem rozhodnutí hradí povinný.    

6.3. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VÝKONU 

ROZHODNUTÍ VE VĚCECH VÝŽIVNÉHO 

 Přestože řízení o výživném na nezletilé dítě spadá systematicky mezi řízení ve 

věcech péče soudu o nezletilé a tedy řízení nesporné, má jeho vykonávací řízení povahu 

vymáhání peněžité pohledávky, a lze ho tedy vymáhat podle OSŘ a dále dle zákona č. 

120/2001 Sb., exekučního řádu (dále jen „exekuční řád“). Zvláštní ustanovení ZZŘS 

                                                           
159 § 509 ZZŘS 
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týkající se výkonu rozhodnutí ve věcech výživného, tak upravují pouze dílčí otázky, 

kterými jsou a) místní příslušnost, b) možnost zmocnění Úřadu pro mezinárodněprávní 

ochranu dětí k provádění výkonu rozhodnutí, v případech majících vztah k cizině, c) 

součinnost orgánů veřejné moci při zjišťování bydliště povinného. 

 Výživné na nezletilé dítě se tedy vymáhá dle § 251 a násl. OSŘ, konkrétně 

úpravou výkonu rozhodnutí ukládajícího zaplacení peněžité částky s ohledem na výše 

uvedená specifika stanovená v ZZŘS. S ohledem na peněžitou povahu plnění lze rovněž 

uplatnit exekuční řád. V případech výživného na nezletilé dítě se užije ustanovení § 71a 

exekučního řádu umožňující pozastavení řidičského oprávnění povinného.160 Uplatnění 

tohoto způsobu výkonu rozhodnutí není absolutní. Ustanovení § 71a odst. 4 exekučního 

řádu nařizuje exekutorovi zrušení takového exekučního příkazu, pokud by pozastavením 

řidičského oprávnění byla ohrožena možnost obživy povinného nebo pokud povinný svou 

vyživovací povinnost následně plně splatí. 

 Toto poměrně nové ustanovení exekučního řádu se z čistě pozitivistického přístupu 

k právu jeví jako minimálně nestandardní. Exekuční příkaz pozastavující řidičské 

oprávnění sám o sobě fakticky nepředstavuje výkon rozhodnutí, jehož výsledkem má být 

vymožení peněžitého plnění. Jedná se o donucovací prostředek, který má bezesporu 

sankční charakter zasahující do osobní sféry povinného, která nijak nesouvisí 

s vymáhanou povinností. V podstatě se jedná o hrozbu sankce vůči povinnému, která ho 

má motivovat k zaplacení výživného, neboť jak již bylo uvedeno, zaplacením se exekuční 

příkaz ruší. Přes relativní nelogičnost tohoto ustanovení z pohledu práva, se z čistě 

praktického hlediska toto ustanovení exekučního řádu jeví nesmírně efektivním. Pokud 

si uvědomíme, že předmětné ustanovení se uplatní pouze, pokud se jedná o výživné na 

nezletilé dítě, tak lze jistě říci, že efektivita jeho vymáhání by měla mít přednost před 

ustálenou představou právní teorie. Zajištění řádné výživy nezletilých je jedním 

z nejpodstatnějších a nejelementárnějších cílů, kterých by civilizovaná společnost měla 

dosahovat. 

 

                                                           
160 „Exekuční příkaz k pozastavení řidičského oprávnění povinného může exekutor vydat pouze tehdy, 
jestliže je v exekuci vymáhán nedoplatek výživného na nezletilé dítě.“ 
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7. ZÁVĚR 
Výsledkem zkoumání současné právní úpravy procesního postavení nezletilého 

jsou zjištění častého rozporu mezi záměrem zákonodárce s faktickým stavem. 

Hmotněprávní úprava rodinného práva i procesní úprava dle OSŘ a ZZŘS úspěšně 

reflektuje požadavky na respektování práv nezletilých osob a to zejména principy 

nejlepšího zájmu dítěte a práva dítěte být slyšeno ve věcech, které se ho dotýkají 

stanovené v Úmluvě o právech dítěte. Nicméně přebytek případů, které mají na starosti 

jednotlivé OSPOD a neznalost oboru dětské psychologie ze strany soudců mají logicky 

za následek praxi, která ne vždy odpovídá očekávání zákonodárce. 

Co se týče klíčové otázky procesní způsobilosti, tam právní úprava nabízí soudu 

možnost skutečně posoudit, zda jednotlivému dítěti bude přiznána procesní způsobilost a 

v jaké míře. V praxi ovšem dochází v drtivé většině k situaci, kdy soud rozhoduje o této 

otázce ve stylu „vše nebo nic“, a tedy tam kde zákon přiznává nezletilému plnou procesní 

způsobilost, je otázka pro soud vyřešena a odpovídat na ni nemusí. V opačném případě 

stanoví nezletilému povinnost zastoupení (nejčastěji zákonným zástupcem nebo 

opatrovníkem) bez ohledu na jeho rozumovou a mravní vyspělost.   

Obdobný problém nastává v případě výslechu nezletilého, ať se jedná o jeho 

výslech v postavení účastníka řízení nebo svědka. Úmluva o právech dítěte i vnitrostátní 

právní úprava stanovují soudu povinnost zjistit názor nezletilého na věci, které se ho 

přímo dotýkají s ohledem na jeho rozumovou vyspělost a věk. Nezletilý starší 12 let musí 

být vyslechnut vždy a skutečně i vyslechnut bývá. Nicméně děti mladší 12 let jsou 

vyslechnuty jen velmi zřídka a často se tak děje skrze OSPOD. Zde se samozřejmě 

dostávají do konfliktu výše zmiňované principy, neboť soud může dospět k závěru, že 

vyslechnutí dítěte může být pro něj traumatizující a tudíž není v jeho nejlepším zájmu. 

Využití OSPOD je pak vysvětlováno garancí šetrnějšího prostředí pro nezletilého a 

odborností pracovníků OSPOD, kterou soudce nedisponuje. Přestože tyto argumenty jsou 

bezesporu namístě, je nutno posoudit zda se v některých případech nejedná spíše o 

výmluvy směřující k zjednodušení práce soudu. Svědectví jako takové podle zásad 

civilního procesu nesmí probíhat z druhé ruky a pokud tak činíme v případě nezletilých, 

dochází k oslabení tohoto důkazního prostředku i k podvědomému oslabení postavení 

nezletilého. 
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Právní úprava jednotlivých řízení přiznává nezletilému poměrně silné procesní 

postavení, neboť v drtivé většině řízení má postavení účastníka a tedy možnost řízením 

disponovat. V některých řízeních je mu přiznána plná procesní způsobilost, a to zejména 

v řízeních, kdy je nezletilý rodičem, čímž jsou chráněna jeho práva spojená s rodičovskou 

odpovědností. Z hmotněprávní i procesní úpravy jednotlivých institutů a řízení spojených 

s nezletilým je patrné, že nezletilá osoba má v českém právním řádu postavení subjektu, 

nikoliv objektu právních vztahů. Nicméně značné tendence k považování dítěte za osobu 

slabou a dostatečně nezralou k vyjádření vlastního názoru je patrná. 

Za úvahu rovněž stojí vnímání postavení dítěte v rámci rodiny z pohledu české 

společnosti, neboť toto vnímání dle mého názoru má za následek tak častou nutnost 

zastoupení dítěte v rámci řízení před soudem. Naše společnost stále podvědomě vnímá 

dítě jako „majetek“ rodičů a panuje zde přesvědčení, že právě rodiče jsou nejlépe schopni 

posoudit nejlepší zájem svých dětí a tudíž není nutné slyšet názor samotného dítěte. Tento 

názor, ač se může často projevit jako správný, je důvodem pro nedostatečné uplatnění 

práva dítěte být slyšeno. Rovněž přístup české společnosti, která se až panicky bojí 

zasahovat do rodinného života cizích lidí, vytváří podhoubí pro neodhalené případy 

dlouhodobého psychického a fyzického týrání dětí ze strany rodičů a jiných rodinných 

příslušníků.  

Závěrem je třeba uvést, že snaha zákonodárce i soudů a dalších orgánů bezesporu 

směřuje správnou cestou a je třeba uznat, že řízení ve věcech nezletilých představují jedny 

z nejkomplikovanějších a nejvíce psychicky náročných odvětví práva. Snaha státu a 

motivovaných jednotlivců ale bude vždy narážet na smýšlení společnosti. Dokud se česká 

společnost nenaučí vnímat nezletilé jako rovnocenné partnery, nemůže být tato snaha plně 

úspěšná. 
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11. SHRNUTÍ 

Právní postavení nezletilého v civilním soudním řízení 

Diplomová práce popisuje jednotlivé fáze a typy civilních řízení ve vztahu 

k nezletilým (osobám mladším 18 let). Právní postavení nezletilého je posuzováno 

zejména ve vztahu k jeho svéprávnosti a k procesním právům, kterými je obdařen. 

Diplomová práce nahlíží na civilní řízení z pohledu nezletilého a zaměřuje se na ta řízení, 

ve kterých nezletilý vystupuje jako účastník nebo svědek. Největší pozornost je věnována 

nesporným řízením podle ZZŘS. Diplomová práce poskytuje detailní popis průběhu 

řízení o vydání předběžných opatření, řízení nalézacího i vykonávacího. 

V diplomové práci je dále posouzena míra implementace Úmluvy o právech dítěte 

do předpisů upravujících průběh civilního řízení v České republice. Přednostně bylo 

zkoumáno uplatňování principů nejlepšího zájmu dítěte a práva dítěte být slyšeno 

v řízeních, která se ho přímo dotýkají. V popisu všech výše zmíněných řízení se autorka 

rovněž zaměřila na postavení dalších osob zúčastněných a dále na postavení veřejných 

orgánů. Zejména se jednalo o postavení soudu (soudce), OSPOD a zákonných zástupců 

nezletilé osoby. Hlavním cílem diplomové práce bylo posoudit současný stav řízení 

týkajících se nezletilých a navrhnout možné alternativní postupy. 

12. ABSTRACT 

Legal status of a minor in civil proceedings 

The diploma thesis describes different stages and types of civil proceedings in 

their relation to the legal position of a minor (person under the age of 18). Legal position 

of a minor is assessed mainly in relation to his mental capacity and to the procedural 

rights to which the minor is entitled. The thesis approaches all of the civil proceedings 

from the point of view of a minor and points out all proceedings in which the minor can 

find himself to be a witness or a party. The main focus is given to the proceedings 

governed by the Act no. 292/2013 Coll., Code on Special Court Proceedings. A detailed 

description of the proceedings regarding interim relief, the court proceedings itself as well 

as the execution of a court decision is given. 

Furthermore, the implementation of the UN Convention on the Rights of the Child 

into the Czech civil proceedings was assessed. The main focus of this assessment was 
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given to the best interest principle and to the child’s right to be heard in matters directly 

affecting him. Each proceeding is also analysed from the point of the public authorities 

and other parties involved. In particular, the thesis assessed the position of the court 

(judge), of the child care services and the legal guardians of the minor. The main goal of 

the diploma thesis is to evaluate the efficiency of current proceedings and to suggest a 

possible alternative.  
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