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1. Úvod 

 

Diplomová práce, zabývající se předběžnou úpravou poměrů dítěte, je zaměřena 

především na soukromoprávní institut předběžného opatření, jehož prostřednictvím je 

možné dosáhnout ochrany ohrožených, nebo narušených práv a zájmů nezletilých dětí 

za situace, kdy nelze bez dalšího vyčkávat na rozhodnutí soudu ve věci samé.  

 

Hlavním cílem diplomové práce je rozbor příslušné právní úpravy a zároveň 

analýza, zda platná právní úprava soukromého práva, vztahující se k prozatímní úpravě 

poměrů nezletilých dětí, plní svůj účel, tedy zda dostatečně vymezuje podmínky pro 

vydávání předběžných opatření ve vztahu k ochraně práv nezletilého dítěte. Cílem je též 

poukázat na některé aktuální problémy v dané oblasti, se kterými je možné se v praxi 

setkat. 

 

Struktura diplomové práce je, včetně úvodu a závěru, členěna do šesti základních 

kapitol a každá kapitola je dále rozpracována do jednotlivých podkapitol. V první 

kapitole je nastíněn stručný úvod do zpracovávané problematiky. V druhé kapitole 

následuje vymezení klíčových pojmů, které se k danému tématu váží. Třetí kapitola se 

zabývá postavením dítěte jako účastníka řízení o vydání předběžného opatření, jeho 

procesní subjektivitou, procesní způsobilostí a zastoupením dítěte v samotném procesu. 

Vzhledem k tomu, že při rozhodovací činnosti státních orgánů je kladen důraz na 

nejlepší zájem dítěte, obsahuje tato kapitola jeho specifikaci a dále pojednává 

o základním právu dítěte být slyšeno v každé záležitosti, která se ho bezprostředně 

dotýká. 

 

Stěžejní kapitolou celé diplomové práce je kapitola čtvrtá, která se zaměřuje na 

podrobnou analýzu předběžného opatření dle ustanovení § 452 a násl. zákona 

č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen „ZZŘS“). Toto speciální 

předběžné opatření bývá využíváno za situace, kdy je nutný bezprostřední zásah 

a rychlá reakce na kritickou situaci, v níž se ocitlo nezletilé dítě a kdy jsou v řadě 

případů ohroženy nejen jeho základní práva, ale i jeho další psychosomatický vývoj, 

či dokonce zdraví a život. Na druhou stranu je třeba mít vždy na paměti, že se jedná 
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o zásah velmi závažný, jak ve vztahu k dítěti samotnému, tak i k celému jeho 

nejbližšímu okolí, a proto je třeba takový postup vždy pečlivě zvažovat a využívat jen 

v krajních případech, kdy nelze obdobnou nápravu zajistit jiným, méně invazivním 

způsobem. Tato opatření nelze paušalizovat a vždy je třeba přihlížet k individualitě 

každého dítěte a jeho rodiny. Nařízení speciálního předběžného opatření mnohdy 

znamená odebrání dítěte z prostředí, na které je zvyklé a jeho umístění do prostředí, 

které je pro jeho další vývoj vhodnější. I když je tento postup veden jednoznačně 

nejlepším zájmem dítěte, dochází při něm k narušení těch nejsilnějších citových pout, 

které dítě do té doby má a může se velmi dramatickým způsobem podepsat na jeho 

budoucím psychickém vývoji. Z těchto důvodů byla této kapitole při zpracování 

diplomové práce věnována největší pozornost a to i s ohledem na to, že právní úprava 

speciálního předběžného opatření je značně specifická a obsahuje velmi přísné limity, 

které je nezbytné při její aplikaci dodržovat. 

 

Pátá kapitola se zabývá zákonnou úpravou obecných předběžných opatření 

civilního práva, která je vymezena v ustanovení § 74 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., 

občanského soudního řádu (dále jen „OSŘ“). Tohoto institutu bývá využíváno 

především k prozatímní úpravě poměrů dítěte ve vztahu k jeho výchově, vyživovací 

povinnosti vůči dítěti a také k úpravě styku dítěte s rodičem, či jinou osobou. Vzhledem 

k rozsáhlosti problematiky obecných předběžných opatření se tato kapitola zaměřuje 

převážně na aktuální problematické oblasti, se kterými se lze v praxi nejčastěji setkat. 

 

V šesté kapitole je nastíněno aktuální postavení rodinného práva ve vztahu k jiným 

právním odvětvím a s tím související postavení opatrovnických soudců v justici. 

Závěrem jsem se též pokusila shrnout základní poznatky o uplatňování předběžných 

opatření získané přímo z praxe. 

 

Diplomová práce mimo jiné zahrnuje i postavení dalších subjektů, které vstupují do 

řízení o předběžné úpravě poměrů dítěte, jako jsou rodiče nezletilého, případně jiní 

zákonní zástupci, příslušný soud a orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále jen 

„OSPOD“). 
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Jako zdroj informací jsem využila především důvodové zprávy a odborné 

komentáře k jednotlivým zákonům, včetně samotného znění příslušných norem, 

judikatury soudů, nálezů Ústavního soudu ČR, literatury z odborných publikací 

a časopisů, včetně metodických pokynů a doporučení ministerstva práce a sociálních 

věcí ČR (dále jen „MPSV“). Využila jsem i  dalších dostupných pramenů, které 

upravují teoretické i praktické podmínky spojené s podáním návrhu na vydání 

předběžné opatření. 

 

Při zpracování diplomové práce jsem postupovala metodou analýzy s cílem provést 

rozbor aktuální právní úpravy příslušných ustanovení zákona, především ZZŘS a OSŘ, 

včetně dalších norem s touto tématikou souvisejících. Tuto analýzu jsem se metodou 

syntézy pokusila doplnit o poznatky spojené s uplatňováním zákonných ustanovení 

v praxi. 
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2. Vymezení pojmů 

 

Na úvod diplomové práce je třeba se vypořádat s významem základních pojmů, 

které mají pro její zpracování zásadní význam.  

 

2.1. Nezletilé dítě 

 

Jedním z klíčových pojmů, který je nutné vysvětlit, je pojem nezletilé dítě. Přestože 

se může význam tohoto pojmu zdát zprvu zcela jasný, po podrobném prostudování 

právní úpravy na mezinárodní i vnitrostátní úrovni, včetně vzájemných souvislostí, lze 

dojít k závěru, že výklad pojmu nezletilé dítě je poměrně komplikovaný.  

 

V českém soukromém právu se, na úrovni hmotně-právní i procesně-právní, kryje 

pojem dítě s pojmem nezletilý, resp. nezletilé dítě. Význam těchto pojmů je ve své 

podstatě totožný.
1
 

 

Dítě je subjektem práva, jemuž je na mezinárodní i vnitrostátní úrovni poskytována 

zvláštní míra ochrany a to především z důvodu jeho zranitelnosti, bezbrannosti 

a nedostatečné intelektuální i sociální vyspělosti vyplývající především z nedostatku 

věku a životních zkušeností. 

 

Dá se říci, že celosvětově jsou řešeny dvě základní otázky vztahující se k vymezení 

pojmu dítě. První otázkou je okamžik, kdy se subjekt dítětem stává a tou druhou, kdy 

subjekt dítětem být přestává. V současnosti snad lze s jistotou říci, že subjekt se dítětem 

stává nejpozději narozením. Období mezi početím a narozením zůstává i v dnešní době 

sporným,
2
 avšak s ohledem na zaměření diplomové práce se budu nadále zabývat pouze 

obdobím od narození dítěte.  

                                                 
1
) MELICHAROVÁ, Dita. Postavení nezletilého v civilním právu procesním. In: Sborník příspěvků  

    z konference Monseho olomoucké právnické dny. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci –  

    Právnická fakulta, 2006, s. 275. ISBN 80-244-1565-8. 
2
) SCHÖN, Monika. Koho české právo rozumí pod pojmem dítě? In: Právo a rodina. Praha: Linde, 2013,  

    roč. 15, č.3, s. 17-20. ISSN 1212-866X. 
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Pro určení momentu, kdy člověk dítětem být přestává, vycházíme z jednoho 

ze základních mezinárodních dokumentů, který obsahuje výčet základních práv dítěte, 

a to z Úmluvy o právech dítěte přijaté Valným shromážděním OSN v roce 1989 (dále 

jen „Úmluva o PD“).
3
 Česká a Slovenská Federativní Republika Úmluvu o PD 

ratifikovala v lednu 1991, a s ohledem na skutečnost, že k ratifikaci přistoupil velký 

počet států, stala se Úmluva o PD jedním z nejvýznamnějších dokumentů deklarujícího 

lidská práva v celé historii. 

 

Úmluva o PD ve svém čl. 1 konstatuje, že pro účely úmluvy se dítětem rozumí 

každá lidská bytost mladší osmnácti let, pokud podle právního řádu, jenž se na dítě 

vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve. Úmluva o PD tedy jednoznačně určuje, kdy 

člověk přestává být na mezinárodní úrovni vnímán jako dítě a přestává tak požívat 

zvláštní ochrany z Úmluvy o PD plynoucí, když takovou právní skutečností je dosažení 

věku osmnácti let. Zároveň však umožňuje jednotlivým smluvním státům tuto věkovou 

hranici na vnitrostátní úrovni ponížit.  

 

V rámci českého platného práva upravuje věkovou hranici pro dosažení zletilosti 

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), který ve svém 

ustanovení § 30 odst. 1 uvádí, že člověk nabývá zletilosti dovršením osmnáctého roku 

věku. Z uvedeného vyplývá, že každý mladší jedinec je nezletilý a dle současné právní 

úpravy, na rozdíl od té předešlé, nelze dosáhnout zletilosti dříve.   

 

Dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „starý OZ“) přestával být 

člověk dítětem, tedy přestával být na mezinárodní úrovni subjektem chráněným 

úmluvou, dosažením zletilosti.
4
 Zletilosti a zároveň i plné svéprávnosti mohl člověk 

docílit dvěma způsoby a to dovršením věku osmnácti let, nebo uzavřením manželství.
5
 

Občanský zákoník však v ustanovení § 30 odst. 2 rozlišuje pojmy zletilost 

a svéprávnost, když s  dosažením plné svéprávnosti dovršení zletilosti automaticky 

nespojuje. 

                                                 
3
) Úmluva o právech dítěte. New York, 20.11.1989. Sdělení FMZV. In Sbírka zákonů. 1991, Částka 22,  

    č. 104, s. 502-512. 
4
) ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek II. Praha: Wolters  

    Kluwer, 2014. s. 448-449. ISBN 978-80-7478-457-6. 
5
) § 8 starého OZ. 
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2.2. Svéprávnost 

 

Svéprávnost je způsobilost fyzické osoby nabývat pro sebe vlastním právním 

jednáním práva a zavazovat se k povinnostem. Každé právní jednání je projevem vůle, 

k čemuž je třeba dosáhnout určité intelektuální vyspělosti, která je v dikci zákona 

popsaná jako vyspělost rozumová a volní. Z uvedeného je zřejmé, že svéprávnost 

vzniká u člověka postupně, podle stupně jeho psychické vyspělosti.
6
  

 

Jedním ze způsobů nabytí plné svéprávnosti je dosažení zletilosti. Zákon však 

myslí i na situace, kdy se člověk může stát plně svéprávným před dovršením 

osmnáctého roku věku, a to za splnění určitých podmínek. V takových případech však, 

dle současné právní úpravy, zůstává osoba nadále nezletilá, ač plně svéprávná.  

 

Nezletilý má možnost dosáhnout plné svéprávnosti ve dvou případech. Tím prvním 

je tzv. emancipace, neboli přiznání svéprávnosti soudem, dle ustanovení § 30 odst. 2, 

za současného užití ustanovení § 37 občanského zákoníku. Nezletilý může využít tohoto 

institutu v případě, že dosáhl věku šestnácti let a zároveň s takovým postupem souhlasí 

jeho zákonný zástupce. Dále musí nezletilý osvědčit, že je schopen se sám živit 

a obstarat si své záležitosti. V neposlední řadě musí přiznání svéprávnosti soudem 

odpovídat zájmům nezletilého. Pokud nejsou splněny všechny výše uvedené podmínky, 

soud návrhu vyhoví pouze z vážných důvodů a v zájmu nezletilého, což vyžaduje velmi 

pečlivé individuální posouzení každého takového případu. Nutno dodat, že starý OZ 

neumožňoval emancipaci nezletilého. České právo tento institut opustilo v roce 1950 

s tím, že po snížení věkové hranice pro zletilost na osmnáct let již není důvod institut 

zachovávat. Až v roce 2012, v rámci současné právní úpravy občanského zákoníku, 

došlo k opětovnému zahrnutí možnosti emancipace nezletilého do právního řádu, když 

inspirací k tomuto kroku byly především moderní právní úpravy vyspělých států, jako je 

Rusko a Québec.
7
 

 

                                                 
6
) DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Praha: Wolters  

    Kluwer, 2013. s. 216. ISBN 978-80-7478-325-8. 
7
) Důvodová zpráva k § 37 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (konsolidované znění) ze dne  

    03.02.2012. [online]. 2012, s. 628-629. [cit. 2017-02-19]. Dostupné z:  

    http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/OZ_Duvodova_zprava_11042011.pdf. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/OZ_Duvodova_zprava_11042011.pdf
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Druhým případem, kdy se osoba nezletilá může stát plně svéprávnou je uzavření 

manželství. Tuto možnost specifikuje občanský zákoník ve svém ustanovení § 30 odst. 

2 ve spojení s § 672 odst. 2. Soud může, výjimečně a ze závažných důvodů, umožnit 

nezletilému uzavřít manželství. Pokud se tak stane, nezletilý se okamžikem uzavření 

manželství stává plně svéprávným.  Dojde-li po uzavření manželství k prohlášení 

takového manželství za neplatné, nebo zanikne-li takto uzavřené manželství dříve, než 

osoba nezletilá dovrší osmnáctého roku věku, zůstává plná svéprávnost nezletilého 

zachována, když občanský zákoník neuvádí opak. V případě uzavření zdánlivého 

manželství, specifikovaného v ustanovení § 677 občanského zákoníku, k nabytí 

svéprávnosti u nezletilého vůbec nedojde, jelikož takové manželství nikdy nevznikne.
8
 

 

2.3. Rodičovská odpovědnost 

 

Pro potřeby diplomové práce považuji za nutné upozornit na skutečnost, 

že s institutem svéprávnosti nezletilého je úzce vázán pojem rodičovská odpovědnost. 

Základní vztah mezi dítětem a rodičem, respektive právo rodičů na péči o dítě a s tím 

související právo dítěte na rodičovskou výchovu a péči, je zakotveno v Listině 

základních práv a svobod ČR
9
 (dále jen „Listina“) a to v ustanovení čl. 32 odst. 4. 

Listina umožňuje omezení těchto práv rodičů a odloučení nezletilého dítěte od rodičů 

proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu a na základě zákona.  

 

Občanský zákoník dále podrobněji specifikuje, co rodičovská odpovědnost 

znamená. Jedná se o soubor práv a povinností rodičů vůči nezletilému dítěti 

spočívajících především v péči o dítě, 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.  

 

Rodičovská odpovědnost vzniká narozením dítěte a zaniká v momentě, kdy 

nezletilý nabude plné svéprávnosti, ač už se tak stane dosažením zletilosti, uzavřením 

manželství nebo přiznáním svéprávnosti soudem. Rodičovská odpovědnost však 

                                                 
8
) DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Praha: Wolters  

    Kluwer, 2013. s. 216. ISBN 978-80-7478-325-8. 
9
) Listina základních práv a svobod. In: Sbírka zákonů. 16.12.1992, částka 1, č. 2/1993 Sb., s. 17-23. 
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nezahrnuje vyživovací povinnost rodiče a právo dítěte na výživné, jelikož zánik tohoto 

práva a povinnosti není vázán na dosažení svéprávnosti nebo zletilosti.
10

  I občanský 

zákoník připouští změnu rozsahu nebo doby trvání rodičovské odpovědnosti, nicméně 

pouze na základě rozhodnutí soudu, což zcela koresponduje s požadavkem Listiny.  

 

2.4. Předběžné opatření 

 

Diplomová práce, jak je již z jejího názvu patrné, pojednává o úpravě poměrů dítěte 

formou předběžného opatření.  Předběžné opatření je institutem občanského práva 

procesního, prostřednictvím něhož může soud prozatímně upravit poměry účastníků, 

případně řešit situaci, kdy vznikne obava, že by byl ohrožen výkon soudního 

rozhodnutí. Účelem předběžného opatření je dočasně zajistit ochranu ohrožených práv 

účastníků, a to za situace, kdy nelze vyčkávat až na rozhodnutí soudu ve věci samé.
11

  

 

Je nutné uvést, že smyslem a účelem předběžného opatření v soukromém právu se 

v minulosti zabýval i Ústavní soud ČR, který ve svém usnesení z roku 2002 mimo jiné 

jasně vymezil vztah mezi oprávněnými zájmy toho, kdo o předběžné opatření žádá 

a základními právy toho, proti komu směřuje. Dle názoru Ústavního soudu je smyslem 

předběžného opatření ochrana žadatele za současného respektování ústavních pravidel 

ochrany toho, proti komu takové opatření směřuje, přičemž respektování této ústavní 

ochrany nesmí dosáhnout takové míry, aby prakticky znemožnila ochranu oprávněných 

zájmů žadatele.
12

 

 

Z OSŘ vyplývá, že předběžné opatření může soud nařídit jak před zahájením řízení 

ve věci samé, tak i v jeho průběhu, po zahájení.  

 

Základním charakteristickým znakem každého předběžného opatření je jeho 

dočasnost související se zásadou, že předběžným opatřením nelze předjímat rozhodnutí 

                                                 
10

) § 858, § 859 občanského zákoníku.  
11

) SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J., ŠÍNOVÁ, R. a kol. Občanský soudní řád: komentář.  

     1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2013. s. 225. ISBN 978-80-7400-506-0. 
12

) Usnesení Ústavního soudu. In: Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu. [online]. 2002.  

      [cit. 2017-02-20], III. ÚS 394/01. Dostupné z:  

      http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=3-394-01. 

http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=3-394-01


14 

 

ve věci samé. Z uvedeného vyplývá, že samotná skutečnost, že ve věci bylo 

rozhodováno předběžným opatřením, nesmí mít vliv na rozhodnutí soudu ve věci 

samé.
13

 

 

Pro úplnost zbývá uvést, že k předběžné úpravě poměrů nezletilých dětí lze využít 

jednak obecné úpravy předběžného opatření dle OSŘ a jednak speciální úpravy 

předběžného opatření dle ZZŘS, o čemž podrobně pojednávají následné kapitoly. 

  

                                                 
13

) WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní: část první: řízení nalézací.  

     8. vydání. Praha: Leges, 2015. s. 321. ISBN 978-80-7502-076-5. 
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3. Postavení dítěte jako účastníka řízení o vydání 

předběžného opatření 

 

Vnitrostátními i mezinárodními právními předpisy je v případě porušení nebo 

ohrožení práv dítěte stanoven způsob jejich ochrany. Aby však tato ochrana mohla 

být v praxi realizována, je nutné najít odpovědi na základní otázky, které se nabízí 

v souvislosti s postavením dítěte jako účastníka civilního řízení. Je třeba zjistit, kdo 

vůbec může být účastníkem řízení, kdo je k takovému postavení způsobilý a zároveň 

kdo je způsobilý před soudem samostatně jednat, případně kým a jakým způsobem 

bude osoba nezpůsobilá samostatně jednat zastoupena.
14

 

 

Postavení nezletilých dětí v civilním řízení, tedy i v řízení o vydání předběžného 

opatření, je specifické, což vyplývá především ze snahy poskytnout dětem maximální 

možnou ochranu nejen v sociální, ale i právní sféře.  

 

3.1. Procesní subjektivita a procesní způsobilost dítěte 

 

Pro určení procesní subjektivity a procesní způsobilosti dítěte je nezbytné aplikovat 

hmotně-právní i procesně-právní úpravu civilního práva ve vzájemném souladu.  

 

Procesní subjektivita, čili způsobilost být účastníkem řízení, znamená právní 

způsobilost být nositelem procesních práv a povinností stanovených zákonem. Úpravu 

institutu procesní subjektivity řeší OSŘ převážně odkazem do sféry hmotného práva, 

když platí, že ten, kdo má právní osobnost, je způsobilý být účastníkem řízení, jinak jen 

ten, komu takovou způsobilost zákon přiznává.
15

 Dle ustanovení § 23 a násl. 

občanského zákoníku má člověk právní osobnost (hmotně - právní subjektivitu) 

od narození až do smrti. Podmíněně zákon právní osobnost přiznávána i počatému dítěti 

(tzv. nascituru), na které se hledí jako na již narozené, pokud to vyhovuje jeho zájmům, 

                                                 
14

) WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní: část první: řízení nalézací.  

     8. vydání. Praha: Leges, 2015. s. 130. ISBN 978-80-7502-076-5. 
15

) § 19 OSŘ. 
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nicméně takové dítě se musí narodit živé. Pokud se dítě živé nenarodí, hledí se na něj 

jako by nikdy nebylo. 

 

S ohledem na zaměření diplomové práce pak považuji za vhodné zmínit, že zákon 

přiznává způsobilost být účastníkem řízení, resp. právní osobnost, nejen fyzickým 

osobám, ale též právnickým osobám a státu, který ve věcech soukromého práva 

vystupuje jako právnická osoba. Nad to pak může zákon přiznat procesně-právní 

subjektivitu i někomu jinému, kdo však nedisponuje právní osobností. Stává se tak na 

základě zvláštního právního předpisu pro ty případy, kdy má jako účastník před soudem 

vystupovat instituce, která obecně tuto subjektivitu nemá.
16

 Na tomto místě je možné 

jako příklad uvést OSPOD, který může být účastníkem řízení na základě ustanovení 

§ 454 ZZŘS, kdy je to právě OSPOD, který je aktivně legitimován k podání návrhu na 

speciální předběžné opatření. 

 

Ze skutečnosti, že právní osobnost má člověk od narození až do smrti a jako takový 

má i procesní subjektivitu, lze dovodit, že i nezletilé dítě, jako fyzická osoba, může být 

účastníkem občanského soudního řízení. Takto definovaná procesní subjektivita se však 

automaticky nerovná schopnosti v procesu samostatně jednat. Každý může před soudem 

jako účastník samostatně právně jednat (procesní způsobilost) v tom rozsahu, v jakém 

je svéprávný.
17

 I v tomto případě tedy procesní úprava odkazuje na hmotně-právní 

institut svéprávnosti. 

 

Ve vztahu k pojmu svéprávnost odkazuji na předešlou kapitolu, kde je svéprávnost 

podrobně vymezena a připomínám, že člověk nabývá plné svéprávnosti až zletilostí, 

tj. dovršením 18 roku věku, před tímto termínem pouze v případě přiznání plné 

svéprávnosti soudem, nebo uzavřením manželství. Jinak se má za to, že každý nezletilý, 

který nenabyl plné svéprávnosti, je způsobilý k právním jednáním co do povahy 

přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých a jeho věku,
18

 což lze 

charakterizovat, podle obecných kritérií, jako jednání a chování odpovídající příslušné 

                                                 
16

) WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní: část první: řízení nalézací.  

      8. vydání. Praha: Leges, 2015. s. 131. ISBN 978-80-7502-076-5. 
17

) § 20 odst. 1 OSŘ. 
18

) § 31 občanského zákoníku. 



17 

 

věkové skupině. Ustanovení § 24 občanského zákoníku pak dále deklaruje, že každý 

člověk odpovídá za své jednání, je-li s to posoudit je a ovládnout. 

 

Rozumovou vyspělost můžeme vyložit jako schopnost posoudit následky svého 

jednání, volní vyspělost charakterizuje schopnost člověka ovládnout své chování. 

Způsobilost k právním jednáním nabývá fyzická osoba postupně, v závislosti na stupni 

svého psychosomatického vývoje a v souvislosti s tím se rozšiřuje jeho procesní 

způsobilost.  

  

Podle občanského zákoníku je způsobilost k právnímu jednání, tedy rozumová 

a volní vyspělost, hodnocena subjektivně. Jak bude tedy posuzováno, ke kterým typům 

právního jednání jsou nezletilí způsobilí a ke kterým nikoliv?  Logicky lze dojít 

k závěru, že desetiletému dítěti bude možné přiznat takovou volní a rozumovou 

vyspělost, která mu umožní samostatně si koupit čokoládu nebo hračku, nebude však již 

svéprávné např. ke koupi automobilu, i kdyby mělo k dispozici dostatek vlastních 

finančních prostředků. Uvedené případy jsou nepochybně zcela jasné, avšak mimo tyto 

existuje i řada situací, které tak jednoznačně nepůsobí, a bude bezpodmínečně nutné je 

posoudit v závislosti na daném momentu a obecných kritériích. V mnoha případech 

proto bude muset soud zhodnotit právní jednání nezletilého podle individuálního stupně 

jeho psychosomatické vyspělosti a to například prostřednictvím odborného znaleckého 

zkoumání.  

 

Občanský zákoník, na rozdíl od předchozí úpravy, zavedl i nové právní instituty, 

které dále rozvádějí možnosti právního jednání nezletilých. Např. zákonný zástupce 

může nezletilému, který nenabyl plné svéprávnosti, ve shodě se zvyklostmi soukromého 

života udělit souhlas k určitému právnímu jednání nebo k dosažení určitého účelu. 

Jestliže tak učiní, je nezletilý schopen v mezích souhlasu sám právně jednat, pokud to 

není zákonem zvlášť zakázáno. Souhlas může být následně omezen i vzat zpět. Toto 

ustanovení může zjednodušit řadu situací, které by jinak bylo třeba složitě řešit.
19

 

Obdobný charakter má i následující ustanovení občanského zákoníku, které umožňuje, 

aby zákonný zástupce udělil nezletilému, který nenabyl plné svéprávnosti, souhlas 

                                                 
19

) § 32 občanského zákoníku. 
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k samostatnému provozování obchodního závodu nebo k jiné obdobné výdělečné 

činnosti. V tomto případě se však k platnosti souhlasu vyžaduje i přivolení soudu., které 

nahrazuje podmínku určitého věku, je-li stanovena pro výkon určité výdělečné činnosti 

jiným právním předpisem. I odvolání souhlasu zákonného zástupce je podmíněno 

přivolením soudu.
20

 Ustanovení § 36 občanského zákoníku dále specifikuje, že nezletilý 

není nikdy způsobilý jednat samostatně v těch záležitostech, k nimž by i zákonný 

zástupce potřeboval přivolení soudu. K vložení těchto ustanovení do zákona vedlo podle 

důvodové zprávy především přesvědčení autorů, že právě zákonní zástupci nejlépe znají 

nezletilého, jsou schopni posoudit jeho rozumové a volní schopnosti a jejich souhlas 

v dané věci napomůže nejen usnadnění právního jednání nezletilého, ale působí i vůči 

třetím osobám, které nemusí zkoumat, zda nezletilý může jednat samostatně či nikoliv.
21

   

 

V současné době, dle platné legislativy, může také dojít k situaci, kdy se nezletilá 

osoba stane plně svéprávnou, nicméně nadále zůstává nezletilou. Pro takový případ je 

třeba vymezit procesní způsobilost plně svéprávného nezletilého. Ustanovení § 31 

občanského zákoníku specifikuje, že právo na zvláštní přístup a procesní ochranu mají 

jen nezletilí, kteří nenabyli plné svéprávnosti. Z uvedeného a contrario plyne, že plně 

svéprávný nezletilý nepožívá vyšší míry ochrany ve vztahu k civilnímu řízení, a to až na 

pár výjimečných situací. Lze proto dojít k závěru, v souladu s ustanovením § 20 OSŘ, 

že tato osoba bude mít v civilním soudním řízení plnou procesní způsobilost, bude moci 

jednat před soudem sama, bez zastoupení zákonným zástupcem či opatrovníkem a sama 

si ponese zodpovědnost za své procesní úkony. Nutno podotknout, že normy ZZŘS 

ve vztahu ke zvláštnímu procesnímu režimu rozhodování ve věcech nezletilých 

se vztahují pouze na nezletilé děti, které nejsou plně svéprávné.
22

  

 

Procesní subjektivita i procesní způsobilost jsou  podmínkami řízení, které jsou 

zkoumány v průběhu celého řízení.
23

 Při neexistenci procesní subjektivity nelze 

v procesním řízení pokračovat. Případnou chybějící procesní způsobilost však OSŘ 

                                                 
20

) § 33 občanský zákoníku. 
21

) Důvodová zpráva k § 36 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (konsolidované znění) ze dne  

     03.02.2012. [online]. 2012, s. 624-628. [cit. 2017-02-21]. Dostupné z:  

     http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/OZ_Duvodova_zprava_11042011.pdf. 
22

) SVOBODA, Karel. Nesporná řízení II. Praha: C.H. Beck, 2016. s. 3. ISBN 978-80-7400-606-7. 
23

) § 103 OSŘ. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/OZ_Duvodova_zprava_11042011.pdf
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předpokládá a upravuje možnost její nedostatek odstranit zastoupením účastníků řízení, 

kteří nemohou činit procesní úkony samostatně. Tato tématika je předmětem další 

podkapitoly. 

 

3.2. Zastoupení dítěte 

 

Fyzická osoba, která nemá dostatek procesní způsobilosti, tzn. nemůže jednat před 

soudem samostatně, musí být zastoupena. V civilním soudním řízení jsou účastníci 

zastupováni na základě tří právních forem zastoupení, a to na základě zákona, 

rozhodnutí soudu nebo plné moci.
24

 Právní úprava zastoupení nezletilých dětí je značně 

rozsáhlá a z pravidla se odvíjí od faktické situace, ve které se nesvéprávné dítě nachází. 

Dítě se může v průběhu života ocitnout v mnoha postaveních, které mohou mít vliv na 

jeho zastoupení (osvojené dítě, péče jiné fyzické osoby, pěstounská péče, ústavní 

výchova aj.). Ve vztahu k tématu diplomové práce se proto nadále budu zaměřovat 

především na zastoupení dítěte v užším slova smyslu, tedy na zastoupení kolizním 

opatrovníkem při řízení o předběžném opatření. 

 

Nezletilé děti mají možnost samostatně jednat před soudem jen do té míry, do které 

jim je v rámci hmotného práva přiznána svéprávnost. Není pochyb, že jednání před 

soudem může být pro dítě mnohem náročnější, než samotné jednání hmotněprávní, 

a proto občanské právo procesní obsahuje určitou pojistku spočívající ve zvláštním 

způsobu ochrany nezletilých, když ustanovení § 23 OSŘ umožňuje předsedovi senátu 

zhodnotit a usnesením rozhodnout, zda by taková osoba neměla být zastoupena i přes 

skutečnost, že by v dané věci mohla jednat samostatně.
25

 Předseda senátu v takovém 

případě deklaruje, že nezletilý je sice z hlediska své rozumové a volní vyspělosti 

k jednání před soudem svéprávný, avšak konkrétní soudní řízení vyžaduje podle názoru 

soudu vyšší míru porozumění a vyspělosti nezletilého a mohlo by tak dojít k porušení 

jeho práv a povinností jako účastníka. Nezletilý tímto rozhodnutím sice nepřichází 

o svoji procesní způsobilost, může tedy samostatně právně jednat, ale pokud by došlo ke 

                                                 
24

) § 22, § 24, § 29 OSŘ. 
25

) WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní: část první: řízení nalézací.  

     8. vydání. Praha: Leges, 2015. s. 131-132. ISBN 978-80-7502-076-5. 

     § 23 OSŘ. 
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střetu právních jednání mezi ním a zástupcem, je třeba dát přednost právnímu jednání 

zástupce.
26

 

 

U nezletilého, při nedostatku procesní způsobilosti, je nutné před zahájením řízení 

zjistit, popřípadě stanovit, kdo bude jeho zástupcem pro soudní řízení. Zákonným 

zástupcem nezletilého budou především jeho rodiče (příp. osvojitelé), kteří mají 

povinnost a právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně 

způsobilé. Pro úplnost je třeba uvést, že o zákonném zástupci nezletilého mluvíme 

tehdy, kdy sám zákon stanoví nutnost zastoupení jedné osoby, v tomto případě dítěte, 

osobou druhou a proto zákonným zástupcem nezletilého může být i poručník. Oproti 

tomu jiné osoby, například v postavení opatrovníka, či pěstouna, zákonnými zástupci 

dítěte nejsou.
27

 

 

Rodiče zastupují své dítě společně, jednat však může každý z nich samostatně. 

Rodičovskou odpovědnost vykonávají rodiče ve vzájemné shodě. V případě, že hrozí 

nebezpečí z prodlení, může jeden z rodičů rozhodnout, nebo dát přivolení sám. Stav 

věci je však povinen neprodleně oznámit druhému rodiči.
28

  Zastupování dítěte má mezi 

rodičovskými povinnostmi a právy zvláštní postavení. Jeho smyslem a účelem je 

zajistit, aby nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti, obstálo v právním světě 

a mohlo právně jednat.
29

 

 

Jestliže rodiče nejsou schopni se dohodnout, který z nich dítě při právním jednání 

zastoupí, rozhodne na návrh rodiče soud, který z rodičů bude jednat a jakým způsobem. 

Rodiče také mohou, pokud se nejedná o záležitosti osobního stavu, uzavřít smlouvu 

o zastoupení dítěte vhodnou osobou, která má buď potřebné odborné znalosti, nebo 

je vhodná z jiných, zřetele hodných důvodů. Zpravidla půjde o advokáta. Jestliže uzavře 

smlouvu o zastoupení dítě, nemá to vliv na zákonné zastoupení dítěte rodiči a zákon tak 

                                                 
26

) SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J., ŠÍNOVÁ, R. a kol. Občanský soudní řád: komentář.  

     1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2013. s. 86-87. ISBN 978-80-7400-506-0. 
27

) DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Praha: Wolters  

     Kluwer, 2013. s. 312-313. ISBN 978-80-7478-325-8. 
28

) § 876, § 892, odst. 1, 2 občanského zákoníku. 
29

) Důvodová zpráva k § 892 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (konsolidované znění) ze dne  

     03.02.2012. [online]. 2012, s. 796. [cit. 2017-02-21]. Dostupné z:  

     http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/OZ_Duvodova_zprava_11042011.pdf. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/OZ_Duvodova_zprava_11042011.pdf
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upravuje přednost zákonného zastoupení rodiče před zástupcem zvoleným dítětem. 

Analogicky lze dovodit, že by s největší pravděpodobností měl přednost i advokát 

vybraný rodiči před advokátem, zvoleným dítětem, i když v tomto případě 

by přicházelo v úvahu řešení spočívající v tom, že pokud nedojde mezi zákonným 

a smluvním zástupcem k dohodě, rozhodne soud v souladu se zájmy dítěte.
30

 

 

V praxi však mnohdy dochází k situaci, kdy rodič, jako zákonný zástupce, nemůže 

své dítě zastoupit vůbec a to mimo jiné z důvodu hrozby střetu zájmů mezi ním 

a dítětem, mezi dětmi týchž rodičů, nebo také z důvodu, že zákonný zástupce nehájí 

zájmy dítěte dostatečně. Co se týče řízení ve věcech péče soudu o nezletilé, nevyjímaje 

řízení o předběžném opatření, jehož účastníkem je dítě, z pravidla pokaždé zde hrozí 

uvedený střet zájmů, a proto je v takovém řízení nezletilý vždy zastoupen zvláštním 

procesním zástupcem na základě usnesení soudu, tzv. kolizním opatrovníkem. 

Zastoupený nezletilý neztrácí své účastenství v řízení a svá práva uplatňuje 

prostřednictvím svého zástupce, který se sám o sobě účastníkem řízení nestává.
31

 

 

Kolizním opatrovníkem nezletilého bývá jmenován zpravidla OSPOD a to jak pro 

řízení ve věcech péče soudu o nezletilé, tak pro řízení o předběžné úpravě poměrů 

dítěte.
32

 Dle obecné úpravy občanského zákoníku, ve smyslu ustanovení § 945, je soud 

povinen usnesení o jmenování opatrovníka dítěti řádně odůvodnit, avšak pokud 

je opatrovníkem jmenován OSPOD, odůvodnění není třeba. Je tomu tak proto, že soud 

nezletilému kolizního opatrovníka jmenovat musí a zákon přímo předpokládá, že jím 

bude právě věcně a místně příslušný OSPOD. Ač je možné usnesení o jmenování 

kolizního opatrovníka napadnout odvoláním, nemůže odvolací soud usnesení zrušit 

a vrátit jen pro důvod nepřezkoumatelnosti, které by mělo spočívat v chybějícím 

odůvodnění.
33

 

 

                                                 
30

) § 893, 894 občanského zákoníku.  
31

) MELICHAROVÁ, Dita. Postavení nezletilého v civilním právu procesním. In: Sborník příspěvků  

     z konference Monseho olomoucké právnické dny. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci –  

     Právnická fakulta, 2006, s. 277 a 279. ISBN 80-244-1565-8. 
32

) § 455, odst. 1, § 469, odst. 1 ZZŘS. 
33

) SVOBODA, Karel. Nesporná řízení II. Praha: C.H. Beck, 2016. s. 20. ISBN 978-80-7400-606-7. 
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Není však vyloučeno, že i u věcně a místně příslušného OSPOD může dojít k obavě 

z kolize zájmů ve vztahu k nezletilému, kterého by měl tento orgán zastupovat v rámci 

soudního řízení jako kolizní opatrovník. Jak již bylo výše uvedeno, kolizní 

opatrovnictví je zastoupení procesní, nicméně OSPOD, v rámci kompletního výkonu 

sociálně-právní ochrany dítěte, může vystupovat i v roli opatrovníka hmotně-právního. 

K takové situaci může dojít například v době, kdy OSPOD vůči dítěti vykonává funkci 

poručníka.  

 

Poručenství lze charakterizovat jako zvláštní druh opatrovnictví, pro případ, 

že nezletilé dítě nemá zákonného zástupce (rodiče zemřeli, nejsou plně svéprávní, nebo 

u nich došlo k omezení, či zbavení rodičovských práv). Poručník dítě vychovává, 

zastupuje a spravuje jeho  záležitosti místo rodičů, má chránit jeho práva a zájmy. 

To však nestanoví jednoznačnou povinnost osobní péče o dítě, i když tato možnost není 

vyloučena. Soud má, pokud to není v rozporu se zájmy dítěte, ustanovit poručníkem 

především toho, koho  doporučili rodiče. Jestliže taková osoba není, pak by měl být 

poručníkem ustanoven někdo z příbuzných nebo  osob blízkých  dítěti  či jeho rodině 

a pokud ani taková osoba není, jmenuje soud poručníkem jiného vhodného člověka.
34

 

Za situace, kdy se soudu nepodaří najít žádnou vhodnou fyzickou osobu, která by mohla 

vykonávat funkci poručníka, jmenuje do funkce OSPOD.  

 

Mezi okamžikem, kdy soud zjistí potřebu jmenování poručníka určitému dítěti, 

a okamžikem, kdy se poručník ujme své funkce, vždy uplyne určitý čas. K obdobné 

situaci dojde také tehdy, když poručník zemře, ztratí schopnost nebo způsobilost 

poručenství vykonávat anebo je z funkce odvolán, za stále trvající potřeby poručenství 

k dítěti. S ohledem na skutečnost, že dítě nemůže být v žádném okamžiku ponecháno 

bez právní ochrany, vykonává poručenství v této době OSPOD jako veřejný poručník
35

 

a to přímo ze zákona, bez potřeby rozhodnutí soudu.
36

 Okruh veřejného opatrovnictví je 

v současné době širší, než tomu bylo za účinnosti starého občanského zákoníku, 

                                                 
34

) § 928 a násl. občanského zákoníku.  
35

) § 929 občanského zákoníku.  
36

) DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné 2. Druhý díl: Rodinné  

      právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016. s. 140. ISBN 978-80-7478-325-8. 
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dle kterého OSPOD v  postavení zákonného poručníka činil jen neodkladné úkony 

v zájmu dítěte.
37

 

 

V této souvislosti je vhodné vymezit pojem poručenství proti termínu opatrovnictví. 

Opatrovnictví nad nezletilými dětmi znamená, že opatrovníkovi je svěřen  výkon pouze 

některých práv a povinností za rodiče, který může mít dlouhodobý nebo krátkodobý 

charakter. S poručenstvím je spjat výkon všech práv a povinností, která jinak náleží 

rodičům a poručník prakticky vykonává vůči dítěti rodičovskou odpovědnost, čímž 

vstupuje do postavení rodiče.
38

  

 

Z uvedeného tedy vyplývá, že kolizním opatrovníkem by neměl být jmenován 

OSPOD, který již dříve byl ustanoven dítěti hmotně-právním opatrovníkem ve věci, 

která má být v řízení projednávána. Smyslem ustanovení § 469 odst. 1 ZZŘS 

je zabezpečit, aby subjekty vykonávající část rodičovské odpovědnosti vůči dítěti, 

ve smyslu hmotně-právního zastoupení, nezastupovaly toto dítě také z procesního 

hlediska a to z důvodu zákonem předpokládané možnosti střetu zájmů.
39

 

 

Co se týče zvláštní procesní úpravy předběžného opatření dle ZZŘS, tato obsahuje 

i speciální přístup k zastoupení dítěte. Postup soudu v uvedeném řízení je značně 

zjednodušen, což je odrazem naléhavosti situace, kterou je třeba řešit okamžitě, 

bez prodlení.
40

 Dítě by mělo být i v takovém řízení zastoupeno, když není plně 

svéprávné a nemá procesní způsobilost být účastníkem řízení, nicméně tuto nutnost 

vylučuje ustanovení § 455 odst. 1 ZZŘS s tím, že nezletilý nemusí být pro rozhodnutí 

soudu o návrhu na nařízení předběžného opatření zastoupen a v takovém případě mu 

bude opatrovník bezodkladně jmenován po předání věci příslušnému soudu, který bude 

                                                 
37

) NOVOTNÁ, Věra. Rodinné právo v novém občanském zákoníku (4.). In: Právo a rodina. Praha:  

     Linde, 2014, roč. 16, č.4, s. 1. ISSN 1212-866X. 
38

) Poručenství v rodinném právu. Epravo.cz [online]. 2002 [cit. 2017-03-02]. ISSN 1213-189X.  

     Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/porucenstvi-v-rodinnem-pravu-16804.html. 
39

) SVOBODA, Karel. Nesporná řízení II. Praha: C.H. Beck, 2016. s. 19-20. ISBN 978-80-7400-606-7. 
40

) WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní: část první: řízení nalézací.  

      8. vydání. Praha: Leges, 2015. s. 453. ISBN 978-80-7502-076-5. 

 

https://www.epravo.cz/top/clanky/porucenstvi-v-rodinnem-pravu-16804.html
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jednat ve věci samé.
41

 K předání dojde poté, co bude předběžné opatření nařízeno 

a vykonáno.  

 

Dikce zákona, spočívající ve vyloučení nutnosti zastoupení dítěte při řízení 

o předběžném opatření, však tuto možnost zároveň nikterak nevylučuje a opatrovník 

může být nezletilému jmenován již pro řízení o předběžné úpravě poměrů dítěte. Pokud 

se tak stane, jmenovaný opatrovník zůstává zástupcem dítěte i pro celé následující řízení 

ve věci samé.
42

 

 

Jak již bylo výše uvedeno, kolizním opatrovníkem dítěte pro řízení ve věcech péče 

soudu o nezletilé bývá zpravidla jmenován OSPOD. Vyvstává zde tedy otázka, zda 

může být opatrovníkem dítěte pro řízení ve věci samé, jenž bylo zahájeno v důsledku 

vydání předběžného opatření dle ZZŘS, jmenován OSPOD, který byl zároveň 

navrhovatelem takového opatření. Názory odborníků na tuto problematiku se liší. 

JUDr. Svoboda zastává názor, že funkci kolizního opatrovníka nezletilého může 

v řádném řízení vykonávat i navrhovatel speciálního předběžného opatření, kdy se 

dokonce domnívá, že kolizním opatrovníkem by měl být ustanoven OSPOD, který 

podal návrh na vydání předběžného opatření. Zároveň uvádí, že ke změně opatrovníka 

by v takovém případě mělo dojít pouze na návrh některého z účastníků řízení a pokud je 

takový návrh podán, soud je povinen mu vyhovět. Své tvrzení opírá též o ustanovení 

§ 460 odst. 1 ZZŘS s tím, že navrhovatel předběžného opatření okamžikem zahájení 

řízení ve věci samé ztrácí své procesní postavení navrhovatele, když o prodloužení 

předběžného opatření rozhoduje po zahájení řádného řízení soud z moci úřední.
43

 Tento 

názor nesdílí například doc. JUDr. Stavinohová, která se naopak domnívá, že kolizním 

opatrovníkem by měl být v každém případě jmenován jiný OSPOD, než navrhovatel 

předběžného opatření, a to z důvodu zamezení případné kolizi zájmů.
44

 Můj osobní 

názor na uvedenou problematiku se do jisté míry shoduje se stanoviskem 

JUDr. Svobody, nicméně se domnívám, že OSPOD, jenž byl jmenován opatrovníkem 

                                                 
41

) WIPPLINGEROVÁ, M., ZAHRADNÍKOVÁ, R., SPURNÁ, K. Zvláštní řízení soudní. 2. opravené  

     vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 176. ISBN 978-80-7478-829-1. 
42

) SVOBODA, Karel. Nesporná řízení II. Praha: C.H. Beck, 2016. s. 275. ISBN 978-80-7400-606-7. 
43

) SVOBODA, Karel. Nesporná řízení II. Praha: C.H. Beck, 2016. s. 276-277. ISBN 978-80-7400-606-7. 
44

) STAVINOHOVÁ, J. In: LAVICKÝ, P. a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Praktický  

     komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 771. ISBN 978-80-7478-869-7. 
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nezletilého pro řízení, které bylo zahájeno v důsledku jeho návrhu na nařízení 

předběžného opatření, by měl důkladně zvážit, zda je schopen přiměřeně hájit zájmy 

dítěte, vyslyšet stanovisko nezletilého a jeho rodiny, objektivně posoudit faktický stav 

a případně přehodnotit svůj původní záměr, pokud to okolnosti zjištěné v průběhu řízení 

vyžadují.  

 

Závěrem této kapitoly je třeba zdůraznit, že dříve, než kolizní opatrovník přistoupí 

v zastoupení dítěte k právnímu jednání, k jehož provedení byl jmenován, měl by si 

zjistit stanovisko rodiče, poručníka i dalších osob, je-li to vhodné. V neposlední řadě by 

se měl seznámit s názorem a stanoviskem samotného dítěte, pokud je to možné.
45

 

Vzhledem ke specifickému postavení kolizního opatrovníka je naprosto nezbytné, aby 

jednal za dítě se znalostí věci, okolností, názorů, stanovisek atd., což znamená, že tento 

opatrovník nemá při svém jednání brát zřetel jen na obecný zájem dítěte, ale je povinen 

nejprve individuálně zjistit, co ve skutečnosti zájmem dotčeného dítěte je, a jak nejlépe 

takového zájmu docílit.  

 

3.3. Zájem dítěte 

 

Všechny děti na světě by měly mít zajištěné právo hrát si, mít své plány a sny, 

chodit do školy, žít v bezpečném, mírovém prostředí, vyrůstat v prostředí milující 

rodiny a blízkých osob. V případě potřeby by se jim mělo dostat co nejlepší péče bez 

ohledu na to, v které části světa žijí.  Z tohoto důvodu byla přijata Valným 

shromážděním OSN Úmluva o PD, která prosazuje rovné příležitosti pro všechny děti 

bez ohledu na to, kde žijí.
46

  

 

Zájem dítěte vyjadřuje především čl. 3 Úmluvy o PD svým konstatováním, 

že zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí. Státy, 

které jsou smluvní stranou Úmluvy o PD, se zavazují zajistit dítěti takovou ochranu 

a péči, jaká je nezbytná pro jeho blaho, přičemž berou ohled na práva a povinnosti jeho 

rodičů, zákonných zástupců nebo jiných osob za dítě právně odpovědných. Zároveň tyto 

                                                 
45

) § 946 občanského zákoníku.  
46

) Úmluva o právech dítěte. UNICEF: Česká republika [online]. Český výbor pro UNICEF  

     [cit. 2017-03-02]. Dostupné z: https://www.unicef.cz/aktualne/82292-umluva-o-pravech-ditete. 

https://www.unicef.cz/aktualne/82292-umluva-o-pravech-ditete
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státy zabezpečí, aby instituce, služby a zařízení odpovědné za péči a ochranu dětí 

odpovídaly standardům stanoveným kompetentními úřady, zejména v oblastech 

bezpečnosti a ochrany zdraví, počtu a vhodnosti svého personálu, jakož i kompetentního 

dozoru.
47

 

 

Výbor OSN pro práva dítěte vydal v červnu 2013 již čtvrtý, právně nezávazný, 

komentář k Úmluvě o PD, v němž interpretuje výše uvedený čl. 3, odst. 1. Podle tohoto 

komentáře je „nejlepší zájem dítěte“ komplexní a dynamický koncept, který obsahuje tři 

základní složky: 

 

1. základní právo dítěte, aby byl jeho nejlepší zájem posouzen a bylo k němu 

přihlédnuto, 

 

2. základní interpretační princip (je-li možné interpretovat právní předpis vícero 

způsoby, zvolí se ten, který nejefektivněji naplňuje nejlepší zájem dítěte), 

 

3. procesní pravidlo (kdykoliv se přijímá rozhodnutí, které by mohlo ovlivnit dítě, 

je třeba posuzovat, jaké pozitivní či negativní dopady na dítě může toto rozhodnutí 

mít). 

 

Komentář dále specifikuje, že nejlepší zájem dítěte je nedílnou součástí všech práv 

dítěte upravených Úmluvou o PD a při jeho hodnocení je nutné zohlednit několik 

aspektů, jejichž relevantnost a důležitost je třeba posoudit individuálně, v souvislosti 

s konkrétní situací. Mezi tyto aspekty patří například názor dítěte, identita dítěte, 

zachování rodinného prostředí a vztahů, péče o dítě a jeho bezpečí, právo dítěte na 

vzdělání aj.
48

 

 

Právní normy na vnitrostátní úrovni často používají pojem zájem dítěte v různých 

souvislostech, blíže však nevymezují, co přesně je jeho obsahem. Zájem dítěte tak může 

                                                 
47

) Čl. 3 Úmluvy o PD. 
48

) Výbor OSN pro práva dítěte vydal komentář k nejlepšímu zájmu dítěte. Vláda České republiky  

     [online]. Český výbor pro UNICEF, 2013 [cit. 2017-03-03]. Dostupné z:  

https://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/aktuality/vybor-osn-pro-prava-ditete-vydal-komentar-k-nejlepsimu-

zajmu-ditete-107820/. 

https://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/aktuality/vybor-osn-pro-prava-ditete-vydal-komentar-k-nejlepsimu-zajmu-ditete-107820/
https://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/aktuality/vybor-osn-pro-prava-ditete-vydal-komentar-k-nejlepsimu-zajmu-ditete-107820/
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mít různý význam, v závislosti na  konkrétní situaci nezletilého dítěte a individuálním 

posouzení státního orgánu, zejména soudu.
49

 Není však pochyb o tom, že při 

rozhodování soudu ve věcech péče o nezletilé, tím spíše při rozhodování o předběžné 

úpravě poměrů dítěte, bude zájem dítěte tím nejvyšším imperativem.
50

 

 

Ze znění mezinárodních smluv o právech dítěte vyplývá, že zájmem dítěte je 

především možnost či právo dítěte vyrůstat v rodinném prostředí a v atmosféře štěstí, 

lásky a porozumění, s cílem plného a harmonického rozvoje osobnosti. Nejlepší zájem 

dítěte se stává standardem práva i praxe. Doposud však bohužel stále standardem spíše 

proklamovaným. Jak naznačil JUDr. Ing. Kapitán, ředitel Úřadu pro mezinárodněprávní 

ochranu dětí, v Brně na konferenci k nejlepšímu zájmu dítěte v soudní praxi: „Skutečný 

zájem dítěte se krčí v koutku, zatímco dospělí křičí.“ Tento výrok dobře znázorňuje 

napětí mezi nutností hájit práva dětí na straně jedné a skutečným a praktickým 

naplňováním této povinnosti na straně druhé.
51

 

 

3.4. Právo dítěte být slyšeno 

 

Podle čl. 12 odst. 1 Úmluvy o PD stát musí zabezpečit dítěti, které je schopno 

formulovat své vlastní názory, právo tyto názory svobodně vyjadřovat ve všech 

záležitostech, které se jej dotýkají, přičemž se názorům dítěte musí věnovat patřičná 

pozornost odpovídající jeho věku a úrovni, tzn. psychosomatické vyspělosti. V souladu 

s druhým odstavcem citovaného článku se za tímto účelem dítěti poskytuje zejména 

možnost, aby bylo vyslyšeno v každém soudním nebo správním řízení, které se jej 

dotýká, a to buď přímo, anebo prostřednictvím zástupce nebo příslušného orgánu, 

přičemž způsob slyšení musí být v souladu s procedurálními pravidly vnitrostátního 

zákonodárství.
52

 

 

                                                 
49

) MELICHAROVÁ, Dita. Postavení nezletilého v civilním právu procesním. In: Sborník příspěvků  

     z konference Monseho olomoucké právnické dny. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci –  

     Právnická fakulta, 2006. s. 280. ISBN 80-244-1565-8. 
50

) SVOBODA, Karel. Nesporná řízení II. Praha: C.H. Beck, 2016. s. 235. ISBN 978-80-7400-606-7. 
51

) BRZOBOHATÝ, R. Nejlepší zájem dítěte v mediaci. In: Zájem dítěte v soudní praxi: Sborník  

     příspěvků z konference pořádané Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí 17.9.2015 v Brně.  

     Brno: Tribun EU, 2015, s. 20. ISBN 978-80-263-1000-6. 
52

) Čl. 12 Úmluvy o PD. 
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Podle názoru, který k dané problematice vyjádřil Výbor pro práva dítěte, je právo 

dítěte být slyšeno jedním ze čtyř základních principů Úmluvy. Rozsah „záležitostí, které 

se jej dotýkají,“ je nutno chápat tak, že nezletilé dítě má právo být slyšeno v každém 

relevantním řízení, které se ho týká. Všechny státní orgány by měly vždy vycházet 

z toho, že dítě je schopno se vyjádřit, a tento předpoklad eventuálně v konkrétním 

případě vyvrátit. Nelze opominout, že právo dítěte být slyšeno je pouze jeho právem, 

nikoliv povinností, z čehož nezletilému plyne možnost si zvolit, zda svého práva 

využije, či se ho vzdá. Pokud se dítě vzdá své možnosti se vyjádřit, nelze ho k tomuto 

kroku jakkoliv nutit a není vhodné vyvíjet snahu názor dítěte získat proti jeho vůli. 

Oproti tomu stát má bezpodmínečnou povinnost dítěti zajistit vhodné podmínky 

k realizaci uvedeného práva.
53

 

 

Evropský soud pro lidská práva (dále jen „ESLP“) se také opakovaně vyjádřil 

k právu dítěte být slyšeno, zejména v souvislosti s rozhodováním o svěření dětí 

do ústavní výchovy, do péče pouze jednoho z rodičů či o právu na styk v souladu s čl. 8 

Úmluvy o PD. I podle ESLP by měly být děti slyšeny před soudem s ohledem na svůj 

věk a vyspělost. Například ve věci Havelka a ostatní proti České republice ESLP 

shledal nepřípustným, že stěžovatelé, ačkoli již v dané době dosáhli věku třinácti, 

dvanácti a jedenácti let, nebyli soudy přímo vyslechnuti v řízení o jejich odebrání 

do ústavní výchovy.
54

  

 

Nejen mezinárodněprávní dokumenty, ale i vnitrostátní normy musí zakotvovat 

pravidlo, že není možné nezletilé dítě zcela vyloučit z řízení, které se určitým způsobem 

dotýká jeho zájmů, aniž by mu byla dána možnost se vyjádřit.
55

 

 

Na vnitrostátní úrovni povinnost státu zabezpečit dítěti, které je schopno 

formulovat svůj názor, právo tento názor vyjádřit a zároveň nezbytnost k tomuto 

vyjádřenému názoru patřičně přihlížet, zakotvuje občanský zákoník v ustanovení § 867: 

                                                 
53

) OSN. Úmluva o právech dítěte: VII. všeobecný komentář č. 12 (2009) - Právo dítěte být slyšeno  

     (CRC/C/GC/12). Ženeva, 2009. Dostupné také z:  

     http://archiv.noviny.mpsv.cz/files/clanky/29615/Umluva_o_pravech_ditete.pdf. 
54

) Rozsudek ESLP Havelka a ostatní proti České republice ze dne 21. 6. 2007, č. 23499/06.  
55

) MELICHAROVÁ, Dita. Specifika výslechu nezletilého v civilním řízení. In: Soudce: Rodina a právo.  

     Praha: Wolters Kluwer. 2008, roč. XI, č. 7-8, s. 62. ISSN 1211–5347. 

http://archiv.noviny.mpsv.cz/files/clanky/29615/Umluva_o_pravech_ditete.pdf
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„(1) Před rozhodnutím, které se dotýká zájmu dítěte, poskytne soud dítěti potřebné 

informace, aby si mohlo vytvořit vlastní názor a tento sdělit. 

(2) Není-li podle zjištění soudu dítě schopno informace náležitě přijmout nebo není-li 

schopno vytvořit si vlastní názor nebo není-li schopno tento názor sdělit, soud informuje 

a vyslechne toho, kdo je schopen zájmy dítěte ochránit, s tím, že se musí jednat o osobu, 

jejíž zájmy nejsou v rozporu se zájmy dítěte; o dítěti starším dvanácti let se má za to, že 

je schopno informaci přijmout, vytvořit si vlastní názor a tento sdělit. Názoru dítěte 

věnuje soud patřičnou pozornost.“ 

 

Zásadním předpokladem k tomu, aby stát dítěti mohl poskytnout potřebnou ochranu 

a přihlédnout k jeho názoru, je nepochybně skutečnost, že samotnému vyjádření musí 

předcházet dostatečná informovanost dítěte o tom, o čem má být rozhodováno, aby si 

mohlo vytvořit vlastní názor k předmětné záležitosti a tento následně sdělit.  

 

Právo dítěte být slyšeno zakotvuje, mimo jiné, i zákon o sociálně-právní ochraně 

dětí (dále jen „ZSPOD“). Má se mít vždy za to, že dítě starší dvanácti let je schopno 

potřebné informace přijmout i pochopit, vytvořit si vlastní názor a tento sdělit.
56

 Dítě 

starší dvanácti let by proto měl soud vždy vyslechnout osobně. Dítě mladší může být 

vyslechnuto např. prostřednictvím OSPOD, nebo jiným vhodným způsobem. Avšak ani 

skutečnost, že dítě nedosáhlo věku dvanácti let, soudu nebrání, aby jej vyslechl osobně. 

Má to své opodstatnění v tom, že soudce sám vnímá vyjádření dítěte a není ovlivněn 

tím, že by třetí osoba názor dítěte zkreslila, či nesprávně interpretovala. Soud názoru 

dítěte samozřejmě nemusí vyhovět, vždy však ve svém rozhodnutí musí odůvodnit 

přihlédnutí k tomu názoru či jeho neakceptování. Opodstatněnost a srozumitelnost 

názoru dítěte musí v konkrétním případě vždy soud posuzovat individuálně, přičemž 

základním cílem, který by měl mít soud na mysli, je zájem dítěte. 

 

Dítě může být pochopitelně ovlivněno jedním z rodičů či jinou blízkou osobou 

a tento vliv může mít zásadní význam pro utváření jeho osobního názoru. Pokud má 

soud takové pochybnosti, je vhodné nařídit například znalecký posudek z oboru dětské 

psychiatrie a psychologie. Jak již bylo výše uvedeno, soud může ve výjimečných 

                                                 
56

) § 8, odst. 3 ZSPOD. 
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případech vyslechnout, namísto dítěte samotného, osobu, která je schopna hájit jeho 

zájmy pro případ, kdy nezletilý není dostatečně schopen vyjádřit a sdělit svůj vlastní 

názor. Zájmy této osoby však nesmí být v kolizi se zájmy dítěte. Mezi takové osoby 

patří jeho zákonný zástupce, poručník, OSPOD, nebo soudní znalec.
57

 

 

V praxi však dochází spíše k opaku a soudy se stále obracejí s žádostí o zjištění 

stanoviska dítěte na kolizní opatrovníky, a to i v případech, kdy dítě je schopno svůj 

názor formulovat a dopad soudního řízení chápat. Jen ve výjimečných případech pak 

přistupují k výslechu dítěte sami soudci. K této situaci dochází i přes to, že nálezy 

Ústavního soudu ČR, které projednávaly právě otázku nezjištěného či nedostatečně 

zjištěného názoru dítěte jednoznačně potvrdily povinnost soudu ochránit právo dítěte 

tím, že bude u soudu vyslechnuto osobně a zjištění názoru dítěte pouze prostřednictvím 

kolizního opatrovníka shledal pro určité případy jako nedostatečné.
58

  

 

„Ustanovení opatrovníka nezbavuje soud povinnosti dítě do řízení zapojit, pokud to 

není v rozporu s jeho nejlepším zájmem. Soud mu musí umožnit účastnit se jednání 

a k věci se vyjádřit. Případné omezení těchto práv dítěte musí být vždy řádně 

odůvodněno právě s ohledem na nejlepší zájem dítěte. Opačným postupem poruší soud 

práva dítěte na projednání věci v jeho přítomnosti a práva být slyšeno v každém 

soudním řízení, které se ho dotýká, garantovaná čl. 38 odst. 2 Listiny a čl. 12 odst. 2 

Úmluvy o PD.“
59

 

  

I pro případ rozhodování soudu o předběžné úpravě poměrů dítěte dle ZZŘS 

je třeba vycházet z citovaného ustanovení § 867 občanského zákoníku, z něhož vyplývá, 

že soud zásadně nemá rozhodovat o záležitostech dítěte bez zjištění jeho postoje k věci. 

Jako plnohodnotný účastník řízení by dítě mělo mít i pro takto specifické řízení prostor 

k vyjádření. Již dříve bylo judikováno, že i před rozhodnutím o speciálním předběžném 

                                                 
57

) § 100, odst. 3 OSŘ. 
58

) MOŽÍŠ, Libor. Právo dítěte být účastníkem řízení. Hlasy dětí [online]. 2016 [cit. 2017-03-04]. 

Dostupné z: http://www.hlasydeti.cz/2016/08/22/pravo-ditete-byt-ucastnikem-rizeni/. 
59

) Nález Ústavního soudu. In: Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu. [online]. 2014.  

     [cit. 2017-03-01], I. ÚS 3304/13-2. Dostupné z:  

     http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=1-3304-13_2. 

http://www.hlasydeti.cz/2016/08/22/pravo-ditete-byt-ucastnikem-rizeni/
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=1-3304-13_2
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opatření by měl být zjištěn postoj dotčeného dítěte, pokud je schopno jej formulovat.
60

 

S ohledem na přísnou zákonnou úpravu, kdy o takovém předběžném opatření má soud 

povinnost rozhodnout neprodleně, nejpozději však do 24 hodin, je pochopitelné, že soud 

nemá při rozhodování dostatek času zajistit si všechny relevantní důkazy. Je proto 

úkolem navrhovatele, tedy OSPOD, aby zajistil pro soud veškeré potřebné podklady pro 

rozhodnutí. Jinak tomu není ani u stanoviska dítěte, které by mělo být navrhovatelem 

zjištěno a soudu předloženo spolu s návrhem. Nezjištění názoru dítěte není vždy na 

překážku vydání předběžného opatření, nicméně je třeba takový postup řádně odůvodnit 

a to především zájmem dítěte.
61

 

 

Závěrem této podkapitoly lze konstatovat, že postavení dítěte jako účastníka řízení 

a z toho plynoucí právo dítěte být slyšeno a dostávat potřebné informace, jak je uvádí 

Úmluva, je na mezinárodní i vnitrostátní úrovni dostatečně propracováno.  Přesto však, 

jak je zřejmé z rozsudků soudů všech stupňů, včetně  nálezů Ústavního soudu, a jak je 

mi osobně známo i z mnoha pracovních zkušeností, uplatňování těchto práv a jejich 

respektování v praxi stále vykazuje určité disproporce v závislosti na individuálním 

výkladu právních norem jednotlivými soudy. Realizace práva dítěte být slyšeno však 

v praxi často naráží i na nedostatečnou znalost soudců, jak vést výslech dítěte.
62

 

 

Domnívám se, že k výslechu nezletilých dětí je třeba přistupovat individuálně, 

citlivě a se znalostí základních postupů vyplývajících z dětské psychologie. Každá 

osoba provádějící pohovor s dítětem, obzvlášť pokud se téma rozhovoru dotýká 

narušených vztahových vazeb v rodinném prostředí, by měla k takovému úkonu být 

dostatečné proškolená. Provádění pohovoru s dítětem klade na osobu vyslýchajícího 

velmi vysoké nároky, které plynou především ze samotného postavení dítěte jako osoby 

emočně citlivé a snadno ovlivnitelné.  

 

                                                 
60

) Nález Ústavního soudu. In: Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu. [online]. 2004.  

     [cit. 2017-03-01], III. ÚS 459/03. Dostupné z:  

      http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=3-459-03. 
61

) SVOBODA, K. Nový režim předběžného opatření, upravujícího poměry dítěte. In: Bulletin Advokacie  

     [online]. Česká advokátní komora, 2014, s. 2-3 [cit. 2017-03-05]. Dostupné také z:  

http://www.bulletin-advokacie.cz/novy-rezim-predbezneho-opatreni-upravujiciho-pomery-

ditete?browser=mobi. 
62

) VYPUŠŤÁK, Radim. K prostředkům pro zjištění názoru nezletilého v civilním řízení. In: Právo  

      a rodina. Praha: Linde, 2015, roč. 17, č.3, s. 1. ISSN 1212-866X. 

http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=3-459-03
http://www.bulletin-advokacie.cz/novy-rezim-predbezneho-opatreni-upravujiciho-pomery-ditete?browser=mobi
http://www.bulletin-advokacie.cz/novy-rezim-predbezneho-opatreni-upravujiciho-pomery-ditete?browser=mobi
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Vzhledem k uvedenému jsou sociální pracovníci OSPOD a specializovaní soudci 

prvostupňových soudů pro řízení ve věcech péče o nezletilé pravidelně proškolováni 

v rámci celoživotního vzdělávání, v různých oblastech týkajících se rodinného práva 

a dětí, včetně oblasti týkající se samotného způsobu optimálního provedení pohovoru 

s dítětem.  

 

Jinak tomu však je u soudů odvolacích, kde zcela absentuje specializace vybraných 

senátů pro oblast spočívající v péči o nezletilé děti. Tuto skutečnost vnímám jako 

nevyhovující a to především s ohledem na značný nedostatek zájmu odvolacích 

civilních senátů o rodinné právo. Nutno podotknout, že při provádění pohovoru 

s dítětem sehraje významnou roli také zkušenost vyslýchajícího s takovým postupem. 

Vyslýchající by měl být schopen sledovat psychosociální reakce dítěte, rozpoznat 

opravdovost jeho přání a především by měl být schopen zaregistrovat případné stresové, 

či tenzní reakce dítěte na určité téma. Pokud vyslýchající v praxi provádí rozhovor 

s dítětem jen výjimečně a nepravidelně, potřebné zkušenosti ve většině případů nemá.  
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4. Předběžná opatření dle § 452 a násl. ZZŘS 

 

Tato kapitola podrobně pojednává o předběžné úpravě poměrů dítěte dle 

příslušných ustanovení ZZŘS. Taková úprava je realizována prostřednictvím 

předběžného opatření, které je v praxi mnohdy nazýváno jako speciální, zvláštní, či ne 

zcela přesně jako „rychlé“ předběžné opatření. Veškerá řízení ve věcech péče soudu 

o nezletilé, tedy i o předběžné úpravě poměrů dítěte, jsou řazena mezi tzv. řízení 

nesporná, což reflektuje snahu státu vnášet do takových řízení ochranu veřejného 

(společenského) zájmu ve smyslu zvýšené ochrany slabších subjektů, v tomto případě 

nezletilých dětí.
63

 Pro úplnost je třeba uvést, že nesporná řízení, upravená v ZZŘS, lze 

zahájit i bez návrhu, pokud zákon přímo nestanoví, že je řízení možné zahájit jen na 

návrh.
64

 Co se týče předběžné úpravy poměrů dítěte dle § 452 a násl. ZZŘS, jedná 

se právě o takové řízení, které lze zahájit pouze na návrh, což vyplývá s ustanovení 

§ 454 odst. 1 ZZŘS. 

 

Vývoj předběžné úpravy poměrů dítěte ve smyslu právního zajištění nezletilého, 

který se ocitl v situaci závažně ohrožující jeho zájmy a základní práva, prošel mnoha 

vývojovými fázemi. V počátečním období dosud platného OSŘ si civilní právo procesní 

vystačilo, ve vztahu k nezletilým dětem, se dvěma úpravami předběžného opatření, 

přičemž první z nich se vztahovala na placení výživného v nezbytné míře a ta druhá 

k odevzdání dítěte do péče druhého z rodičů nebo do péče toho, koho označí soud. 

Každou jinou situaci bylo možné upravit předběžným opatřením na základě „zbytkové 

klauzule“ upravující povinnost osoby, aby něco vykonala, něčeho se zdržela, nebo něco 

snášela. Již předtím bylo také umožněno, aby v případě potřeby ochrany dítěte zasáhl 

neprodleně správně-policejní orgán, což bylo dále podrobně provedeno v rámci 

předpisů z oblasti sociálního zabezpečení, které zmocňovaly okresní úřad k okamžitému 

umístění dítěte do péče nahrazující výchovu rodičů na základě správního předběžného 

opatření, jestliže se nezletilý ocitl bez jakékoliv péče, nebo v důsledku jiných závažných 

okolností ohrožující život, zdraví, nebo příznivý vývoj dítěte.  Na toto rozhodnutí 

se vázala povinnost neprodleně informovat o situaci soud se současným podáním 
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) WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní: část první: řízení nalézací.  

      8. vydání. Praha: Leges, 2015. s. 355. ISBN 978-80-7502-076-5. 
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) § 13 ZZŘS. 
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podnětu k zahájení řízení o úpravě poměrů dotčeného nezletilého a očekávalo se, 

že soud o odebrání dítěte rozhodne dodatečně prostřednictvím předběžného opatření 

a následně zahájí řízení za účelem vydání rozhodnutí ve věci samé, případně správní 

rozhodnutí zruší. V praxi soudů však, při aplikaci příslušných ustanovení, docházelo 

mnohdy k vynechání zásadního kroku, kterým bylo právě prozatímní rozhodnutí soudu 

ve věci před samotným řádným řízením, a proto byla možnost vydávání správních 

předběžných opatření zrušena Ústavním soudem s odkazem na neslučitelnost takového 

postupu s čl. 32 odst. 4 Listiny.
65

 Dalším vývojovým mezníkem ve vztahu k předběžné 

úpravě poměrů dítěte byla novela OSŘ z roku 1995, při které došlo k vložení ustanovení 

§ 76a. Zmíněná norma se obsahově shodovala s předešlou úpravou správního 

předběžného opatření s tím rozdílem, že o odebrání dítěte z péče rodičů mohl 

rozhodnout pouze soud, resp. předseda senátu, a to jen na návrh okresního úřadu, 

bezodkladně, nejpozději do 24 hodin. I tento způsob řešení však vykazoval značné 

nedostatky, když právní úprava ustanovení § 76a OSŘ se do jisté míry shodovala 

s tehdejším ustanovením § 76 odst. 1 písm. b) OSŘ, které, mimo jiné, také umožňovalo 

odevzdání dítěte do péče toho, koho určí soud, v tomto případě však bez povinnosti 

soudu rozhodnout do 24 hodin. Od roku 2006 se značně zpřísňoval režim vydávání 

„rychlých“ předběžných opatření, byly zavedeny krátké lhůty pro rozhodnutí 

o odvolání, či o návrhu na zrušení takového opatření a byla omezena doba jeho 

maximálního trvání na 1 měsíc, s možností prodloužení. Takto nastavená právní úprava 

vedla k praxi, kdy soudy, ve shodných případech, libovolně volily, které předběžné 

opatření využijí, a s ohledem na přísný režim speciálního předběžného opatření byla 

jejich volba přinejmenším předvídatelná.
66

 

 

Poslední významnou fází ve vývoji právní úpravy předběžných opatření 

vztahujících se k zatímní úpravě poměrů dítěte byla celková rekodifikace soukromého 

práva, účinná od 1.1.2014, na základě které došlo, mimo jiné, ke zrušení ustanovení  

§ 76a a § 76 odst. 1 písm. b) OSŘ. Tato ustanovení byla nahrazena zcela novou právní 
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) Nález Ústavního soudu. In: Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu. [online].  1995.  

     [cit. 2017-03-19], Pl. ÚS 20/94. Dostupné z: 

     http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-20-94. 
66

) KŘÍSTEK, Adam. Stručně o soudních předběžných opatřeních v oblasti péče soudu o nezletilé.  

     In: Právo a rodina. Praha: Linde, 2017, roč. 19, č.1, s. 9-11. ISSN 1212-866X. 

http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-20-94
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úpravou spočívající ve znění § 452 a násl. ZZŘS.
67

 Samostatná úprava převážné části 

řízení ve věcech péče o nezletilé byla zvolena pro řadu specifik takového řízení. 

Nezletilým dětem je vždy poskytována zvýšená ochrana a každé soudní rozhodnutí 

musí respektovat především nejlepší zájem dotčeného dítěte. Úprava řízení ve věcech 

péče soudu o nezletilé je proto aktuálně zakotvena v hlavě páté, díle prvém, oddíle 

pátém ZZŘS, kdy pátý oddíl je dále členěn na tři pododdíly a první z nich upravuje 

zvláštní ustanovení o předběžné úpravě poměrů dítěte.
68

 

 

Hmotně právní základ předběžného opatření upravujícího poměry dítěte je 

specifikován v ustanovení § 924 občanského zákoníku
69

, podle něhož: „Ocitne-li se dítě 

ve stavu nedostatku řádné péče bez ohledu na to, zda tu je či není osoba, která má právo 

o ně pečovat, anebo je-li život dítěte, jeho normální vývoj nebo jeho jiný důležitý zájem 

vážně ohrožen nebo byl-li narušen, soud upraví předběžně poměry dítěte na nezbytně 

nutnou dobu; rozhodnutí soudu nepřekáží, pokud dítě není řádně zastoupeno.“ Co se 

týče hmotného práva, jedná se o nové právní ustanovení preventivního charakteru, jehož 

záměrem je poskytnout hmotně právní důvod jinak procesnímu úkonu, když předchozí 

úprava zákona č. 94/1963 Sb., o rodině (dále jen „ZOR“) žádné takové ani podobné 

pravidlo neobsahovala.
70

  

 

Ustanovení § 452 odst. 1 ZZŘS upravuje speciální předběžné opatření, jehož 

účelem je ochrana dítěte za situace, kdy se ocitlo ve stavu nedostatku řádné péče, 

zahrnující zejména péči o jeho základní životní potřeby, řádný tělesný, citový, 

rozumový a mravní vývoj a v neposlední řadě slouží k ochraně jeho zdraví a života.
71

 

Obsah ustanovení § 452 odst. 1 ZZŘS se prakticky shoduje se zněním výše citovaného 

ustanovení § 924 občanského zákoníku a jen podrobněji doplňuje, jakým způsobem má 
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) HODINA, A., RUSÝ, P. Nová úprava předběžného opatření ve věcech péče o dítě a její aplikace  

     v soudní praxi. In: Právní prostor: Odborný kongres [online]. 2016 [cit. 2017-03-20]. ISSN 2336- 

4114. Dostupné z: http://www.pravniprostor.cz/clanky/procesni-pravo/nova-uprava-predbezneho-

opatreni-ve-vecech-pece-o-dite-a-jeji-aplikace-v-soudni-praxi. 
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) ŠÍNOVÁ, R., KŘIVÁČKOVÁ, J. Civilní proces: Řízení nesporné, rozhodčí a s mezinárodním prvkem.  

     Praha: C.H. Beck, 2015. s. 223. ISBN 978-80-7400-594-7. 
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) STAVINOHOVÁ, J. In: LAVICKÝ, P. a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Praktický  

     komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 767. ISBN 978-80-7478-869-7. 
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) ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek II. Praha: Wolters  

     Kluwer, 2014. s. 607. ISBN 978-80-7478-457-6. 
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) STAVINOHOVÁ, J. In: LAVICKÝ, P. a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Praktický  

     komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 767. ISBN 978-80-7478-869-7. 
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soud poměry dítěte upravit, tedy pouze na nezbytně nutnou dobu a tak, že nařídí, aby 

dítě bylo umístěno ve vhodném prostředí, které v usnesení označí. Ustanovení § 452 

odst. 2 ZZŘS dále konkretizuje, že 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. Věta druhá příslušného ustanovení 

pak přímo uvádí, že takovým prostředím může být i pěstounská péče na přechodnou 

dobu, po kterou nemůže rodič dítě ze závažných důvodů vychovávat, nebo za situace, 

kdy nevypršela zákonná lhůta, po jejímž uplynutí může dát matka souhlas s osvojením, 

nebo po kterou rodič může takový souhlas odvolat,
72

 případně dosud nebylo skončeno 

řízení o tom, že souhlasu rodičů s osvojením není třeba.  

 

Na tomto místě považuji za vhodné uvést, že výklad popsaného ustanovení § 452 

ZZŘS se v odborné literatuře liší, respektive lze se setkat s názorem, že zmíněné 

ustanovení normuje v zásadě dva typy předběžných opatření, kdy tím druhým je právě 

umístění dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu. Konkrétně JUDr. Svoboda se 

domnívá, že ustanovení § 452 odst. 2 ZZŘS sice svádí k závěru, že soud může vydat 

předběžné opatření svědčící odevzdání dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu 

jen při splnění podmínek vymezených v ustanovení § 453 odst. 1 ZZŘS, tedy ocitlo-li 

se dítě v nedostatku řádné péče, nebo je-li jeho život, normální vývoj nebo jiný důležitý 

zájem ohrožen nebo narušen, avšak tento odkaz vnímá spíše jako pravidlo říkající, 

že nestanoví-li zákon jinak, řídí se předběžné opatření o svěření dítěte do pěstounské 

péče na přechodnou dobu režimem speciálního předběžného opatření, a to především za 

účelem dodržení limitů nejvyšší možné délky trvaní přechodné pěstounské péče 

a zajištění pravidelné soudní kontroly, zda důvody pro přechodnou pěstounskou péči 

trvají. Z uvedeného JUDr. Svoboda vyvozuje, že důvody pro vydání takového 

předběžného opatření jsou výslovně vymezeny v ustanovení § 27a odst. 8 ZSPOD, 

respektive v ustanovení § 27a odst. 7 ZSPOD a dítě se zároveň nemusí nacházet 

v nedostatku řádné péče, ani nemusejí být bez vydání předběžného opatření ohroženy 

nebo narušeny jeho život, nebo jiný důležitý zájem.
73

 Oproti tomu například 
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) § 813 občanského zákoníku: „Matka osvojovaného dítěte může dát souhlas k osvojení nejdříve šest  
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doc. JUDr. Stavinohová, či JUDr. Wipplingerová, podřazují, pro tento případ, 

pěstounskou péči pouze pod jednu z alternativ vhodného výchovného prostředí.
74

 

Osobně se domnívám, že pokud jsou splněny podmínky pro nařízení speciálního 

předběžného opatření ve smyslu svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu, 

tedy nastala situace, kdy sám rodič nemůže ze závažných důvodů o dítě pečovat, 

případně běží doba, po kterou mohou rodiče odvolat svůj souhlas s osvojením, 

či neuplynula lhůta, na jejímž konci může dát matka souhlas s osvojením a tento 

se očekává, jsou zároveň naplněny podmínky dle ustanovení § 452 odst. 1 ZZŘS. 

Je pravdou, že v takovém případě zpravidla nebude ohrožen život, normální vývoj, 

či zdraví nezletilého, nicméně takovou situaci, kdy biologický rodič nemá zájem 

pečovat o své dítě, mnohdy dokonce odmítá takovou péči vykonávat, a s vážným 

úmyslem se svého potomka zříká, lze, dle mého názoru, podřadit minimálně pod 

významné ohrožení jiného zájmu dítěte.  

 

Lze tedy shrnout, že speciální předběžné opatření se aplikuje v případech nutnosti 

akutní ochrany nezletilého dítěte, kdy je potřeba řešit jeho poměry urgentně a bez 

prodlení, a zároveň je potřeba uložené opatření ihned vykonat.
75

 

 

4.1. Pravomoc a příslušnost soudu 

 

O návrhu na vydání předběžného opatření rozhoduje výhradně soud, který má 

pravomoc v takové věci rozhodovat a zároveň je k takovému rozhodnutí věcně a místně 

příslušný.  

 

Pravomoc soudu vyplývá z ustanovení § 1 odst. 1 ZZŘS ve spojení s ustanovením 

§ 2 písm. t) ZZŘS, na základě kterých je soudům svěřena pravomoc vést řízení ve 

věcech péče soudu o nezletilé, tyto věci projednávat a v neposlední řadě o nich 

rozhodovat. 
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     Karlova v Praze. Právnická fakulta. Katedra občanského práva. 
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Pro určení příslušnosti soudu, je nutné tuto rozlišovat na příslušnost věcnou 

a místní. Věcně příslušným soudem pro řízení o návrhu na nařízení předběžného 

opatření je v prvním stupni vždy okresní soud.
76

 Co se týče příslušnosti místní, ZZŘS 

v obecné rovině sice označuje jako místně příslušný soud nezletilého účastníka, který 

není plně svéprávný, soud, v jehož obvodu má nezletilý faktické bydliště, avšak pro 

řízení o návrhu na předběžné opatření určuje místní příslušnost odlišnou a to tak, že 

příslušným k rozhodnutí je obecný soud navrhovatele.
77

 Navrhovatelem v tomto případě 

může být výlučně OSPOD a místně příslušným soudem pro rozhodnutí bude tedy soud, 

v jehož obvodu má tento orgán své území.
78

 

 

Na základě výše uvedeného je zřejmé, že v praxi bude mnohdy docházet 

k situacím, kdy o předběžném opatření bude rozhodovat soud, který však není místně 

příslušný k řízení ve věci samé. Tuto situaci řeší ZZŘS ve svém ustanovení § 453 

odst. 2 s tím, že po nařízení a provedení výkonu předběžného opatření soudem, který 

rozhodnutí vydal, postoupí tento soud věc neprodleně soudu příslušnému. Pokud 

se soud, jemuž byla věc předána, nepovažuje za soud příslušný, předloží věc svému 

nadřízenému soudu a ten o příslušnosti závazně rozhodne.  

 

4.2. Aktivní legitimace k podání návrhu 

 

Aktivní legitimací k podání návrhu na nařízení předběžného opatření dle § 452 

ZZŘS disponuje výlučně OSPOD. Takovým orgánem je pro tento případ obecní úřad 

obce s rozšířenou působností. V obecné rovině se výkon sociálně-právní ochrany dětí 

řídí trvalým bydlištěm nezletilého dítěte, vůči kterému směřuje, nicméně zákon 

stanovuje i výjimky z tohoto pravidla a jednou z nich je právě příslušnost k podání 

návrhu na vydání předběžného opatření. Místně příslušný OSPOD k podání návrhu 

je ten, na jehož území se skutečně nachází dítě, které se ocitlo ve stavu nedostatku řádné 

péče, nebo je jeho život, normální vývoj, či jiný důležitý zájem vážně ohrožen nebo 
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narušen.
79

 Tento orgán může reagovat nejrychleji a nejpružněji, neboť je zpravidla 

nejdříve a nejlépe informován o situaci ohroženého dítěte.
80

 

 

Již ze samotné podstaty předběžné úpravy poměrů dítěte vyplývá, že výkon 

sociálně-právní ochrany bude ve vztahu k takovému dítěti dlouhodobý a proto 

je nezbytné, aby OSPOD, který podal návrh na předběžné opatření, neprodleně po jeho 

nařízení a výkonu, postoupil veškeré dostupné informace a spisovou dokumentaci 

nezletilého OSPOD, který je příslušný k výkonu sociálně-právní ochrany dle trvalého 

bydliště nezletilého, pokud jím sám není.  

 

Právní úprava, spočívající ve stanovení odlišné místní příslušnosti soudu a OSPOD 

při řízení o předběžném opatření, má své opodstatnění. Důvodem takto speciálně 

upraveného režimu je snaha o zajištění maximální rychlosti a efektivnosti řízení.  

 

V praxi může dojít k situaci, kdy návrh na vydání speciálního předběžného opatření 

podá osoba, která k tomu však není aktivně legitimovaná. V takovém případě soud 

požadované předběžné opatření nemůže vydat a návrh podaný neoprávněnou osobu 

zamítne, nicméně může obdržené podání, po zhodnocení jeho obsahu, překvalifikovat 

například na podnět a následně, z moci úřední, nařídit obecné předběžné opatření 

dle ustanovení § 76 OSŘ. V každém případě by měl soud, po zamítnutí takového 

návrhu, informovat příslušný OSPOD o skutečnostech, které se z návrhu, listin a sdělení 

neoprávněného navrhovatele dozvěděl a dát tak možnost tomuto orgánu posoudit, 

zda jsou splněny podmínky pro podání návrhu dle § 452 odst. 1 ZZŘS.
81

 

 

Pro zajímavost je možné doplnit, že situace, kdy je třeba bezodkladně zajistit 

ochranu nezletilého dítěte prostřednictvím speciálního předběžného opatření, nejčastěji 

z důvodu, že se dítě ocitlo bez jakékoliv péče, může nastat kdykoliv, bez ohledu na 

denní, či pracovní dobu. Pro tyto případy drží sociální pracovníci OSPOD, na základě 

interního rozpisu, tzv. pracovní pohotovost mimo pracoviště, díky čemuž je uvedený 
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) § 61 odst. 1, odst. 3, písm. a) ZSPOD. 
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) STAVINOHOVÁ, J. In: LAVICKÝ, P. a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Praktický  

     komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 769. ISBN 978-80-7478-869-7. 
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orgán vždy připraven okamžitě reagovat na neodkladné situace ve smyslu výkonu 

sociálně-právní ochrany dětí a to v kterýkoliv čas, nebo den, v roce. 

 

4.3. Návrh a jeho náležitosti 

 

Každé podání v civilním soudním řízení musí splňovat zákonem stanovené 

podmínky, respektive musí obsahovat určité náležitosti, jež jsou v obecné rovině 

vymezeny v ustanovení § 42 odst. 4 OSŘ. Patří mezi ně především jednoznačné 

označení soudu, kterému je podání určeno a označení toho, kdo jej činí. Dále musí být 

zřejmé, které věci se podání týká a jaký záměr je sledován, tedy čeho se účastník 

domáhá. Obligatorními náležitostmi jsou též datum a podpis.  

 

Pokud je podání závažnější povahy, zákon vyžaduje další, zvláštní náležitosti, když 

tak činí například u návrhu na zahájení řízení, námitky podjatosti, návrhu na nařízení 

předběžného opatření, odvolání, dovolání, návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí 

a dalších.
82

 

 

Ve vztahu k návrhu na předběžnou úpravu poměru dítěte dle § 452 ZZŘS je třeba 

vycházet hned z několika zákonných požadavků a to především z ustanovení § 42 

odst. 4 OSŘ, respektive § 79 OSŘ, a § 454 odst. 2 ZZŘS. Návrh musí, kromě obecných 

náležitostí, obsahovat jméno a příjmení nezletilého dítěte, celá jména, povolání 

a bydliště ostatních účastníků, jsou-li navrhovateli známa, vylíčení rozhodujících 

skutečností, z důvodu kterých je návrh podáván, a konečně označení osoby, které má 

být dítě předáno do péče. Veškeré náležitosti musí být uvedeny srozumitelně, přesně 

a jednoznačně. Identifikace nezletilého a dalších účastníků řízení musí být učiněna tak, 

aby nemohlo dojít k jejich záměně s jiným dítětem, či osobou. To samé platí 

i u označení osoby, které má být dítě předáno do péče. Mezi vylíčení rozhodujících 

skutečností patří i sdělení faktu, zda osoba, jež má nezletilého převzít, je ochotna péči 

o něj zajistit. Výjimkou je situace, kdy daná osoba nebo zařízení má zákonnou 

                                                 
82

) SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J., ŠÍNOVÁ, R. a kol. Občanský soudní řád: komentář.  

     1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2013. s. 171. ISBN 978-80-7400-506-0. 
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povinnost k převzetí dítěte, což platí například u zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc (dále jen „ZDVOP“).
83

 

 

K návrhu je navrhovatel povinen připojit veškeré listinné důkazy, které mohou vést 

k prokázání tvrzených skutečností. Na tomto místě připomínám, že pokud je to možné, 

navrhovatel by měl zjistit stanovisko dotčeného dítěte a předložit ho soudu společně 

s návrhem. 

 

Obsahové vady návrhu, jejichž povaha by neumožňovala soudu o návrhu na 

předběžné opatření věcně rozhodnout ve lhůtě určené zákonem, mají za následek jeho 

odmítnutí.
84

 Vzhledem k požadavku urychleného přijetí rozhodnutí není možné dát 

navrhovateli časový prostor pro opravu nebo doplnění návrhu a proto nelze použít 

ustanovení § 43 OSŘ.
85

 Případná absence náležitostí ve smyslu uvedení jména, povolání 

a bydliště účastníků řízení, vyjímaje údaje o nezletilém, nemůže vést k odmítnutí 

návrhu, nicméně navrhovatel by měl jeho prostřednictvím soudu sdělit a odůvodnit, 

proč mu jsou tyto údaje nedostupné. Oproti tomu návrh musí bezpodmínečně obsahovat 

označení místa, kde se fakticky nachází nezletilé dítě, a pokud tomu tak není, lze návrh 

na vydání předběžného opatření odmítnout.
86

 

 

Důležitá je též forma podání, respektive návrhu na vydání speciálního předběžného 

opatření. V civilním řízení sporném je možné podání učinit jen písemně.
87

 Podání ústně 

do protokolu připouští zákon pouze ve zvláštních řízeních soudních, a to v souladu 

s ustanovením § 14 ZZŘS, podle něhož: „ Ústně do protokolu je možné učinit návrh na 

zahájení řízení a návrh na nařízení výkonu rozhodnutí, jen jde-li o řízení, které lze 

zahájit i bez návrhu nebo jde-li o řízení o povolení uzavřít manželství, řízení ve věci 

ochrany proti domácímu násilí, řízení o určení a popření rodičovství a řízení ve věcech 

osvojení.“ Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že návrh na předběžnou úpravu poměrů 
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) SVOBODA, Karel. Nesporná řízení II. Praha: C.H. Beck, 2016. s. 267. ISBN 978-80-7400-606-7. 
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) § 454 odst. 2 ZZŘS. 
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) § 43 odst. 1 OSŘ: „ Předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno  

      podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité.  

      K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění 

      provést.“ 
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) SVOBODA, Karel. Nesporná řízení II. Praha: C.H. Beck, 2016. s. 266. ISBN 978-80-7400-606-7. 
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dítěte musí mít písemnou formu a nelze požadovat jeho sepsání ústně do protokolu. 

Dikce zákona vychází především z předpokladu, že OSPOD, jako jediný možný 

navrhovatel, má dostatečnou profesionální úroveň k sepsání kvalifikovaného návrhu.
88

  

 

Je třeba se též vypořádat s obecným pravidlem civilního práva procesního, které 

zakládá povinnost navrhovatele předběžného opatření složit peněžitou jistotu dle § 75b 

odst. 1 OSŘ k zajištění případné náhrady škody nebo jiné újmy, pokud by tato vznikla 

v důsledku nařízení požadovaného opatření. Částečně uvedené řeší ustanovení § 12 

odst. 3 ZZŘS, podle něhož platí, že složení jistoty se nevyžaduje, jde-li o předběžné 

opatření, které může soud nařídit i bez návrhu, ve věci ochrany proti domácímu násilí 

nebo ve věci výživného, nicméně o návrhu na nařízení speciálního předběžného 

opatření, o kterém může být rozhodnuto jen na návrh, nehovoří. Ač z uvedeného 

fakticky plyne, že navrhovatel, čili OSPOD, by měl v takovém případě jistotu složit, 

odborná literatura i současná praxe považují tento výklad bez dalšího 

za neaplikovatelný. Vychází přitom z předchozí úpravy OSŘ, účinné do 31.12.2013, 

která jednoznačně vylučovala placení jistoty, jednalo-li se o předběžné opatření podle 

ustanovení § 76a OSŘ. Aktuální právní stav proto považují za nedopatření.
89

 

 

Co se týče poplatkové povinnosti, podání návrhu na nařízení předběžného opatření 

je dle ustanovení § 11 odst. 3 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SoudP“) osvobozeno od placení soudních 

poplatků. 

 

4.4.  Účastníci řízení 

 

Jednoznačnou odpověď na otázku, kdo je účastníkem řízení o předběžné úpravě 

poměrů dítěte, v zákoně nenalezneme.  

 

Vycházíme-li ze skutečnosti, že řízení o speciálním předběžném opatření je čistě 

návrhovým řízením, měli bychom pro specifikaci účastníků takového řízení využít 
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ustanovení § 6 odst. 2 ZZŘS, dle kterého je účastníkem navrhovatel a ten, kterého 

zákon za účastníka označuje. Zákon však v pododdílu pojednávajícím o zvláštních 

ustanoveních o předběžné úpravě poměrů dítěte účastníky blíže neoznačuje. Je proto 

třeba vycházet z obecné definice ustanovení § 6 odst. 1 ZZŘS, ze které plyne, 

že účastníkem řízení je navrhovatel a ten, o jehož právech a povinnostech má být 

v řízení jednáno. Účastníkem je tak vždy navrhovatel, dotčený nezletilý, dále zpravidla 

jeho rodiče (zákonní zástupci), či jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte 

(např. pěstoun), které je dítě odebíráno. 

 

Dle aktuální judikatury Krajského soudu v Plzni
90

 je účastníkem řízení 

o předběžném opatření vždy rodič, který je zákonným zástupcem nezletilého dítěte, 

jehož se řízení týká, a to i za situace, kdy o dítě fakticky nepečuje. Umístění dítěte do 

péče třetí osoby je zásahem do práva zákonného zástupce podílet se na péči 

o nezletilého bez ohledu na to, zda tuto péči aktuálně vykonává či nikoliv.
91

 

 

Osoba, ke které má být dítě na základě předběžného opatření umístěno, 

je účastníkem řízení pouze tehdy, nemá-li zákonnou povinnost dítě převzít. Takové 

osobě se rozhodnutím ukládá nová povinnost dítě přijmout a pečovat o něj po celou 

dobu účinnosti předběžného opatření, z čehož plyne, že by zároveň měla mít možnost 

ovlivnit trvání účinků takového opatření. Oproti tomu zařízení, které má uvedenou 

zákonnou povinnost dítě převzít, se rozhodnutím nezakládají žádné nové povinnosti, 

kterými by již dříve nedisponovalo.
92

 

 

4.5. Rozhodnutí o předběžné úpravě poměrů dítěte a jeho výkon 

 

Hlavním účelem speciálního předběžného opatření je bezprostřední ochrana 

důležitých zájmů vážně ohroženého dítěte. Na tuto skutečnost zákon reaguje nastavením 

velmi přísných a specifických požadavků, vztahujících se k řízení o prozatímní úpravě 

poměrů nezletilého dítěte, kdy jedním z těchto je i povinnost soudu rozhodnout 

o návrhu na vydání předběžného opatření bezodkladně, nejpozději do dvaceti čtyř hodin 
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od jeho podání.
93

 Takto stanovená lhůta je lhůtou pořádkovou, což ve svém důsledku 

znamená, že její uplynutí nemá za následek nemožnost předběžné opatření vydat, 

respektive i v takovém případě nadále trvá povinnost soudu o návrhu rozhodnout.
94

 

S ohledem na uvedený krátký časový limit lze též předpokládat, že bude nezbytné, aby 

soud o návrhu rozhodl i mimo pracovní dobu. Tato skutečnost je předvídána 

ustanovením § 26 odst. 1 vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní 

soudy,
95

 ze kterého vyplývá, že soudci, stejně jako sociální pracovníci OSPOD, 

drží pracovní pohotovosti a jsou schopni, v případě potřeby, okamžitě reagovat 

na neodkladné situace.  

 

O návrhu na vydání předběžného opatření rozhoduje soud formou usnesení.
96

 

Náležitosti takového usnesení nejsou blíže specifikovány v rámci právní úpravy ZZŘS, 

je proto nutné vycházet z ustanovení § 169 odst. 1 OSŘ. V obecné rovině by tedy 

usnesení mělo obsahovat označení soudu, který ve věci rozhodoval, jméno a příjemní 

soudce, označení účastníků, jejich zástupců a věci. Dále pak výrok, odůvodnění 

a poučení o přípustnosti opravného prostředku, včetně lhůty a určení místa k jeho 

podání. V neposlední řadě je třeba v závěru usnesení uvést informaci o tom, kdy a kde 

bylo rozhodováno. V případě, že soud vyhověl návrhu na vydání speciálního 

předběžného opatření, musí usnesení, kromě obecných náležitostí, obsahovat také 

přesné označení osoby, které má být nezletilé dítě předáno do péče. Pohybujeme-li 

se v režimu předběžného opatření, je nutné se vypořádat s ustanovením § 169 odst. 2 

OSŘ, jenž uvádí, že usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu na vydání předběžného 

opatření, nemusí obsahovat odůvodnění. Uvedená norma dále povoluje absenci 

odůvodnění v případě, že bylo rozhodováno nikoliv ve věci samé, připouští-li to povaha 

této věci a je-li z obsahu spisu zřejmé, na základě jakých skutečností bylo rozhodnuto. 

Doslovný výklad této právní úpravy by znamenal, že usnesení o nařízení speciálního 

předběžného opatření, spočívající v odejmutí dítěte z péče rodiče, či jiné osoby 

odpovědné za výchovu, a jeho umístění do vhodného prostředí, by nemuselo obsahovat 
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žádné odůvodnění. Touto problematikou se zabývá Ústavní soud ČR, který ve svém 

nálezu konstatoval, že požadavek řádného odůvodnění rozhodnutí je jedním 

ze základních atributů spravedlivého procesu a má zaručit transparentnost 

a kontrolovatelnost rozhodování soudů za současného vyloučení jejich libovůle.
97

 

Lze tedy uzavřít, v souladu s citovým nálezem, že rozhodnutí o speciálním předběžném 

opatření by mělo být, pro svou závažnost, alespoň stručně odůvodněno, když existuje 

reálný předpokládat, že bude napadeno odvoláním.
98

 

 

Usnesení, kterým bylo rozhodnuto o nařízení předběžného opatření dočasně 

upravujícího poměry dítěte, je závazné pro každého a výrokem je od okamžiku jeho 

vydání vázán nejen soud, ale také další státní orgány a fyzické či právnické osoby. 

Usnesení se rovněž stává okamžikem vydání vykonatelným, kdy vykonatelnost v tomto 

případě není závislá na právní moci, ani na skutečnosti, zda bylo rozhodnutí doručeno 

účastníkům řízení. Každý, kdo má nezletilé dítě u sebe, je povinen jej v tomto okamžiku 

vydat. Pokud se tak nestane, může být dítě v rámci výkonu rozhodnutí pečující osobě 

odejmuto a následně předáno do péče té osoby, která je označena ve výroku 

rozhodnutí.
99

  

 

Ve vztahu k doručování rozhodnutí o předběžné úpravě poměrů dítěte je rozhodné, 

zda soud návrhu vyhověl, či nikoliv. Bylo-li návrhu vyhověno, a to alespoň částečně, 

doručuje se účastníkům písemné vyhotovení usnesení o nařízení předběžného opatření 

až při provedení jeho výkonu. Pokud některý z účastníků nebyl tomuto výkonu osobně 

přítomen, rozhodnutí, spolu s vyrozuměním o provedení jeho výkonu, mu doručí 

příslušný soud dodatečně.
100

 Zákon označuje za příslušný soud k tomuto dodatečnému 

doručení obecný soud toho, kdo má být osvojen, když odkazuje na ustanovení § 445 

ZZŘS. Z logiky věci však vyplývá, že se jedná o zřejmý omyl zákonodárce a místně 

příslušným soudem pro tento úkon bude obecný soud nezletilého dle ustanovení 
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§ 467 ZZŘS.
101

 Usnesení o nařízení předběžného opatření je nezbytné doručit též 

zařízení, jemuž má být dítě předáno do péče, a to i pro případ, že není účastníkem 

řízení.
102

 Pokud byl však návrh soudem zamítnut, postupuje se v souladu s ustanovením 

§ 76g OSŘ a rozhodnutí se doručuje pouze navrhovateli. 

 

Samotný výkon rozhodnutí o předběžné úpravě poměrů dítěte se řídí ustanovením 

§ 497 a násl. ZZŘS. Hlavním předpokladem realizace výkonu takového rozhodnutí 

je citlivý přístup osob, které ho provádějí, a to především s ohledem na dotčené dítě, 

u něhož je nezbytné věnovat zvýšenou pozornost tomu, aby nedošlo k nepřijatelnému 

zásahu do jeho psychického a citového vývoje. Je vhodné dítěti, s přihlédnutím k jeho 

věku, rozumovým schopnostem a citovým vazbám, poskytnou veškeré informace 

o důvodech, pro které je výkon prováděn, jakož i údaje o tom, kam bude převezeno 

a jakým způsobem bude postupováno. Bude-li mít dítě související otázky, měly by mu 

být zodpovězeny. Řízení o výkonu předběžného opatření soud nezahajuje, ani o něm 

zvlášť nerozhoduje. Realizace nařízené prozatímní úpravy poměrů dítěte se provádí 

bezodkladně, ihned po jejím vydání, když příslušným soudem k tomuto úkonu je ten, 

který předběžné opatření nařídil. Pokud již byla věc definitivně předána obecnému 

soudu nezletilého, který je příslušný k řízení ve věci samé, a o této příslušnosti není 

sporu, provede výkon tento obecný soud nezletilého.
103

 Výkon rozhodnutí soud provede 

tak, že v součinnosti s příslušnými orgány veřejné moci nezletilé dítě předá 

do vhodného prostředí. Vlastní výkon rozhodnutí zpravidla neprovádí soudce, 

ale rozvrhem práce určený soudní vykonavatel.
104

 V praxi je samotnému výkonu 

zpravidla přítomen sociální pracovník OSPOD, který fakticky přebírá nezletilé dítě, 

poskytuje mu psychickou podporu a v neposlední řadě s ním komunikuje ohledně celé 

záležitosti. Pokud má být dítě předáno do ústavního zařízení, musí být před umístěním 

podrobeno lékařské prohlídce za účelem získání potvrzení o tom, že zdravotní stav 

dítěte umožňuje jeho zařazení do dětského kolektivu.  
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) STAVINOHOVÁ, J. In: LAVICKÝ, P. a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Praktický  

       komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 772-773. ISBN 978-80-7478-869-7. 
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) § 498 ZZŘS. 
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) WIPPLINGEROVÁ, M., ZAHRADNÍKOVÁ, R., SPURNÁ, K. Zvláštní řízení soudní.  

       2. opravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 182. ISBN 978-80-7478-829-1. 
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Pro úplnost je třeba, kromě procesní úpravy, popsat i aktuální postavení institutu 

zvláštního předběžného opatření vůči obecné právní úpravě týkající se prozatímních 

opatření a to především ve vtahu k umísťování nezletilých dětí do ústavního zařízení, 

případně ZDVOP. Již dříve, za účinnosti předešlé právní úpravy, bylo judikováno 

Krajským soudem v Hradci Králové, že dojde-li v průběhu řízení o návrhu na speciální 

předběžné opatření dle tehdejšího ustanovení § 76a OSŘ ke zjištění, že okolnosti 

případu sice nasvědčují potřebě zatímní úpravy poměrů dítěte, avšak podmínky pro 

nařízení „rychlého“ předběžného opatření nejsou splněny, může být soudem nařízeno 

obecné předběžné opatření spočívající v uložení povinnosti dle tehdejšího ustanovení 

§ 76 odst. 1 OSŘ, za současného zamítnutí původního návrhu. V daném případě 

prvostupňový soud svěřil na základě obecného předběžného opatření nezletilé dítě 

do péče Dětského diagnostického ústavu, když dospěl k závěru, že taková úprava je sice 

nezbytná, avšak nebyly naplněny podmínky dle ustanovení § 76a OSŘ. Krajský soud 

v Hradci Králové, jako soud odvolací, uvedené potvrdil a uzavřel, že postup 

prvostupňového soudu byl správný, když speciální předběžné opatření má být nařízeno 

pouze v případě, že řešení situace dítěte nesnese odkladu.
105

 Uvedený postup je 

v obecné rovině zajisté možné využít i v současné době, nicméně ve vztahu 

k umísťování dítěte do ústavního zařízení, obzvláště pokud s tím nesouhlasí samotný 

nezletilý, či jeho zákonní zástupci, je aktuálně zastáván všeobecný názor, že taková 

úprava poměrů přichází v úvahu pouze za využití speciální právní úpravy ZZŘS, jejíž 

limity zajišťují maximální ochranu dítěte. Uvedené bylo koneckonců podpořeno 

i samotným Krajským soudem v Hradci Králové, který ve svém usnesení z nedávné 

doby judikoval, že odevzdání dítěte do ústavní výchovy předběžným opatřením je 

možné jen postupem dle ustanovení § 452 ZZŘS, nikoliv postupem dle ustanovení § 74 

(eventuálně § 102) a § 76 OSŘ.
106

 Obdobně se k problematice vyjádřil, mimo jiné, 

i Krajský soud v Českých Budějovicích, který uzavřel, že odpovídají-li důvody, pro 

které bylo nařízeno předběžné opatření v podobě přechodného umístění dítěte do 

vhodného prostředí, typu předběžného opatření, jehož právní úprava je obsažena 

v ustanovení § 452 a násl. ZZŘS, je třeba na takové usnesení nahlížet jako na 
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rozhodnutí vydané podle tohoto předpisu se všemi jeho specifiky, a to bez ohledu na to, 

že soud prvního stupně uvedl, že předběžné opatření vydává podle ustanovení § 76 

odst. 1 písm. e) ve spojení s ustanovením § 74 odst. 1 OSŘ.
107

 

 

S ohledem na zaměření této podkapitoly a na výše uvedené bych závěrem ráda 

poukázala na problém, se kterým je možné se v praxi občas setkat. Ocitne-li se dítě 

v situaci nedostatku řádné péče, respektive, pro tento případ, ve stavu absence jakékoliv 

péče, musí řešení přijít bezodkladně. Příslušný OSPOD v takovém případě mnohdy 

využívá svého práva umístit dítě do ZDVOP na vlastní žádost,
108

 aby nezletilému 

co možná nejdříve zajistil odpovídající péči, a teprve poté se obrací na soud s návrhem 

na nařízení speciálního předběžného opatření. Zákon ve svém ustanovení § 42 odst. 5 

písm. b) ZSPOD umožňuje dítě umístit na základě žádosti OSPOD (obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností) do ZDVOP na dobu maximálně šesti měsíců, jestliže 

s takovým pobytem dítěte vyslovil souhlas rodič nebo jiná osoba odpovědná za jeho 

výchovu. Pokud není možné zajistit uvedený souhlas do doby, do níž musí 

o předběžném opatření rozhodnout soud, tedy do dvaceti čtyř hodin od umístění 

nezletilého, je OSPOD povinen neprodleně podat návrh na nařízení speciálního 

předběžného opatření.
109

 Tento postup je též podrobně upravován mnohými 

metodickými pokyny MPSV, které konkretizují, že OSPOD je povinen do dvaceti čtyř 

hodin od umístění dítěte do ZDVOP zajistit souhlas rodiče, či jiné osoby odpovědné 

za výchovu nezletilého, anebo v tomto časovém rozmezí podat k soudu návrh 

na nařízení předběžného opatření.
110

 V praxi však soudy při rozhodování o takto 

učiněném návrhu polemizují a v některých případech dokonce dojde k jeho zamítnutí 

za současného vydání obecného předběžného opatření z moci úřední dle příslušných 

norem OSŘ s odůvodněním, že dítě se v době rozhodování soudu fakticky nenachází 

v bezprostředním ohrožení, jelikož je jeho péče aktuálně zajišťována v rámci pobytu 

v ZDVOP a nejsou proto naplněny podmínky pro nařízení speciálního předběžného 
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opatření ve smyslu naléhavosti situace. Přes to, že pominu negativní dopady takového 

rozhodnutí do oblasti státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP a problémy související 

s doručováním rozhodnutí a následnou vykonatelností, tak nepovažuji uvedený postup 

za správný. Obsáhlá metodika MPSV, aktuální judikatura vztahující se k danému 

tématu
111

 a stejně tak i většina odborné literatury hodnotí jako zcela nepřípustné, 

aby bylo dítě umístěno do ústavního zařízení, tím spíše pak do ZDVOP, na základě 

obecného předběžného opatření, kdy takový postup považují za hrubé obcházení 

zákona. Účelem a smyslem ZDVOP je poskytnutí pomoci dětem v situaci 

bezprostředního ohrožení života, zdraví nebo příznivého vývoje, tedy převážně dětem 

týraným, zanedbávaným, nebo opuštěným.
112

 Z tohoto vyplývá, že do ZDVOP mohou 

být umístěny pouze děti v situaci odůvodňující nařízení speciálního předběžného 

opatření a skutečnost, zda bezprostřední nepřiměřené ohrožení dítěte pominulo, je třeba 

posuzovat z hlediska toho, jaká by byla situace dítěte, pokud by byl jeho pobyt ukončen, 

kdy nemůže zároveň obstát argument, že dítě umístěné v ZDVOP již není fakticky 

vystaveno bezprostřednímu ohrožení, ani nedostatku péče.
113

 Je nutno též poznamenat, 

že v případě nařízení obecného předběžného opatření hrozí reálné riziko, že dítě bude 

v ZDVOP umístěno po delší dobu, než dikce zákona připouští, jelikož OSŘ nelimituje 

dobu trvání takového opatření, ani neklade žádné konkrétní požadavky na jeho 

periodické přezkoumávání za účelem zjištění, jestli nadále trvají důvody, pro které bylo 

nařízeno. Pokud by snad výše uvedený postup soudu byl považován za správný, 

znamenalo by to v praktickém důsledku, že děti, které by vyčkaly se sociální pracovnicí 

OSPOD na rozhodnutí o speciálním předběžném opatření mimo ZDVOP, by následně, 

po dobu svého pobytu v zařízení, užívaly zvýšené ochrany vyplývající z přísného 

režimu prozatímní úpravy dle ZZŘS. Oproti tomu děti, u kterých by došlo nejprve 

k zajištění jejich základních potřeb umístěním do ZDVOP, a teprve poté by byl podán 

k soudu návrh na předběžné opatření, by v důsledku takového postupu přišly o právo na 

zvýšenou ochranu jejich zájmů prostřednictvím speciální úpravy. Při prohloubení 

uvedené problematiky by pak nezbývalo, než si položit otázku: „Je vůbec 
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bezprostředně ohroženo dítě, které se nachází pod faktickým dozorem sociální 

pracovnice OSPOD zajišťující jeho dočasnou péči a ochranu při výkonu své funkce?“ 

 

4.6. Doba trvání předběžného opatření a její prodloužení 

 

Předběžné opatření je zatímním prostředkem, který slouží k ochraně ohrožených 

nebo narušených zájmů dítěte a to pouze na nezbytně nutnou dobu. Dočasnost takového 

opatření je vymezena v ustanovení § 459 odst. 1 ZZŘS, které uvádí, že nařízené 

předběžné opatření trvá maximálně po dobu jednoho měsíce, případně po dobu 

tří měsíců, pokud bylo dítě svěřeno do pěstounské péče na přechodnou dobu,
114

 

počínaje momentem jeho vykonatelnosti. Je obecným předpokladem, že v této době 

bude zahájeno soudní řízení ve věci samé, které povede ke stabilizaci výchovného 

prostředí nezletilého. Soud může v prvotním usnesení o předběžném opatření určit 

i kratší dobu jeho trvání, pokud to považuje za vhodné a situaci odpovídající, když 

dikce zákona vyžaduje, aby poměry dítěte byly prostřednictvím speciální předběžné 

úpravy zajištěny jen na nezbytně nutnou dobu, a lhůty výše uvedené představují pouze 

maximální přijatelnou délku trvání takového opatření. 

 

Výše uvedené limity však nejsou konečné a zákon umožňuje dobu trvání 

předběžného opatření prodloužit, pokud je splněna základní podmínka spočívající 

v zahájení řízení ve věci samé před uplynutím doby trvání prvotního předběžného 

opatření.
115

 Prodloužení doby trvání předběžného opatření za situace, kdy nebylo 

zahájeno řízení ve věci samé, zákon zjevně neumožňuje. Ústavní soud ČR uzavřel, 

že takový postup by nerespektoval kogentní normu a ve svém důsledku by vedl 

k neoprávněnému zásahu do ústavně zaručeného práva na soudní ochranu a spravedlivý 

proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o PD.
116

 

 

O prodloužení doby trvání předběžného opatření rozhoduje obecný soud 

nezletilého, u něhož bylo zahájeno řízení ve věci samé. Dojde-li k situaci, že se soud, 

                                                 
114

) § 459 odst. 2 ZZŘS. 
115

) § 460 odst. 1 ZZŘS. 
116

) Nález Ústavního soudu. In: Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu. [online]. 2010.  

       [cit. 2017-02-20], IV. ÚS 2244/09. Dostupné z:  

       http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=4-2244-09_5. 

http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=4-2244-09_5


51 

 

kterému byla věc předána k řádnému řízení, nepovažuje za obecný soud nezletilého a na 

základě této domněnky předloží věc k rozhodnutí o místní příslušnosti svému 

nadřízenému soudu dle ustanovení § 453 odst. 2 ZZŘS, musí v mezidobí o případném 

prodloužení doby trvání předběžného opatření rozhodnout soud, který jej nařídil.
117

  

 

Ve vztahu k samotným limitům možného prodloužení speciálního předběžného 

opatření je třeba rozlišovat, zda bylo nezletilé dítě prostřednictvím tohoto institutu 

odevzdáno do pěstounské péče na přechodnou dobu, či do jiného vhodného prostředí.  

 

Co se týče přechodné pěstounské péče, postupuje se dle ustanovení § 459 odst. 2 

ZZŘS, tedy prvotní rozhodnutí o předběžné úpravě trvá tři měsíce od jeho 

vykonatelnosti. Pokud v tomto období dojde k zahájení řízení ve věci samé, trvají 

účinky prozatímního opatření do té doby, než se stane vykonatelným rozhodnutí, 

kterým se meritorní řízení končí, nebo do okamžiku vykonatelnosti rozhodnutí, kterým 

se předběžné opatření ruší. Z popsané právní úpravy plyne, že v průběhu řízení ve věci 

samé není třeba předběžné opatření pravidelně prodlužovat. Pokud však v průběhu 

trvání takto zajištěné přechodné pěstounské péče nedojde k zahájení řízení ve věci samé 

a zároveň uplyne lhůta tří měsíců jejího trvání, zanikne takové předběžné opatření 

ze zákona. Uvedené však neznamená, že by přechodná pěstounská péče mohla 

po zahájení řádného řízení trvat neomezeně dlouhou dobu. Režim pěstounské péče 

na přechodnou dobu je upraven zvláštním právním předpisem, tedy ZSPOD, který 

ve svém ustanovení § 27 odst. 8 zakládá povinnost soudu nejméně jednou za tři měsíce 

přezkoumat, zda důvody, pro které bylo dítě svěřeno do pěstounské péče, stále trvají. 

Následující odstavec téhož ustanovení pak uzavírá, že pěstounská péče na přechodnou 

dobu může trvat nejdéle 1 rok. Tato zákonná úprava musí být aplikována ve vzájemném 

souladu s úpravou ZZŘS. 

 

Bylo-li speciální předběžné opatření nařízeno dle ustanovení § 459 odst. 1 ZZŘS 

a dítě bylo umístěno do jiného vhodného prostředí, je třeba vycházet z definice 

ustanovení § 460 odst. 1 ZZŘS, které umožňuje soudu předběžné opatření opakovaně 

prodloužit na dobu nejvýše jednoho měsíce tak, aby celková doba trvání příslušného 
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opatření nepřesáhla šest měsíců od jeho vykonatelnosti. Doba půl roku je zákonem 

v tomto případě považována za maximální, kdy prodloužení předběžného opatření nad 

tuto hranici je připuštěno pouze výjimečně a to tehdy, nebylo-li z vážných důvodů 

a objektivních příčin možné v průběhu uplynulých šesti měsíců skončit důkazní řízení 

ve věci samé. Pojem důkazní řízení je pak třeba vykládat jako fázi řízení od jeho 

zahájení po vyhlášení rozhodnutí. Za vážné důvody a objektivní příčiny lze považovat 

okolnosti věcné povahy, které jsou schopny zásadně ovlivnit možnost soudu ukončit 

řízení, když těmito může být například nemoc účastníka řízení, či potřeba rozsáhlejšího 

dokazování. Oproti tomu průtahy v řízení zapříčiněné vlastním jednáním procesních 

účastníků, včetně nečinnosti soudce, za objektivní příčiny považovat nelze.
118

 I s touto 

problematikou se pojí občasná soudní praxi, kdy dojde k tzv. překvalifikování situace 

dítěte a následnému zhodnocení, že k prodloužení speciálního předběžného opatření 

není důvod, jelikož fakticky pominuly okolnosti, pro něž bylo takové opatření vydáno, 

případně uplynula maximální možná doba trvání zatímní úpravy, nicméně situace 

nezletilého není natolik stabilní, aby se dítě mohlo vrátit do svého přirozeného 

prostředí, a proto je dosavadní speciální režim nahrazen obecným předběžným 

opatřením. Ohledně nepřípustnosti takového postupu odkazuji na předešlou 

podkapitolu.  

 

Současná právní úprava umožňuje soudu nařídit speciální předběžné opatření, jímž 

může dočasně upravit poměry nezletilého dítěte i za situace, kdy není dána pravomoc 

českých soudů k rozhodnutí o meritu věci.
119

 V těchto složitějších případech není doba 

trvání účinků předběžného opatření limitována časovým úsekem jednoho měsíce a není 

proto třeba takové prozatímní rozhodnutí periodicky prodlužovat, nicméně doba trvání 

předběžného opatření nesmí překročit délku šesti měsíců.
120

 

 

Je nezbytné se též zabývat tím, jaké podmínky musí být naplněny, aby soud vůbec 

mohl rozhodnout o prodloužení předběžného opatření. Především je třeba vzít v úvahu, 

že soud je povinen při každém rozhodování o prodloužení prozatímní úpravy poměrů 
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) ŠÍNOVÁ, R. KŘIVÁČKOVÁ, J. Civilní proces: Řízení nesporné, rozhodčí a s mezinárodním  

       prvkem. Praha: C.H. Beck, 2015. s. 227. ISBN 978-80-7400-594-7. 
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) § 461 ZZŘS. 
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) STAVINOHOVÁ, J. In: LAVICKÝ, P. a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Praktický  

       komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 775. ISBN 978-80-7478-869-7. 
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dítěte podrobně zkoumat, zda trvají důvody, pro které musí být zachován nařízený 

režim a nikoliv tento stav pouze mechanicky udržovat. V zásadě musí být naplněna 

podmínka existence důvodů, pro které by soud předběžné opatření nařídil i za situace, 

kdyby o něm rozhodoval poprvé, respektive v případě neprodlužení předběžné úpravy 

by se dítě opět ocitlo v nedostatku řádné péče, v ohrožení života, zdraví, normálního 

vývoje, či jiného důležitého zájmu. Zároveň musí být další trvání předběžného opatření 

i nadále přiměřeným zásahem do rodičovských práv a do práva dítěte a rodičů 

na rodinný život v porovnání s aktuální situací. V neposlední řadě musí být z obsahu 

spisového materiálu soudu a OSPOD zřejmé, že tyto orgány veřejné moci činily veškeré 

dostupné a přiměřené kroky k tomu, aby důvody, pro které bylo předběžné opatření 

nařízeno, pominuly a mohlo tak, v co nejkratší možné době, dojít k opětovnému 

sloučení rodiny.
121

 Neopominutelnou a tou nejdůležitější podmínkou pro prodloužení 

doby trvání předběžného opatření je předpoklad, že takový postup je v tom nejlepším 

zájmu nezletilého dítěte.  

 

Pokud jsou podmínky pro trvání předběžného opatření splněny, může o prodloužení 

rozhodnout soud z moci úřední i na návrh. V praxi účinnost nařízeného předběžného 

opatření zpravidla hlídá nejen soud, ale též OSPOD, který mnohdy soudu s předstihem 

zasílá podnět k rozhodnutí o prodloužení doby trvání předběžného opatření společně 

se svým stanoviskem k věci a zprávou o aktuální situaci v rodině nezletilého.  

 

4.7. Návrh na zrušení předběžného opatření 

 

Má-li soud za prokázané, že pominuly skutečnosti, pro které bylo nařízeno 

speciální předběžné opatření a jeho další trvání není důvodné, rozhodne o jeho zrušení 

na základě ustanovení § 462 ZZŘS. Učinit tak může na návrh oprávněné osoby. Aktivní 

legitimaci k podání zmíněného návrhu zákon přiznává rodičům nezletilého, 

opatrovníkovi dítěte jmenovanému pro řízení ve věci samé dle ustanovení § 455 ZZŘS, 

a v neposlední řádě je k tomuto úkonu legitimován OSPOD (navrhovatel).
122

 Takto 

vymezený okruh účastníků je však užší, než okruh účastníků samotného řízení o vydání 
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) SVOBODA, Karel. Nesporná řízení II. Praha: C.H. Beck, 2016. s. 247-248. ISBN 978-80-7400- 

       606-7. 
122

) § 462 odst. 1 ZZŘS. 
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předběžného opatření a následného řízení ve věci samé. Pokud by příslušné ustanovení 

bylo vykládáno doslovně, ve svém důsledku by to znamenalo, že návrh na zrušení 

předběžného opatření není oprávněna podat žádná jiná osoba, které bylo dítě odňato 

z péče, pokud tato není rodičem. Nelze však opominout, že osoba vykonávající 

faktickou péči o dítě na základě určitého právního titulu, tedy například osvojitel, 

pěstoun či jiná třetí osoba (příbuzný), má obdobný zájem návrh podat, jako samotní 

rodiče. Stejný důsledek by nastal i vůči osobě, které bylo dítě prozatímně do péče 

odevzdáno. Uvedená nerovnost nemá žádné opodstatnění a systematickým výkladem 

lze uzavřít, že i ostatní účastníci předmětného řízení jsou k podání návrh oprávněni.
123

 

 

Problematickou se může stát otázka, zda je soud oprávněn zrušit předběžné 

opatření i bez návrhu. Odborná literatura a jednotlivé právní výklady se v tomto směru 

názorově rozcházejí. Je možné se setkat se závěrem, že zrušení předběžného opatření 

soudem z moci úřední není možné, když ustanovení § 462 odst. 1 ZZŘS s takovým 

postupem nepočítá a zároveň je ve vztahu lex specialis vůči ustanovení § 77 odst. 2 

OSŘ, které v obecné rovině soudu takový postup umožňuje.
124

 Odborníci zastávající 

opačný názor se pak odvolávají na argument od většího k menšímu a dovozují, že pokud 

soud může rozhodnout o zrušení předběžného opatření sám od sebe ve sporném řízení, 

tím spíše musí platit, že totéž může učinit v nesporném řízení, a to i v souvislosti s péčí 

soudu o nezletilé děti.
125

 Domnívám se, že druhý popsaný přístup je logičtější a více 

odpovídá zvláštnímu režimu speciálního předběžného opatření, především pak jeho 

podstatě. Skutečnost, že předběžné opatření smí trvat jen nezbytně nutnou dobu, 

uvedené podporuje. Bylo by nemyslitelné, aby soud, ač přesvědčen že nařízené 

předběžné opatření je v daný okamžik již bezdůvodné, nemohl tuto situaci řešit z moci 

úřední a byl tak odkázán na případné podání návrhu na jeho zrušení stran některého 

z účastníků. 
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) ŠÍNOVÁ, R. KŘIVÁČKOVÁ, J. Civilní proces: Řízení nesporné, rozhodčí a s mezinárodním  

       prvkem. Praha: C.H. Beck, 2015. s. 228. ISBN 978-80-7400-594-7. 
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) KŘIVÁČKOVÁ, J. In: SVOBODA, K., TLÁŠKOVÁ, S., VLÁČIL, D., LEVÝ, J., HROMADA, M. a kol.  

       Zákon o zvláštních řízeních soudních: Komentář. Praha: C.H. Beck, 2015. s. 902. ISBN 978-80- 

       7400-297-7. 
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) SVOBODA, Karel. Nesporná řízení II. Praha: C.H. Beck, 2016. s. 254. ISBN 978-80-7400-606-7. 
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O návrhu na zrušení předběžného opatření rozhoduje soud, který je příslušný 

k řízení ve věci samé, tedy obecný soud nezletilého, ve smyslu ustanovení § 467 ZZŘS. 

Bylo-li postupováno v souladu s ustanovením § 453 odst. 2 ZZŘS a dosud nebylo 

rozhodnuto nadřízeným soudem o příslušnosti obecného soudu dítěte, rozhodne 

o návrhu soud, který předběžné opatření nařídil.
126

 

 

Vzhledem k tomu, že nařízení předběžného opatření je velmi závažný zásah 

do rodičovských práv a práva dítěte a jeho rodiny na rodinný život, upravuje zákon i ve 

vztahu k řízení o návrhu na zrušení předběžného opatření poměrně přísný režim, 

spočívající především v krátké lhůtě, ve které je soud o návrhu povinen rozhodnout. 

Ustanovení § 462 odst. 1 ZZŘS normuje, že soud v této záležitosti musí rozhodnout 

svým usnesením bezodkladně, nejpozději do sedmi kalendářních dnů ode dne podání 

návrhu. S ohledem na tento požadavek soud v praxi zpravidla rozhoduje bez jednání.
127

 

 

Návrh může být podán kdykoli za doby trvání předběžného opatření, avšak pokud 

byl již jednou podaný návrh soudem zamítnut, může jej oprávněná osoba opakovaně 

podat až po uplynutí lhůty čtrnácti dnů od právní moci rozhodnutí o zamítnutí 

předešlého návrhu.
128

 Uvedené neznamená, že by oprávněná osoba nemohla podat 

návrh dříve, před uplynutím zákonem omezující lhůty, nicméně v takovém případě musí 

uvést nové, nebo alespoň jiné důvody, pro které zrušení prozatímní úpravy žádá. Jestliže 

je návrh podán před uplynutím výše uvedené čtrnáctidenní lhůty a obsah návrhu je 

totožný s návrhem předcházejícím, soud řízení o návrhu na zrušení předběžného 

opatření zastaví z důvodu nesplnění podmínky pro jeho vedení, neboť se jedná o věc 

rozsouzenou.
129

 

 

4.8. Odvolání 

 

Proti rozhodnutí o předběžné úpravě poměrů dítěte je přípustné podání opravného 

prostředku, respektive odvolání. Speciální úprava institutu odvolání v rámci ZZŘS 
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) § 462 odst. 2 ZZŘS. 
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) § 77 odst. 2 OSŘ a contrario § 19 ZZŘS, které se vztahuje pouze na řízení ve věci samé. 

       SVOBODA, Karel. Nesporná řízení II. Praha: C.H. Beck, 2016. s. 255. ISBN 978-80-7400-606-7. 
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) SVOBODA, Karel. Nesporná řízení II. Praha: C.H. Beck, 2016. s. 259. ISBN 978-80-7400-606-7. 
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se vztahuje nejen na odvolání do prvotního rozhodnutí o nařízení předběžného opatření, 

ale i na odvolání do usnesení o jeho prodloužení, či zrušení, když i taková rozhodnutí 

zákon považuje za usnesení upravující poměry dítěte.
130

 

 

Odvolání proti rozhodnutí, kterým bylo prvotně nařízeno předběžné opatření, musí 

být podáno, dle ustanovení § 204 odst. 1 OSŘ, ve lhůtě patnácti dnů od doručení 

písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje, tedy 

u obecného soudu navrhovatele, který o předběžné úpravě rozhodl. Pokud však 

oprávněné osoby podají včasné odvolání u soudu příslušného k řízení ve věci samé dle 

ustanovení § 467 ZZŘS, nelze jej odmítnout pro opožděnost.
131

 U obecného soudu 

nezletilého se pak podávají odvolání směřující proti rozhodnutí o prodloužení, 

či zrušení předběžného opatření.  

 

Podání odvolání má devolutivní účinky, nicméně pro tento případ zákon připouští 

tzv. autoremeduru a umožňuje soudu prvního stupně posoudit odvolání i z hlediska 

věcného. Ustanovení § 464 ZZŘS stanovuje podmínku uvedeného postupu a normuje, 

že soud prvního stupně může své původní usnesení o předběžné úpravě změnit, pokud 

odvolání v celém rozsahu vyhoví. Pokud soud uvedeného postupu využije a své prvotní 

rozhodnutí změní, jedná se o nové rozhodnutí, proti němuž je opět přípustné 

odvolání.
132

 

 

Pokud prvostupňový soud nepostupoval podle ustanovení § 464 ZZŘS, tedy 

neshledal odvolání jako důvodné a nemohl mu zcela vyhovět, posoudí případné 

odvolání jen z hlediska jeho přípustnosti a věc předloží k rozhodnutí soudu odvolacímu. 

Požadavek urychlené stabilizace poměrů nezletilého dítěte má vliv i na odvolací řízení, 

když zákon klade na jeho průběh přísnější nároky. Dle dikce zákona musí soud prvního 

stupně předložit věc odvolacímu soudu k projednání ve lhůtě patnácti dnů od podání 

odvolání, a tento je pak povinen o něm rozhodnout v následujících sedmi dnech.
133
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) SVOBODA, Karel. Nesporná řízení II. Praha: C.H. Beck, 2016. s. 283. ISBN 978-80-7400-606-7. 
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) § 463 ZZŘS. 
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) WIPPLINGEROVÁ, M., ZAHRADNÍKOVÁ, R., SPURNÁ, K. Zvláštní řízení soudní.  
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K podání odvolání jsou oprávněni účastníci příslušného řízení. Pokud byl však 

návrh OSPOD na nařízení předběžného opatření podle ustanovení § 452 ZZŘS 

usnesením soudu zamítnut, aktivně legitimován k podání odvolání je pouze navrhovatel, 

nikoliv rodič dítěte, či jiná osoba odpovědná za jeho výchovu. Pokud v tomto případě 

podá odvolání neoprávněná osoba, bude soudem odmítnuto. Uvedené vyplývá 

z aktuální judikatury Krajského soudu v Hradci Králové, který ve svém usnesení přímo 

uvádí: „Předběžné opatření je rozhodnutím prozatímním a má ryze procesní povahu. 

Z toho plyne, že do práv nebo povinností účastníků je rozhodnutí o návrhu na 

předběžném opatření způsobilé zasáhnout toliko v případě, že je předběžné opatření 

nařízeno. Je-li návrh na nařízení předběžného opatření soudem zamítnut, pak je tímto 

rozhodnutím negativně zasahováno výhradně do procesních práv navrhovatele. Pouze 

navrhovatel je proto osobou oprávněnou podat odvolání proti usnesení o zamítnutí 

návrhu na nařízení předběžného opatření.“
134

 

 

Protože i odvolací řízení je vedeno především v zájmu nezletilého dítěte, připouští 

zákon ve svém ustanovení § 28 odst. 1 ZZŘS v průběhu tohoto řízení uvádět nové 

skutečnosti a důkazy, které nebyly uplatněny při původním rozhodování, vůči němuž 

odvolání směřuje. Soud k těmto novým okolnostem, pokud jsou mu známy, přihlédne 

dokonce i za situace, že k jejich uplatnění stran účastníků nedošlo.  

 

Proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci předběžné úpravy poměrů nezletilého 

dítěte není přípustné dovolaní.
135

 Dotčené osoby však mají možnost obrátit se na 

Ústavní soud ČR prostřednictvím ústavní stížnosti, pokud se domnívají, že došlo 

k porušení jejich ústavou zaručených práv a svobod. Jedná se o jedinou možnost, jak lze 

zvrátit dosavadní průběh řízení, když rozhodnutí odvolacího soudu je konečným 

výsledkem „sporu“.
136
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) Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 11.01.2016, sp. zn. 19 Co 5/2016. 
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) § 30 odst. 1 ZZŘS: „Dovolání není přípustné proti rozhodnutí podle hlavy páté části druhé tohoto  

       zákona, ledaže jde o rozsudek o omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti, pozastavení nebo  

       omezení jejího výkonu, o určení nebo popření rodičovství nebo o nezrušitelné osvojení.“ 
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) WIPPLINGEROVÁ, M., ZAHRADNÍKOVÁ, R., SPURNÁ, K. Zvláštní řízení soudní.  

       2. opravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 182. ISBN 978-80-7478-829-1. 



58 

 

Ve vztahu k rozhodovací praxi Ústavního soudu ČR, týkající se problematiky 

odvolání do usnesení o předběžné úpravě poměrů dítěte, lze pak například uvést 

aktuální nález Ústavního soudu ze dne 7.11.2016, prostřednictvím něhož se tento, mimo 

jiné, vypořádal se soudní praxí spočívající v odmítání odvolání do usnesení 

o prodloužení předběžného opatření pro jeho bezpředmětnost za situace, kdy účinky 

takového prodloužení pominuly uplynutím lhůty dříve, než stihl odvolací soud o věci 

rozhodnout. Ústavní soud zaujal jednoznačné stanovisko, že takový postup není možný 

a samotná skutečnost, že napadené usnesení již není aktuální, nemůže být důvodem, 

který by umožňoval odmítnout odvolání a odepřít tak účastníkům řízení možnost 

přezkumu, zda tímto zásahem nebyla porušena jejich práva. Ústavní soud též upozornil 

na absenci zákonné úpravy, která by umožňovala odmítnout odvolání pro 

„bezpředmětnost“.
137

  

 

Vzhledem k tomu, že praxe jednotlivých odvolacích soudů je značně rozdílná, co se 

týče rozhodování o odvolání do nařízeného předběžného opatření za situace, kdy 

v mezidobí, tedy od vydání usnesení soudu prvního stupně do rozhodnutí odvolacího 

soudu, došlo ke změně skutkového stavu a napadené usnesení bylo v tomto období 

zrušeno, či zaniklo ze zákona, vydal Nejvyšší soud ČR k této problematice dne 8.3.2017 

stanovisko, kterým fakticky podpořil i výše uvedený závěr Ústavního soudu. Stanovisko 

Nejvyššího soudu se vztahuje k výkladu ustanovení § 75c odst. 4 OSŘ
138

 a bylo vydáno 

na základě podnětu Krajského soudu v Brně ke sjednocení judikatury týkající se otázky, 

zda se na rozhodování odvolacího soudu o usnesení ve věci předběžného opatření 

vztahuje výše uvedené ustanovení OSŘ. Nejvyšší soud se ve svém vyjádření zaměřil, 

mimo jiné, i na vztah ustanovení § 75c odst. 4 OSŘ k řízení o předběžném opatření 

dle ZZŘS. Před vydáním samotného stanoviska provedl Nejvyšší soud podrobný 

průzkum aktuální soudní praxe, když zjistil, že některé odvolací soudy rozhodují 

o odvolání do předběžného opatření v souladu s ustanovením § 75c odst. 4 OSŘ, jiné 

soudy takové odvolaní odmítají na základě ustanovení § 218 OSŘ, a některé odvolací 

soudy přistupují k zastavení odvolacího řízení podle ustanovení § 211 ve spojení 

                                                 
137

) Nález Ústavního soudu ze dne 07.11.2016. [cit. 2017-03-12], II. ÚS 2950/16. Dostupné z:  

       http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-2950-16_2. 
138

) § 75c odst. 4 OSŘ: „Pro předběžné opatření je rozhodující stav v době vyhlášení (vydání) usnesení  

       soudu prvního stupně.“ 

http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-2950-16_2
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s ustanovením § 104 odst. 1 OSŘ. Dále bylo zjištěno, že i názory odborné veřejnosti 

na tuto problematiku se výrazně rozcházejí a odborná literatura, včetně příslušných 

komentářů zákona, obsahuje různorodé výklady, které jsou ve vzájemném nesouladu. 

Nejvyšší soud uzavřel, že: „Pro rozhodování odvolacího soudu o odvolání proti 

usnesení soudu prvního stupně ve věci předběžného opatření je rozhodující stav, který 

tu byl v době vyhlášení (vydání) napadeného usnesení s tím, že uvedené platí i pro řízení 

ve věcech předběžných opatření upravených ZZŘS, tedy že při rozhodování o odvolání 

soud nepřihlíží k tomu, že po vyhlášení (vydání) usnesení soudem prvního stupně 

pominuly důvody, pro které bylo předběžné opatření nařízeno, popřípadě že bylo 

předběžné opatření soudem prvního stupně posléze zrušeno nebo že ze zákona zaniklo.“  

Ve vztahu k ZZŘS dále Nejvyšší soud zastává stanovisko, že ve věci odvolání do 

nařízeného předběžného opatření není podstatné, zda se jedná o předběžné opatření 

upravené v předpisech sporného či nesporného řízení, když ani příslušné normy ZZŘS 

nikterak nevylučují aplikaci ustanovení § 75c odst. 4 OSŘ, respektive přímo neuvádí, že 

by v rámci odvolacího řízení mohlo být přihlíženo k novým skutečnostem 

a důkazům.
139

 

 

S výše uvedeným závěrem souhlasím a domnívám se, že samotné zjištění, zda 

předběžným opatřením nedošlo k porušení základních práv a svobod dotčených osob, 

bez ohledu na to, zda opatření trvá, či nikoliv, je pro účastníky mnohdy důležité nejen z 

důvodu případného domáhání se náhrady škody za způsobenou újmu, ale, dle mého 

názoru, i pro osobní zadostiučinění. 

 

4.9. Využitelnost předběžného opatření po zahájení řízení ve věci 

samé 

 

V závěru celé kapitoly je třeba se vypořádat s otázkou, zda je možné nařídit 

speciální předběžné opatření v době po zahájení řádného řízení o výchově nezletilého. 

K této problematice se většina odborné literatury nevyjadřuje a judikatura prakticky 

                                                 
139

)  Stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 08.03.2017,  

        sp. zn. Cpjn 202/2016. Dostupné z:  

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/2C75994C05DD5EA0C12580E3004

10664?openDocument&Highlight=0,. 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/2C75994C05DD5EA0C12580E300410664?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/2C75994C05DD5EA0C12580E300410664?openDocument&Highlight=0,


60 

 

mlčí. Názor k této záležitosti však prezentoval například JUDr. Svoboda, který vycházel 

z usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31.1.2011, když tento uzavřel, že speciální 

předběžné opatření nelze využít poté, co došlo k zahájení řízení o výchově nezletilého 

s odkazem na ustanovení § 102 OSŘ, které po zahájení řízení počítá pouze s využitím 

obecných předběžných opatření, nikoliv však s předběžným opatřením speciálním.
140

 

Nutno poznamenat, že ustanovení § 102 OSŘ výslovně nepočítá s žádným konkrétním 

předběžným opatřením, ale pouze zjednodušenou formou dovoluje soudu během řízení 

zatímně upravit poměry účastníků předběžným opatřením „bez přívlastků“. Volena má 

být taková úprava, která na vzniklou situaci nejpřiléhavěji dopadá.
141

 

 

V současné době je toto ustanovení třeba aplikovat i ve zvláštních řízeních 

soudních v souladu s podpůrnou účinností OSŘ.
142

 Shodně s JUDr. Svobodou se však 

domnívám, že výše uvedený závěr Krajského soudu v Praze je nesprávný a odporující 

právnímu režimu zvýšené ochrany zájmů nezletilých dětí. Speciální předběžné opatření 

v zásadě slouží jako bezprostřední ochrana vážně ohrožených, nebo narušených 

základních zájmů dítěte a spočívá především v odnětí dítěte z jeho přirozeného 

prostředí. Tento postup by měl být realizován zásadně prostřednictvím § 452 ZZŘS a to 

bez ohledu na to, zda tu je, či není zahájené soudní řízení ve věci samé. Jiný výklad by 

znamenal ponížení ochrany zájmů dítěte po zahájení řízení o jeho poměrech, když pro 

toto období by došlo k omezením oprávnění OSPOD podat návrh na nařízení 

speciálního předběžného opatření. Zajištění ochrany nezletilého by pak mohlo být 

realizováno pouze na základě obecného předběžného opatření dle příslušných 

ustanovení OSŘ, avšak zákonný režim tohoto opatření by mnohdy neodpovídal 

potřebám dané situace a proto takový postup, dle mého názoru, nemůže nahradit 

popsanou speciální úpravu.
143

  

 

                                                 
140

) Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31.01.2011, sp. zn. 32 Co 35/2011. 
141

) KŘÍSTEK, Adam. Stručně o soudních předběžných opatřeních v oblasti péče soudu o nezletilé.  

       In: Právo a rodina. Praha: Linde, 2017, roč. 19, č. 1, s. 14. ISSN 1212-866X. 
142

) § 1 odst. 3 ZZŘS. 
143

) SVOBODA, Karel. Nesporná řízení II. Praha: C.H. Beck, 2016. s. 262-263. ISBN 978-80-7400- 

       606-7. 

       SVOBODA, K. Nový režim předběžného opatření, upravujícího poměry dítěte. In: Bulletin  

       Advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2014, s. 2-3. ISSN 1210-6348. Dostupné také z:  

       http://www.bulletin-advokacie.cz/novy-rezim-predbezneho-opatreni-upravujiciho-pomery-ditete. 

http://www.bulletin-advokacie.cz/novy-rezim-predbezneho-opatreni-upravujiciho-pomery-ditete


61 

 

Domnívám se též, že výše uvedený závěr Krajského soudu v Praze 

by z praktického hlediska byl jen těžko realizovatelný. Osobně jsem se v praxi setkala 

hned s několika situacemi, kdy se dítě ocitlo bez jakékoliv péče a bylo třeba 

bezodkladně řešit jeho umístění do vhodného prostředí formou speciálního předběžného 

opatření. Pro příklad je možné uvést situaci, kdy rodiče i s dítětem přiletí do ČR a 

bezprostředně po příletu jsou tito zadrženi cizineckou policií a následně odvedeni do 

vazby. Není nikterak neobvyklé, že k uvedenému dochází v nočních hodinách, či o 

víkendu a bezprizorní dítě proto zajišťuje sociální pracovnice držící pracovní 

pohotovost společně se soudcem v dosahu. V takovém případě, pokud není nalezeno 

jiné, vhodnější řešení, podává OSPOD návrh na předběžnou úpravu poměrů dítěte dle § 

452 odst. 1 ZZŘS, aniž by zjišťoval, či měl možnost zjistit, zda ve věci dotčeného dítěte 

aktuálně neprobíhá soudní řízení o jeho výchově. Jsem toho názoru, že i případné 

zjištění takové informace by nemělo na postup OSPOD žádný vliv a považuji za 

vyloučené, aby v takovém případě bylo voleno náhradní řešení spočívající ve využití 

obecného předběžného opatření, k čemuž v zásadě OSPOD ani nemá pravomoc.  
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5. Předběžná opatření dle § 74 a násl. OSŘ 

 

Jak již bylo výše podrobně popsáno, předběžné opatření podle § 452 a násl. ZZŘS 

je nástrojem k ochraně a prosazení vážně ohrožených zájmů dítěte. Právní úprava klade 

na využití tohoto nástroje poměrně striktní požadavky, spočívající zejména 

ve specifikaci pouze jednoho konkrétního subjektu, který je aktivně legitimován 

k podání návrhu, v přísně nastavených limitech pro vydání takového předběžného 

opatření, případně krátkých lhůt vázaných k odvolacímu řízení a v neposlední řadě 

vyžaduje naplnění zákonných podmínek, bez nichž předběžné opatření podle 

příslušných norem ZZŘS nelze vydat.  

 

Je však nutné připustit, že v životě dítěte může dojít k situaci, kdy nejsou splněny 

podmínky pro nařízení speciálního předběžného opatření, přesto je nezbytné zatímně 

upravit poměry nezletilého za účelem ochrany jeho práv a zájmů. S takovou situací 

výslovně počítá i ZZŘS, který ve svém ustanovení § 12 umožňuje soudu vydat obecné 

předběžné opatření podle OSŘ a to i bez návrhu. Skutečnost, že režim obecných 

předběžných opatření není výslovně upraven v ZZŘS nelze vykládat tím způsobem, že 

by takové předběžné opatření ve věci péče soudu o nezletilého nemohlo být vydáno.
144

 

Z dikce zákona vyplývá, že podle ZZŘS se postupuje v právních věcech, které tento 

zákon upravuje a není-li stanoveno jinak, postupuje se podle OSŘ, případně, nevyplývá-

li z povahy jednotlivých ustanovení něco jiného, použijí se ustanovení ZZŘS vedle 

ustanovení OSŘ.
145

  

 

Lze tedy shrnout, že obecného předběžného opatření je možné využít ve všech 

případech, kdy sice nejsou splněny podmínky pro nařízení speciálního předběžného 

opatření, avšak zároveň existují okolnosti, které odůvodňují potřebu zatímní úpravy 

poměrů dítěte. 

 

Situací, kdy je třeba upravit poměry nezletilého formou obecného předběžného 

opatření, může být hned několik. Nejčastěji se jedná o potřebu prozatímní úpravy 

                                                 
144

) SVOBODA, Karel. Nesporná řízení II. Praha: C.H. Beck, 2016. s. 229. ISBN 978-80-7400-606-7. 
145

) § 1 ZZŘS. 
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vztahující se k péči o nezletilého, k vyživovací povinnosti rodičů vůči dítěti, nebo 

k určení styku dítěte s rodičem, případně jinou osobou, ke které má nezletilý silnou 

citovou vazbu. Vzhledem k rozsáhlosti problematiky obecných předběžných opatření 

upravujících poměry dítěte se tato kapitola bude zaměřovat převážně na aktuální 

problematické oblasti, se kterými se lze v praxi nejčastěji setkat. 

 

5.1. Procesní úprava předběžného opatření podle OSŘ 

 

Dříve, než je možné se zaměřit na konkrétní aplikační praxi ve vztahu 

k jednotlivým oblastem, jež se dají upravit prostřednictvím obecného předběžného 

opatření, je nutné, alespoň v základní rovině, vymezit procesní právní úpravu, která 

se k tomuto tématu váže, a to především v kontrastu vůči speciálnímu předběžnému 

opatření.  

 

Institut předběžného opatření je upraven pro dobu před zahájením řízení ve věci 

samé v ustanovení § 74 a násl. OSŘ. Po zahájení řízení ve věci samé pak lze postupovat 

dle ustanovení § 102 OSŘ, jenž prakticky pouze odkazuje na obdobné využití právních 

norem vztahujících se na předběžné opatření pro období před zahájením řádného řízení. 

Co se týče předběžné úpravy poměrů dítěte, přichází v úvahu využití ustanovení § 76 

odst. 1 písm. a) v souvislosti s určením výživného pro nezletilého a ustanovení § 76 

odst. 1 písm. e) ve smyslu prozatímní úpravy výchovy a styku s dítětem.  

 

Základním předpokladem pro nařízení předběžného opatření je splnění dvou 

základních podmínek. Předně musí být osvědčen nárok, jehož zajištění předběžnou 

úpravou si okolnosti vyžadují, a to alespoň pravděpodobně. Dále musí být prokázána 

potřeba vydání předběžného opatření naléhavostí situace. Rozdíl mezi pojmy „osvědčit“ 

a „ prokázat“ spočívá v míře jistoty o pravdivosti zatím pouze tvrzeného skutkového 

stavu věci. Uplatněný nárok nemusí být spolehlivě prokázán, avšak musí být alespoň 

osvědčen, tedy musí se jevit, na základě tvrzených skutečností navrhovatele, jako 

pravděpodobný. Oproti tomu naléhavost situace, která si vyžaduje prozatímní úpravu 

poměrů účastníků, musí být prokázána. Tato potřeba nastává v případech, kde 
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by nenařízením předběžného opatření vznikl prostor pro jednání, které by vedlo 

k vytvoření nezvratného stavu a neodčinitelných následků.
146

 

 

V obecné rovině lze prozatímní úpravu poměrů účastníků nařídit jen na návrh.
147

 

Zákon však i v tomto případě vychází z požadavku nejlepšího zájmu dítěte, a proto je 

nezbytné obecné normy aplikovat v souladu se zvláštní úpravou ZZŘS, konkrétně 

s ustanovením § 12 odst. 1, z něhož plyne, že předběžné opatření ve věci nezletilých 

dětí lze vydat i bez návrhu.  

 

Účastníky řízení o nařízení předběžného opatření jsou navrhovatel a ti, kteří by jimi 

byli, kdyby šlo o věc samu. Spornou otázkou v této oblasti zůstává, zda je aktivně 

legitimován k podání návrhu na nařízení obecného předběžného opatření také OSPOD, 

pokud současně neprobíhá žádné řízení ve věci samé a OSPOD tedy nezastává roli 

kolizního opatrovníka dítěte. Jednoznačný názor k této problematice zaujímá MPSV 

společně s nadřízenými orgány OSPOD, kteří prostřednictvím metodickým 

a informačních pokynů mnohokrát vyjádřili své stanovisko, že OSPOD v takovém 

případě oprávněný k podání návrhu na vydání obecného předběžného opatření není. 

Uvedené tvrzení opírají především o zásadu enumerativnosti veřejnoprávních 

pretenzí,
148

 když zákon tomuto orgánu pravomoc k popsanému jednání v žádné 

ze svých norem výslovně nepřiznává. V praxi však mnohdy OSPOD návrh na nařízení 

předběžného opatření dle ustanovení § 76 odst. 1 písm. e) OSŘ podá, aniž by ve věci 

probíhalo řízení ve věci samé, a soudy předběžnou úpravu nařídí s výslovným 

konstatováním, že tak činí na návrh. Lze se totiž setkat s  názorem některých okresních 

soudů, že explicitně je OSPOD oprávněn podat návrh na vydání obecného předběžného 

opatření ve smyslu ustanovení § 16 odst. 1 ZSPOD, když tato norma hovoří o blíže 

neurčitém předběžném opatření a současně odkazuje na ustanovení § 924 občanského 

zákoníku, zatímco ustanovení § 16 odst. 2 ZSPOD odkazuje přímo na § 452 ZZŘS. 

Dovozují, že při nespecifikaci charakteru předběžného opatření podle ustanovení 

                                                 
146

) § 75c OSŘ. 

       JIRSA, J. Osvědčení a prokázání předpokladů pro nařízení předběžného opatření. In: Právní prostor:  

        Odborný kongres. 2015. ISSN 2336-4114. Dostupné také z:  

http://www.pravniprostor.cz/judikatura/procesni-pravo/osvedceni-a-prokazani-predpokladu-pro-

narizeni-predbezne-opatreni. 
147

) § 75 odst. 1 OSŘ. 
148

) § 2 odst. 2 správního řádu. 

http://www.pravniprostor.cz/judikatura/procesni-pravo/osvedceni-a-prokazani-predpokladu-pro-narizeni-predbezne-opatreni
http://www.pravniprostor.cz/judikatura/procesni-pravo/osvedceni-a-prokazani-predpokladu-pro-narizeni-predbezne-opatreni
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§ 16 odst. 1 ZSPOD nelze užít zužující výklad zákona a upříti OSPOD právo na podání 

návrhu na obecné předběžné opatření, když hlavním smyslem tohoto orgánu je ochrana 

nejlepších zájmů dítěte. Osobně se spíše přikláním k prvnímu z uvedených stanovisek, 

což prakticky vyplývá i z předešlé kapitoly, avšak nikoliv bezvýhradně. Situace, 

ve kterých se mohou ocitnout nezletilé děti, jsou různorodé, nevyzpytatelné a mnohdy 

si vyžadují individuální a velmi specifické způsoby řešení. Sama jsem se v praxi setkala 

s potřebou předběžné úpravy poměrů dítěte, nikoliv však za současného splnění 

požadavků pro nařízení speciálního předběžného opatření, kdy s ohledem na metodické 

pokyny a přístup dotčených orgánů bylo možné stav řešit pouze prostřednictvím 

podnětu k soudu, což mnohdy ne zcela odpovídá zájmům a potřebám dítěte.  

 

 U předběžného opatření je příslušným soudem k rozhodování o jeho nařízení ten 

soud, který je příslušný k řízení ve věci samé, tedy obecný soud nezletilého.
149

 Tento 

soud je o případném návrhu povinen rozhodnout bezodkladně, nejpozději do sedmi dnů 

od jeho podání.
150

 Pro případ, že by bylo rozhodnutí o nařízení předběžného opatření 

napadeno včasným odvoláním, nestanovuje současná právní úprava žádné limity 

ve smyslu povinnosti odvolacího soudu rozhodnout v určité lhůtě. 

 

5.2. Předběžná opatření týkající se výchovy dítěte 

 

Úvodem této podkapitoly je nutné připomenout, že děti mají od svého narození 

právo na péči obou rodičů, když rodičovská odpovědnost ze zákona náleží zásadně 

ve stejném rozsahu matce i otci.
151

 Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, 

základní vztah mezi dítětem a rodičem, respektive právo rodičů na péči o dítě, a s tím 

související právo dítěte na rodičovskou výchovu a péči, je zakotveno, mimo jiné, 

v ustanovení čl. 32 odst. 4 Listiny. Tento jedinečný vztah je tedy chráněn na všech 

právních úrovních, včetně té ústavní, a zásah, který spočívá v jeho omezení, je možný 

pouze rozhodnutím soudu na základě zákona. 

 

                                                 
149

) § 74 odst. 3 OSŘ. 
150

) § 75c odst. 2 OSŘ. 
151

) Čl. 7 odst. 1 Úmluvy o PD.  
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V praxi nejčastěji dochází k situacím, kdy musí soud rozhodnout o návrhu rodiče 

na vydání předběžného opatření, prostřednictvím něhož se tento rodič domáhá 

prozatímního odevzdání dítěte do své výhradní péče. Navrhovatel své podání často 

odůvodňuje nezbytností takového rozhodnutí, když má obavu, že druhý rodič nebude 

dobrovolně respektovat jeho požadavek na vlastní výlučnou péči o nezletilého do doby 

skončení řádného řízení o výchově dítěte, kdy současně případnou péči druhého rodiče 

hodnotí jako nevyhovující. V takovém případě soud návrh zpravidla zamítne 

s odůvodněním, že institut předběžného opatření není určen k preventivnímu zajištění 

právních poměrů pro případ eventuálních, subjektivně očekáváných, komplikací mezi 

rodiči v budoucnu. 

 

Sporné však zůstává, zda je vůbec možné odevzdat nezletilé dítě jednomu z rodičů 

do péče na základě obecného předběžného opatření, když takovým rozhodnutím 

fakticky dojde k dočasnému omezení práv rodiče druhého a především samotného 

dítěte, to vše bez provedení řádného důkazního řízení, jež by prokázalo, zda je takový 

zásah do vztahu mezi dítětem a druhým rodičem přiměřený, odpovídající situaci 

a v zájmu nezletilého.  

 

Většina odborné veřejnosti se domnívá, že tento postup není možný a nemá žádnou 

oporu v současné právní úpravě, když odevzdání dítěte do výlučné péče jednoho rodiče 

by mělo být přípustné pouze na základě splnění podmínek předvídaných ustanovením 

§ 924 občanského zákoníku, za současného využití speciálního předběžného opatření 

dle ustanovení § 452 a násl. ZZŘS.  

 

Umožněním aplikace obecného předběžného opatření, za účelem dosažení 

prozatímní výlučné péče jednoho z rodičů, by došlo k výraznému oslabení práv dítěte 

na péči rodiče, od něhož by bylo odejmuto a ve svém důsledku by mohlo vést 

k nenapravitelnému odcizení dítěte a nepečujícího rodiče.
152

 Je na místě též přihlédnout 

k tomu, že současná dikce zákona, na rozdíl od té předešlé, neobsahuje žádné 

                                                 
152

) HODINA, A. RUSÝ, P. Nová úprava předběžného opatření ve věcech péče o dítě a její aplikace  

        v soudní praxi. In: Právní prostor: Odborný kongres. 2016. ISSN 2336-4114. Dostupné také z:  

http://www.pravniprostor.cz/clanky/procesni-pravo/nova-uprava-predbezneho-opatreni-ve-vecech-

pece-o-dite-a-jeji-aplikace-v-soudni-praxi. 

http://www.pravniprostor.cz/clanky/procesni-pravo/nova-uprava-predbezneho-opatreni-ve-vecech-pece-o-dite-a-jeji-aplikace-v-soudni-praxi
http://www.pravniprostor.cz/clanky/procesni-pravo/nova-uprava-predbezneho-opatreni-ve-vecech-pece-o-dite-a-jeji-aplikace-v-soudni-praxi
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pořádkové lhůty, ve kterých by byl odvolací soud povinen rozhodnout o případném 

odvolání dotčeného rodiče. Předchozí právní úprava ustanovení § 76 odst. 1 písm. b) 

OSŘ výslovně umožňovala vydat předběžné opatření spočívající v odevzdání dítěte do 

péče jednoho z rodičů, nebo do péče toho, koho označil soud. Současně s tímto však 

obsahovala také ustanovení § 218b OSŘ, dle kterého byl odvolací soud povinen 

o případném odvolání do předběžného opatření o odevzdání dítěte do péče vybraného 

rodiče rozhodnout ve lhůtě 7 dnů tak, aby nedošlo k nenapravitelným následkům pro 

případ, že by prozatímní rozhodnutí bylo odvolacím soudem posouzeno jako nedůvodné 

a zrušeno. Obě popsané normy byly s novelizací OSŘ zrušeny a jejich podstata byla 

přesunuta do příslušných norem ZZŘS. Lze tedy uzavřít, že zákonodárce nejspíše chtěl 

novou zákonnou úpravou civilního práva procesního vyloučit užívání institutu obecného 

předběžného opatření k odevzdávání dětí do péče pouze jednoho z rodičů, když 

vycházím z předpokladu, že smyslem novelizace zajisté nebylo oslabit ochranu práv 

dítěte a jeho rodiny.  

 

Přes uvedené je však třeba každý návrh na nařízení předběžného opatření důkladně 

posoudit v souladu s faktickou situací, ve které se dotčené nezletilé dítě nachází, 

a rozhodnout v jeho nejlepším zájmu. Domnívám se proto, že nelze bezpodmínečně 

vyloučit možnost odevzdání dítěte do prozatímní péče pouze jednoho z rodičů 

na základě předběžné úpravy poměrů dle příslušných norem OSŘ, pokud je nutnost 

takového uspořádání jednoznačně prokázána. Oproti tomu je pravdou, že případné 

prozatímní odevzdání dítěte do péče jednoho z rodičů sebou nese riziko, že při 

rozhodování ve věci samé již nebude vůle ke změně nastoleného uspořádání, obzvláště 

pokud si dítě na výlučnou péči v mezidobí zvyklo a nemá zájem svůj způsob života 

měnit.  

 

V neposlední řadě je obecné prozatímní úpravy často využíváno k právnímu 

zajištění faktického stavu, kdy se dítě nachází v péči jiné osoby, než je rodič, tedy 

například v péči zletilého sourozence, či prarodiče, a zároveň nejsou tuto péči schopni 

vykonávat samotní rodiče nezletilého. Aby pečující osoba mohla vystupovat vůči 

veřejnosti jako osoba, která je oprávněna činit běžné úkony s péčí o dítě spojené, 

vyvstane mnohdy potřeba prozatímní úpravy ve smyslu dočasného právního zajištění 
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faktických poměrů nezletilého, a to především za situace, kdy nelze předpokládat brzké 

pravomocné skončení řízení ve věci samé.  

 

5.3. Předběžná opatření týkající se vyživovací povinnosti vůči dítěti 

 

Každý rodič má vůči svému potomkovi zákonnou vyživovací povinnost, která 

vzniká narozením dítěte a vyplývá z ustanovení § 910 a násl. občanského zákoníku. 

Tato povinnost rodiče předchází vyživovací povinnosti prarodičů, či jiných příbuzných 

v linii přímé. Právo na výživné má každý nesvéprávný nezletilý, a to i v případě, 

že vlastní majetek, přičemž zisk plynoucí z  majetku společně s příjmem z výdělečné 

činnosti nestačí k jeho výživě. Práva na výživné se dítě vůči rodičům nemůže vzdát 

a nemůže tak za nezletilého učinit ani rodič, k jehož rukám má být, dle případného 

rozhodnutí soudu, výživné hrazeno.
153

 

 

Při rozpadu manželského, či partnerského vztahu rodičů je povinností těchto rodičů 

se domluvit, v jakém rozsahu a jakým způsobem se bude každý z nich podílet na výživě 

nezletilého tak, aby dostál své zákonné povinnosti. Nutno podotknout, že se jedná 

o povinnost ex lege a případné rozhodnutí soudu o její výši má pouze deklaratorní 

účinky. Oproti tomu je pravdou, že pokud si rodič svou zákonnou vyživovací povinnost 

vůči dítěti neplní, není možné takové jednání sankcionovat za situace, kdy neexistuje 

žádné konkrétní rozhodnutí soudu o její výši.
154

 

 

Při řádném soudním řízení o vyživovací povinnosti rodičů vůči nezletilému 

potomkovi se zohledňují především odůvodněné potřeby a majetkové poměry 

oprávněného, tedy dítěte, za současného zhodnocení schopností, možností 

a majetkových poměrů povinného, když hlavním kritériem je právo dítěte podílet se na 

životní úrovni rodičů.
155

 Pokud to majetkové a finanční poměry rodiče dovolují, 

                                                 
153

) § 855 odst. 1 občanského zákoníku. 
154

) DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné 2. Druhý díl:  

       Rodinné právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016. s. 126. ISBN 978-80-7478-325-8. 
155

) § 913 a § 915 občanského zákoníku. 
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lze považovat za oprávněnou potřebu nezletilého i tvorbu úspor pro budoucí zajištění 

dítěte.
156

 

 

Výše uvedené však neplatí pro řízení o předběžném opatření ve věci výživného 

dle ustanovení § 76, odst. 1, písm. a) OSŘ, které stanovuje, že účastníku, v tomto 

případě rodiči, může být prostřednictvím tohoto institutu uložena povinnost platit 

výživné pouze v nezbytné míře. Z dikce zákona jasně vyplývá, že při prozatímním 

rozhodování o výši výživného je rozhodující především odůvodněná aktuální a naléhavá 

potřeba dítěte, když případná předběžná úprava má směřovat pouze k ochraně 

nezletilého před zjevnou nouzí. 

 

Uvedenou problematikou se zabýval i Ústavní soud ČR, který uzavřel, 

že předběžným opatřením lze upravit výši příspěvku rodiče na výživu nezletilého jen do 

té míry, která je odůvodněná aktuální a naléhavou potřebou dotčeného dítěte.
157

 

Při svém rozhodování Ústavní soud vycházel z principu, že účelem předběžného 

opatření je potřeba předejít závažné újmě některého z účastníků řízení, v tomto případě 

tedy náprava nepřípustného faktického stavu, ve kterém se ocitlo nezletilé dítě, 

a zároveň poukazoval na nutnost vyvarovat se při rozhodování o prozatímní úpravě 

předjímání rozhodnutí ve věci samé.
158

 

 

Další záležitostí, se kterou je třeba se vypořádat, je poměrně častá snaha povinných 

rodičů využívat předběžného opatření ke snížení výše jejich vyživovací povinnosti, 

o které bylo již dříve soudem rozhodnuto. Stávající judikatura se však ke snížení 

výživného formou předběžného opatření nepřiklání a tuto alternativu, jako způsob 

řešení finančních problémů povinného rodiče, nepřipouští.  Zejména přelomovým bylo 

v tomto ohledu rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě z roku 2010, ze kterého vyplývá, 

že předběžným opatřením nelze účastníkovi uložit, aby platil výživné v nižší částce, než 

která mu byla uložena pravomocným rozhodnutím.
159

  

                                                 
156

) § 918 občanského zákoníku. 
157

) Usnesení Ústavního soudu. [online]. 30.08.2011. [cit. 2017-03-15], II. ÚS 1421/11. Dostupné z:  

       http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-1421-11_1. 
158

) SVOBODA, K. Přehled judikatury ve věcech předběžných opatření. Praha: Wolters Kluwer, 2013.  

       s. 130. ISBN 978-80-7478-414-9. 
159

) Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 04.02.2010, sp.zn. 14 Co 64/2010. 

http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-1421-11_1
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Pokud se rodič, respektive osoba výživou povinná, domnívá, že nastaly skutečnosti, 

které z hlediska hmotného práva mohou být důvodem ke snížení jeho vyživovací 

povinnosti k nezletilému, může se změny úpravy tohoto právního vztahu domáhat 

pouze postupem, který zákon předvídá, tedy změnou původního rozsudku o výši 

výživného v rámci řádného nalézacího řízení.
160

 Má-li povinný rodič za to, že se bez 

vlastního zavinění přechodně ocitl v postavení, kdy by neprodlený výkon původního 

rozhodnutí mohl mít pro něho, nebo pro příslušníky jeho rodiny, zvláště nepříznivé 

následky, může, do doby skončení řízení o změně vyživovací povinnosti, požádat 

o odklad provedení výkonu rozhodnutí dle ustanovení § 266 OSŘ, pokud byl již tento 

výkon (exekuce) zahájen.
161

 Uvedený závěr podpořil v rámci své rozhodovací činnosti 

také Ústavní soud ČR.
162

  

 

5.4. Předběžná opatření týkající se styku dítěte s rodičem či jinou 

osobou 

 

Ve vztahu k úpravě styku dítěte s rodičem uvádí hmotně-právní úprava soukromého 

práva ve svém ustanovení § 888 občanského zákoníku, že: „Dítě, které je v péči jen 

jednoho rodiče, má právo stýkat se s druhým rodičem v rozsahu, který je v zájmu dítěte, 

stejně jako tento rodič má právo stýkat se s dítětem, ledaže soud takový styk omezí nebo 

zakáže; soud může také určit podmínky styku, zejména místo, kde k němu má dojít, jakož 

i určit osoby, které se smějí, popřípadě nesmějí styku účastnit. Rodič, který má dítě 

v péči, je povinen dítě na styk s druhým rodičem řádně připravit, styk dítěte s druhým 

rodičem řádně umožnit a při výkonu práva osobního styku s dítětem v potřebném 

rozsahu s druhým rodičem spolupracovat.“ Z uvedeného ustanovení je třeba vycházet 

i v případě, že je styk nařizován formou předběžného opatření.  

 

                                                 
160

) LUŽNÁ, Romana. Otázky a odpovědi: Snížení výživného formou předběžného opatření. In: Právo  

       a rodina. Praha: Linde, 2017, roč. 19, č.2, s. 22-24. ISSN 1212-866X. 
161

) § 266 OSŘ: „Na návrh může soud odložit provedení výkonu rozhodnutí, jestliže se povinný bez své  

       viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít pro něho  

       nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem výkonu  

       rozhodnutí vážně poškozen.“ 
162

) Usnesení Ústavního soudu. [online]. 25.03.2015. [cit. 2017-03-18], IV. ÚS 3706/14. Dostupné z:  

        http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=4-3706-14_1. 

http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=4-3706-14_1
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K podání návrhu na předběžnou úpravu styku rodiče s dítětem obvykle dochází za 

situace, kdy se rodiče nejsou schopni dohodnout na pravidelném kontaktu dítěte 

s nepečujícím rodičem a zároveň neexistuje žádné pravomocné a vymahatelné 

rozhodnutí soudu, které by závazně upravovalo jeho rozsah. V praxi jsou takové 

okolnosti mnohdy ještě umocněny aktivní snahou pečujícího rodiče zabránit 

jakémukoliv styku dítěte s rodičem druhým, obvykle s cílem narušit jejich vzájemné 

citové vazby.  

 

Hlavním předpokladem pro nařízení předběžného opatření je jednak zájem 

nepečujícího rodiče o pravidelný kontakt s potomkem, když tento je zpravidla projeven 

samotným podáním návrhu na jeho prozatímní nařízení, a dále skutečnost, že přes snahu 

tohoto rodiče kontakt neprobíhá pro postoj druhého rodiče, který o dítě pečuje.  

Navrhovatel zpravidla nemusí svůj návrh odůvodňovat jinými zvláštními okolnostmi, 

když by naopak musely existovat zvláštní okolnosti, které by pravidelnému styku 

nepečujícího rodiče s dítětem bránily.
163

  

 

Podá-li nepečující rodič návrh na předběžnou úpravu styku s dítětem, soud návrhu 

zpravidla vyhoví, pokud neshledá žádné významné důvody, pro které by měl být tento 

rodiče ve styku s nezletilým omezen. Styk dítěte s rodičem je možné předběžným 

opatřením realizovat i přes aktuálně odmítavý postoj dítěte k tomuto kontaktu, nicméně 

je třeba vzít tento názor nezletilého v úvahu a v rámci odůvodnění se s ním 

vypořádat.
164

  

 

Pokud dítě styk s rodičem však zásadně odmítá v důsledku nepřiměřeného vlivu 

pečujícího rodiče, je třeba zvolit odpovídající nástroje k obnově vztahu nezletilého 

a odmítaného rodiče. Vhodným postupem v takové situaci může být například nařízení 

předběžného opatření o dočasném asistovaném styku, který probíhá pod dohledem 

odborníků a je proto možné objektivně zhodnotit jeho průběh. Obnova vztahu mezi 

dítětem a rodičem si žádá dostatek času a především spolupráci obou rodičů. Mnohdy 

vyžaduje i psychoterapeutické vedení nejen dítěte, ale též matky a otce. Oproti tomu 

odnětí dítěte z péče jednoho rodiče, za účelem omezení jeho vlivu, a umístění 

                                                 
163

) SVOBODA, Karel. Nesporná řízení II. Praha: C.H. Beck, 2016. s. 99. ISBN 978-80-7400-606-7. 
164

) SVOBODA, Karel. Nesporná řízení II. Praha: C.H. Beck, 2016. s. 100. ISBN 978-80-7400-606-7. 
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nezletilého do zdravotnického zařízení, respektive psychiatrické léčebny, vhodným 

postupem není. Nejen že takový zásah do práv dítěte není v souladu se zásadou 

přiměřenosti, když nereflektuje, že smyslem každého řízení ve věcech péče soudu 

o nezletilé je především ochrana zájmů dítěte, ale ve svém důsledku není psychiatrická 

léčebna ani vhodným prostředím s ohledem na její léčebný charakter.
165

 Zájem dítěte, 

aby nebylo umístěno v cizím prostředí bez blízkých osob, zpravidla převáží nad zájmem 

dítěte na zajištění styku s nepečujícím rodičem, tím spíše nad právem tohoto rodiče na 

styk s nezletilým.
166

 Pokud vzájemný vyhrocený konflikt rodičů vede k negativnímu 

poznamenání psychického vývoje dítěte, není dítě tím, jehož myšlení by mělo být 

„napraveno“ hospitalizací v psychiatrické léčebně.  

 

Další zásadní otázkou, která se k dané problematice váže, je spor ohledně toho, zda 

má být formou předběžného opatření upravován styk dítěte s rodičem pouze v nezbytné 

míře, či naopak v tom nejširším možném rozsahu. K danému tématu je k dispozici 

poměrně obsáhlá judikatura soudů všech stupňů, včetně Ústavního soudu ČR.  

 

Za významné rozhodnutí lze považovat například nález Ústavního soudu z roku 

2006, který uvádí, že předběžné opatření upravující styk rodičů s dětmi musí být 

použito s ohledem na charakter a význam chráněného zájmu, když tím je především 

umožnit rodiči, který s dítětem trvale nežije, pravidelný a co nejširší kontakt tak, 

aby i tento rodiče měl dostatek času realizovat své výchovné působení na nezletilého 

a zároveň nedošlo k jejich vzájemnému odcizení. S ohledem na tento závěr též Ústavní 

soud deklaroval, že prostřednictvím předběžného opatření lze upravit nejen běžný styk 

v průběhu týdne, ale i zvláštní režim styku po dobu letních prázdnin, případně jiných 

významných svátků. Prázdninový styk nepečujícího rodiče lze nařídit na návrh 

i v případě, že již dříve bylo vydané obecné předběžné opatření o běžném styku, 

respektive tento návrh je třeba posoudit na základě faktického skutkového stavu 

a rozhodnutí musí být řádně odůvodněno, kdy nelze takový návrh pouze mechanicky 

                                                 
165

) Nález Ústavního soudu. In: Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu. [online]. 2011.  

       [cit. 2017-04-01], III. ÚS 3363/10. Dostupné z:  

       http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=3-3363-10_2. 

       SVOBODA, K. Přehled judikatury ve věcech předběžných opatření. Praha: Wolters Kluwer, 2013.  

       s. 138-139. ISBN 978-80-7478-414-9. 
166

) SVOBODA, Karel. Nesporná řízení II. Praha: C.H. Beck, 2016. s. 100. ISBN 978-80-7400-606-7. 

http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=3-3363-10_2
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zamítnout s argumentací, že styk dítěte a navrhovatele je již předběžným opatřením 

upraven v obecné rovině.
167

 Lze tedy uzavřít, že pokud si situace v rodině nezletilého 

žádá, aby byl jeho styk s nepečujícím rodičem prozatímně upraven formou předběžného 

opatření, pak by taková úprava měla být co možná nejširší, pokud nejsou dány vážné 

důvody pro jiné řešení.
168

 

 

Závěrem této podkapitoly nelze opominout, že v praxi může dojít k situaci, kdy se 

styku s nezletilým dítětem bude domáhat jiná osoba, která, ač není rodičem dítěte, má 

zájem se s ním stýkat. Většinou se jedná o prarodiče nezletilého, jiné příbuzné, 

či osoby, které sice nejsou s dítětem v příbuzenském vztahu, přesto s ním mají 

vytvořenou citovou vazbu (např. bývalý partner rodiče, který s nezletilým dlouhodobě 

vedl společnou domácnost a podílel se na jeho výchově). Občanský zákoník ve svém 

ustanovení § 927 normuje, že právo stýkat se s dítětem mají osoby příbuzné, jakož 

i osoby dítěti společensky blízké, pokud k nim dítě má citový vztah, který není jen 

přechodný, a pokud by nedostatek kontaktu s těmito osobami pro dítě znamenal újmu. 

Stejné právo má i samotné dítě, pokud s tím uvedené osoby souhlasí. S ohledem na tuto 

zákonnou úpravu je zřejmé, že uvedeného práva se lze domáhat prostřednictvím návrhu 

na zahájení řízení o úpravě styku s dítětem. V takovém řízení bude především 

zohledňován vztah dítěte s navrhovatelem, přání a stanovisko nezletilého, jakož i postoj 

jeho rodičů, když péče o dítě, včetně toho, v jakém prostředí a s jakými osobami se má 

dítě nacházet, je součástí výkonu rodičovské odpovědnosti. Pokud rodiče budou 

zastávat shodné stanovisko, že styk dítěte s navrhovatelem se nemá uskutečnit, dojde 

k jeho úpravě pouze výjimečně.
169
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) Nález Ústavního soudu. In: Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu. [online]. 2006.  
       [cit. 2017-04-01], I. ÚS 618/05. Dostupné z:  

       http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=1-618-05. 

       SVOBODA, K. Přehled judikatury ve věcech předběžných opatření. Praha: Wolters Kluwer, 2013.  

       s. 132. ISBN 978-80-7478-414-9. 
168

) HODINA, A. RUSÝ, P. Nová úprava předběžného opatření ve věcech péče o dítě a její aplikace  

        v soudní praxi. In: Právní prostor: Odborný kongres. 2016. ISSN 2336-4114. Dostupné také z:  

http://www.pravniprostor.cz/clanky/procesni-pravo/nova-uprava-predbezneho-opatreni-ve-vecech-

pece-o-dite-a-jeji-aplikace-v-soudni-praxi. 
169

) SVOBODA, Karel. Nesporná řízení II. Praha: C.H. Beck, 2016. s. 100. ISBN 978-80-7400-606-7. 

http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=1-618-05
http://www.pravniprostor.cz/clanky/procesni-pravo/nova-uprava-predbezneho-opatreni-ve-vecech-pece-o-dite-a-jeji-aplikace-v-soudni-praxi
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Vzhledem k uvedenému se domnívám, že k úpravě styku nezletilého dítěte s třetí 

osobu by nemělo dojít prostřednictvím předběžného opatření a takový požadavek by 

měl být vždy podroben řádnému důkaznímu řízení.   
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6. Závěr 

 

Nelze si nevšimnout, že rodinné právo jako takové je v současné době velmi 

podceňovanou agendou, která stojí na pokraji zájmu ve srovnání s ostatními druhy 

práva. Postavení soudců, kteří se věnují rodinným věcem, není nikterak lepší. 

Na opatrovnický úsek bývají někteří soudci, kteří nezvládají řízení civilní či trestní, 

přidělováni s tím, že tuto agendu může v podstatě soudit každý. Důsledkem takového 

přístupu je skutečnost, že rodinné věci soudí začínající soudci, kteří mnohdy nemají 

dostatek zkušeností z praxe či ze života, případně soudci, kteří o tento úsek nemají 

žádný zájem a své zařazení považují za nedůstojné. Na druhé straně pak zkušení soudci, 

kteří tuto agendu soudí dlouhodobě, nemají žádnou šanci profesního a kariérního růstu, 

jelikož na krajských soudech nejsou zavedeny specializace.
170

 

 

V praxi se dokonce můžeme setkat s názorem, že opatrovnické soudnictví není 

oblíbené právě proto, že vlastně ani není o právu, když soudci se pro rozhodování 

v těchto věcech stačí naučit „jen pár paragrafů“, které danou problematiku upravují. 

V porovnání s civilním úsekem ho pak, v důsledku uvedeného, považují za velmi 

snadné a nezajímavé.  

 

Domnívám se však, že opak je pravdou. Veškerá rodinně-právní agenda je velmi 

náročná a vyžaduje si obrovskou míru odpovědnosti, logického uvažování, nadhledu, 

emoční stability a nasazení. Musím připustit, že zákonná úprava rodinného práva, 

včetně oblasti vztahující se k předběžné úpravě poměrů dítěte, je skutečně v porovnání 

s ostatními soukromoprávními úseky poměrně slabá co do kvantity obsahu. Tato 

skutečnost je pochopitelná, jelikož rozhodování o budoucí úpravě poměrů dítěte, ať už 

prozatímní, či ve věci samé si vyžaduje velmi individuální posouzení každé situace 

a okolnosti, což zároveň neumožňuje kategoricky a podrobně upravit jednotlivé postupy 

tak, aby bylo možné tyto využít na veškerou problematiku, která se vztahuje k životu 

a potřebám nezletilých dětí.  Jinak řečeno, čím podrobnější je zákonná úprava, tím méně 

prostoru zbývá pro individuální přístup k dané věci.  
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) KANTŮRKOVÁ, Libuše. Postavení rodinněprávních soudců v české justici. In: Právo a rodina.  

       Praha: Linde, 2013, roč. 15, č.1, s. 5-7. ISSN 1212-866X. 
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Na druhou stranu má tato skutečnost i své negativní důsledky. Nedostatek právních 

norem, sjednocujících stanovisek a především různorodost soudní judikatury vede 

k nejasnostem ohledně správného postupu při rozhodování o úpravě poměrů dítěte 

a k nejednotnému, mnohdy zcela rozdílnému, výkladu právní úpravy jednotlivými 

soudy a odbornou veřejností. Samotná diplomová práce hned v několika momentech 

poukazuje na tyto rozdílná stanoviska jednotlivých odborníků. Dle mého názoru je 

právě tato skutečnost jednou z těch, která zakládá vysokou obtížnost celé rodinně-

právní agendy a to pro náročnou orientaci v dané oblasti a velké požadavky na osobní 

přístup jednotlivých soudců, případně sociálních pracovníků OSPOD a dalších 

zúčastněných.  

 

V neposlední řadě je třeba vzít do úvahy, že rozhodování o úpravě poměrů dítěte, 

v jakékoliv formě, ovlivní zásadním způsobem život nezletilého a celé jeho rodiny. 

Každé rozhodnutí, které se dotýká lidských vztahů, je doprovázeno silnými emocemi 

a ve svém důsledku může negativně poznamenat další vývoj samotného dítěte i přes 

veškerou snahu všech zúčastněných postupovat v jeho nejlepším zájmu. Soudce, který 

vynese své rozhodnutí nad budoucím životem nezletilého, obzvláště pokud jde 

o speciální předběžnou úpravu poměrů dítěte dle ZZŘS, se zpravidla nikdy nedozví, zda 

toto rozhodnutí bylo správné, či nikoliv. Následky takového postupu jsou mnohdy 

zjistitelné až s odstupem mnoha let, avšak současně bez možnosti případné nápravy, 

jelikož jakákoliv deformace psychického zdraví u nezletilého dítěte, obzvláště pokud 

dojde k narušení citových vazem mezi dítětem a jeho rodinou, je v budoucnu jen těžko 

napravitelná.  

 

Pokud bych měla zhodnotit, zda současná právní úprava plní svůj účel, tedy zda 

dostatečně vymezuje podmínky pro vydávání předběžných opatření ve vztahu k ochraně 

práv a zájmů nezletilých dětí, pak se domnívám, že ano, respektive mám za to, že 

podrobnější právní úpravy nelze dosáhnout s ohledem na specifické potřeby v dané 

oblasti. Problematická je však samotná praxe, kdy jsou jednotlivé normy vykládány 

a následně aplikovány rozdílnými způsoby, což vede k určité právní nejistotě. Zároveň 

vnímám nedostatky například v organizační struktuře systému, který má sloužit 

k ochraně práv dítěte. Negativně hodnotím absenci specializovaných senátů 
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u jednotlivých odvolacích soudů, což do jisté míry vede k nepředvídatelnosti rozhodnutí 

v rámci odvolacího řízení, a to především v důsledku značně formálního přístupu 

odvolacích senátů.   

 

Kromě zavedení specializace u Krajských soudů bych dále de lege ferenda 

navrhovala, aby byla upravena limitující lhůta pro rozhodnutí o odvolání do usnesení 

o nařízení obecného předběžného opatření dle příslušných norem OSŘ tak, jako tomu je 

u speciální předběžné úpravy poměrů dítěte dle ZZŘS. Domnívám se, že tato lhůta by 

měla činit maximálně 20 dní od doručení odvolání. Považovala bych též za vhodné 

zavedení povinného průběžného vzdělávání opatrovnických soudců se zaměřením na 

správné provádění pohovorů s nezletilými dětmi při zjišťování jejich stanoviska k věci. 

Právní úprava předběžných opatření by také mohla lépe upravovat postavení OSPOD, 

respektive mělo by být najisto dáno, zda je, či není tento orgán oprávněn podávat 

obecná předběžná opatření a zda OSPOD, jenž byl navrhovatelem speciálního 

předběžného opatření dle ustanovení § 452 ZZŘS, může vykonávat následnou funkci 

kolizního opatrovníka dítěte pro řízení ve věci samé. Tyto změny by zajisté byly 

přínosem, nicméně jak jsem již výše uvedla, současná právní úprava by mohla být, dle 

mého názoru, dostačující, pokud by byla příslušnými soudy a odbornou veřejností 

vykládána jednotně a ve vzájemném souladu.  

 

V souvislosti s tématem diplomové práce považuji za vhodné závěrem uvést, že 

dítě, o jehož poměrech má být formou předběžného opatření rozhodováno, se již při 

zahájení příslušného řízení nachází ve velmi obtížné rodinné situaci a následné 

rozhodnutí mu prakticky nemůže zajistit zcela optimální řešení, které by si zasloužilo. 

Nařízení předběžného opatření může vést k ochraně základních práv a zájmů 

nezletilého, nemůže mu však nahradit ztrátu v podobě práva na spokojený a klidný 

rodinný život ve společné péči matky a otce.  
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7. Seznam zkratek 

 

ČR    Česká republika 

 

OSN    Organizace spojených národů 

 

ESLP    Evropský soud pro lidská práva 

 

OSPOD   orgán sociálně-právní ochrany dětí 

 

MPSV   Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 

FMZV   Federální ministerstvo zahraničních věcí 

 

ZDVOP  zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

 

Úmluva o PD sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 104/1991 

Sb., o Úmluvě o právech dítěte 

 

Listina  Usnesení Předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb. o vyhlášení Listiny 

základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR  

 

OSŘ  zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších 

předpisů, ze dne 17.12.1963 

 

ZZŘS  zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních ve znění 

pozdějších předpisů, ze dne 12.09.2013 

 

ZSPOD  zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 

pozdějších předpisů, ze dne 09.12.1999 
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ZOR zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, ze 

dne 04.12.1963 

 

SoudP zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů, ze dne 05.12.1991 

 

Občanský zákoník  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, ze dne 03.02.2012 

 

Starý o. z.  zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, ze dne 26.02.1964 

 

Správní řád zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

ze dne 24.06.2004 
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9. Abstrakt 

 

Diplomová práce je zaměřena na významný soukromoprávní institut předběžných 

opatření využívaných pro zatímní úpravu poměrů nezletilých dětí.  

 

Základním právním principem, o který se práce opírá, je princip nejlepšího zájmu 

dítěte, vycházející především z čl. 3 Úmluvy o právech dítěte, který deklaruje, že zájem 

dítěte musí být předním hlediskem při jakékoliv rozhodovací činnosti týkající se dětí. 

Důraz je kladen na právní postavení dítěte jako účastníka řízení  o předběžném opatření 

a z toho plynoucí práva nezletilého, se zaměřením na právo dítěte být slyšeno. 

 

Jednotlivé kapitoly jsou věnovány podrobné analýze právní úpravy České republiky 

vztahující se k danému tématu a to za současného srovnání dikce zákona s aktuální 

aplikační praxí.  

 

V první kapitole je nastíněn stručný úvod do zpracované problematiky. Druhá 

kapitola se věnuje vymezení klíčových pojmů, které se k danému tématu váží. Třetí 

kapitola se zabývá postavením dítěte jako účastníka řízení o vydání předběžného 

opatření, jeho procesní subjektivitou, procesní způsobilostí, zastoupením dítěte 

v samotném procesu a v neposlední řadě zájmem dítěte,  jeho základním právem být 

slyšeno a dostávat potřebné informace. Čtvrtá a pátá kapitola jsou těmi stěžejními, kdy 

obsahují podrobnou analýzu právní úpravy jednak tzv. speciálního předběžného 

opatření, sloužícího k okamžité ochraně zájmů vážně ohroženého dítěte, tak i právní 

úpravu obecných předběžných opatření civilního práva využívaných především 

k předběžné úpravě poměrů dítěte ve vztahu k jeho výchově, vyživovací povinnosti vůči 

dítěti a také k úpravě styku dítěte s rodičem, či jinou osobou.   

 

Závěr diplomové práce pak obsahuje shrnutí popsané problematiky, včetně 

poukazu na aktuální problémy soudní praxe, které vznikají především v důsledku 

nejednotného výkladu dotčených norem.  
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Cílem diplomové práce je analýza, zda platná právní úprava soukromého práva, 

obsažená především v občanském zákoníku, občanském soudním řádu a zákoně 

o zvláštních řízeních soudních, plní svůj účel, tedy zda dostatečně vymezuje podmínky 

pro vydávání předběžných opatření ve vztahu k ochraně práv nezletilého dítěte.  
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10. Abstract 

 

This thesis focuses on the important private law institute of preliminary injunctions 

used for the provisional regulation of the circumstances of minors. 

 

The fundamental legal principle on which the paper is based is the principle of 

the best interests of the child, largely based on Art. 3 of the Convention on the Rights of 

the Child, which states that the best interests of the child shall be a primary 

consideration in any decision-making concerning children. Emphasis is placed on the 

child’s legal status as a party to the proceedings for a preliminary injunction and the 

consequent rights of the minor, focusing on the child’s right to be heard. 

 

The individual chapters are devoted to a detailed analysis of Czech legislation 

relating to the topic in question, both under the current wording of the law and current 

application in practice. 

 

The first chapter offers a concise introduction to the addressed issue. The second 

chapter provides definitions of the key concepts related to the topic. The third chapter 

discusses the position of the child as a party to the proceedings for the issue 

of a preliminary injunction, their procedural personality and procedural capacity, 

representation of the child in the process itself and, last but not least, the interests of the 

child, and their fundamental rights to be heard and to receive the information they need. 

The fourth and fifth chapters are the core of the work, containing a detailed analysis 

of the legislation for both the so-called special preliminary injunction used for 

the immediate protection of the interests of a seriously endangered child, as well as 

legislation for general preliminary injunctions in civil law used mainly for 

the provisional regulation of the circumstances of the child in relation to their 

upbringing, the maintenance obligations towards the child, and also to regulate contact 

between the child and a parent or other person.  
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The conclusion of the paper contains a summary of the issue, including a reference 

to current problems in judicial practice that arise mainly due to the inconsistent 

interpretation of the relevant standards. 

 

The objective of the thesis is to analyze whether existing private law legislation 

contained primarily in the Civil Code, the Civil Procedure Code, and the Act on Special 

Judicial Proceedings, fulfills its purpose, i.e. whether it adequately defines 

the conditions for issuing preliminary injunctions to protect the rights of a minor. 
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