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Abstrakt  - Porozvodová péče o děti v ČR 

 

 Rigorózní práce se zabývá problematikou porozvodové péče v České republice, 

tedy procedurou, jež vyústí v uspořádání rodinných poměrů mezi rodiči a dětmi po 

jejich rozvodu či rozchodu. Přes historický exkurz a přes hledání definice pojmu 

porozvodové péče bylo nutno podstatou část práce věnovat rozvodu samotnému, neboť 

nejen, že zvolená forma rozvodu (rozvod sporný, rozvod nesporný) zásadně ovlivňuje 

budoucí rodinné uspořádání, zároveň je to právě rozvod, jež je příčinou i následkem 

porozvodové péče.  

 Stěžejní část práce je věnována současné úpravě porozvodového uspořádání. 

Komplexní pojetí této problematiky si vyžádalo seznámení se nejen s vnitrostátní, 

evropskou a mezinárodní úpravou a rovněž s dalšími aktéry tohoto procesu, neboť do 

úpravy vztahu mezi rodičem a dítětem nevstupuje toliko soud, ale i další instituce 

jakými je OSPOD, znalci, širší rodina… 

 Porozvodová péče může být realizována ve svých zákonných modelech. Soud je 

tak v otázce úpravy poměrů mezi rodiči a nezletilým oprávněn rozhodnout v souladu 

s nejlepším zájmem dítěte pouze o výlučné péči jednoho rodiče, o péči střídavé či péče 

společné. Každá s sebou přináší své výhody a nevýhody, každá má svou vlastní historii 

a každá má svou vlastní budoucnost, jež je dána společenskými trendy, a to nejen 

v otázce péče samotné, ale zároveň i v otázkách s péčí spojených, jakými jsou 

problematika výživného či problematika styku s druhým rodičem. 

 Jedním z nejaktuálnějších trendů je vzestup střídavé péče, upřednostňované 

Ústavním soudem České republiky a požadované zejména ze strany otců.  Zdá se však, 

že dramatičnost tohoto vzestupu je dána spíše mediální atraktivitou než faktickým 

stavem, kdy analýzou statistických ročenek Ministerstva vnitra a následně vlastní 

analýzou opatrovnických rozsudků okresních soudů v Ústeckém kraji bylo potvrzeno, 

že porozvodové péči vévodí a dominuje výlučná péče matky, zatímco ostatní formy jsou 

spíše okrajové. 
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  Tato práce nenašla nejspravedlivější porozvodové uspořádání, ale akcentovala 

to, že při jejím hledání je nutno naslouchat těm, o kterých je rozhodováno, dětem 

a tomu co si přejí.  

 

 

 


