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ÚVOD  

 Téma své absolventské práce jsem si vybrala, protože sama pocházím 

z rozvedeného manželství a v mém okolí znám mnoho rozvedených párů. Velmi mě 

také zaujala má praxe ve 2. ročníku na Sociálním a zdravotním odboru v Lysé nad 

Labem a v Mladé Boleslavi. Myslím si, že jsou pracovnice na těchto odborech velmi 

podceňované a jejich práce není dostatečně ohodnocena. Když nějaký případ dopadne 

špatně, tak to hned média propírají. Většinou ale, když někomu pomohou, to už nikdo 

nezveřejní. 

 Ráda bych zde popsala společné soužití rodičů a další péči o nezletilé dítě po 

rozchodu rodičů. 

 Nicméně stejně starou institucí jako manželství samo je i rozvod manželství. 

Historicky byla problematika rozvodu manželství řešena různě a zejména kultury 

ovlivněné křesťanstvím umožňovaly rozvod manželství jen výjimečně. V dnešní době je 

rozvod velmi aktuálním a diskutovaným tématem. Je statisticky dokázáno, že na každé 

druhé uzavřené manželství v naší republice přichází jeden rozvod, vzrůstá i množství 

soudních sporů o svěření dítěte do péče či o úpravu styku s nimi.  Dlouhodobě více 

návrhů na rozvod podávají ženy než muži. Počet rozvádějících se manželství je zhruba 

stejný jako počet dětí v těchto manželstvích. 

  Rozvod manželství představuje v životě manželů a celé rodiny zásadní změnu. 

Jde o závažné rozhodnutí. Rozvádějící se manželé často řeší, zda se pokusit manželství 

zachovat nebo přistoupit k rozvodu. Rozvod a jeho okolnosti jsou většinou velmi 

traumatizující a nepříjemné jak pro oba partnery, tak i pro jejich děti. Dnes se u 

rozvodů stává většinou, že se rodiče nedokáží mezi sebou rozumně domluvit v zájmu 

dítěte. Pak na řadu přichází zdlouhavé a bolestné soudní rozhodování. 

 Cílem absolventské práce je popsání rozchodu rodičů, péče o jejich děti a 

činnost orgánu sociálně právní ochrany dětí. Teoretická část práce bude věnována 

právní úpravě manželství, rozvodu, úpravě výchovy a výživy nezletilých dětí na dobu po 

rozchodu nebo rozvodu rodičů a roli OSPOD.  V praktické části bude proveden výzkum 

u rodičů, kteří se rozcházejí. Bude se týkat toho, jak chtějí řešit výchovu nezletilých dětí 

po rozchodu, co je důvodem rozchodu, kolik mají dětí, a zda stále žijí ve společné 

domácnosti. Praktickou část doplním kazuistikami z mé praxe na OSPOD. 
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1 CÍLE ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 

 

1.1 HLAVNÍ CÍL 

Vysvětlení úlohy orgánu sociálně právní ochrany dětí při ochraně zájmů nezletilých 

dětí při a po rozchodu rodičů. 

 

1.2 DÍLČÍ CÍLE  

 Popsat možné úpravy práv a povinností rodičů k nezletilým dětem po zrušení 

společného soužití. 

 Na konkrétních kazuistikách ukázat problémy při realizaci styku rodičů a 

nezletilých dětí. 

 

2 VÝZKUMNÉ NÁSTROJE 

 Spolupracovat s lidmi z oboru (odborná praxe) 

 Dotazníkové šetření 
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TEORETICKÁ ČÁST  

 

3 RODINA 

 V dnešní době má rodina nejrůznější podoby. Tradiční podobou je otec, matka a 

dítě nebo děti. Je jen jednou z desítek variací forem rodinného soužití, které se dnes 

začaly rozšiřovat. Rodina je považována za nejstarší základní jednotku celé společnosti, 

podíl lidí žijících v tzv. "normální" rodině stále snižuje.  

V neúplné rodině zůstává s dítětem jen jeden z rodičů, druhý chybí. Důvodů bývá 

několik například rozvod, svobodné mateřství, úmrtí jednoho z rodičů aj.  

V užším, tradičnějším pojetí je za rodinu považována skupina lidí spojená pouty 

pokrevního příbuzenství nebo právních svazků jako je sňatek a adopce. V širším pojetí, 

jež se začíná rozšiřovat v USA a v některých státech EU, se za rodinu začíná považovat i 

skupina lidí, která se jako rodina deklaruje na základě jejich vzájemné náklonnosti. 

V některé fázi svého vývoje obvykle rodina sdílí společnou domácnost. Nukleární 

rodina je dvougenerační; rozšířená rodina zahrnuje více než dvě generace. Orientační 

rodina je rodina, do které se člověk narodí. Prokreační rodina je rodina, kterou si 

člověk založí sňatkem nebo tím, že má s partnerem děti. Rodina během novověku řadu 

svých tradičních funkcí, jako je výkon práva, vzdělávání dětí, ekonomické zajišťování 

členů rodiny v průběhu celého života, předala státu a stala se sama na státu závislejší. 

Hlavními soudobými funkcemi rodiny je i nadále výchova dětí a emocionální podpora. 

Ve vyspělých zemích západního světa se v rodinném chování od šedesátých let 20. 

století projevují následující trendy: roste věk uzavření prvního sňatku, roste počet 

rozvodů vzhledem k počtu sňatků a počet nesezdaných soužití, roste počet matek 

vychovávajících dítě bez manžela, počet rodin dobrovolně bezdětných, klesá počet dětí 

v rodině, roste počet lidí žijících v dalších netradičních formách rodiny. Tyto změny jsou 

důsledkem společenského klimatu, ve kterém mají vysokou hodnotu individuální 

svoboda a nejvýhodnější uplatnění na trhu práce. V systému sociálního zabezpečení 

v České republice se podle platných zákonů považuje za rodinu soužití rodičů a 

nezaopatřených dětí [MATOUŠEK, 2008]. 
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4 MANŽELSTVÍ  

Manželství je trvalé společenství muže a ženy založené zákonem stanoveným 

způsobem. Jeho hlavním účelem je založení rodiny a výchova dětí. Podmínky pro vznik 

manželství, vztahy mezi manžely, zánik manželství a rozvod manželství jsou v České 

republice právně zakotveny v zákoně č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění. 

 

4.1 Vznik manželství 

 Výhodou manželství oproti volnému soužití muže a ženy je skutečnost, že jsou 

dána a známa pravidla, kterými by se tento vztah měl řídit, která, byť ne vždy 

dostatečně, brání majetkovým křivdám, chrání práva dětí a slabších partnerů. 

Manželství jde definovat jako soubor vazeb spojující oba manželé mezi sebou. Je to 

právní vztah mezi mužem a ženou. Není jen smlouvou mezi jednotlivci (muž a žena), 

ale i s širokou rodinou. Proto se zvou celé rodiny na svatbu a dávají manželům svatební 

dary. Manželství je také smlouvou mezi občany a státem. Oddává je úředník státu i je 

jiný úředník státu rozvede. Stát manželství podporuje sociální politikou, to jsou různé 

půjčky, dávky a daňové úlevy. Za tuto podporu stát očekává od manželů, že budou mít 

děti, o které se budou řádně starat a vycházet s nimi tak, aby s nimi měl co nejmenší 

starosti. Můžeme říci, že hlavním společenským účelem je založení rodiny a řádná 

výchova dětí. Většinou s nimi má obrovské starosti. Příčinou rozvratu vztahů mezi 

manžely bývá někdy i nedostatečná informovanost snoubenců o charakterových, 

morálních a zdravotních vlastnostech druhého snoubence. Proto musí s tímto stavem 

být obeznámeni před uzavřením manželství.  

 Snoubenci jsou povinni předložit stanovené doklady. O uzavření manželství se 

sepíše protokol, který podepisují manželé, svědci a oddávající. Jde – li o nezletilou 

osobu starší 16 let, popř. osobu, jejíž způsobilost k právním úkonům je omezena, 

postiženou duševní poruchou, je nutné přiložit rozsudek soudu o povolení uzavřít 

manželství. Pokud již byl snoubenec v manželství, je povinen prokázat, že jeho dřívější 

manželství zaniklo. Snoubenci musí prohlásit, zda budou používat příjmení jednoho 

z nich jako společné, či zda si ponechají svá dosavadní příjmení. Ponechají – li si svá 

dosavadní příjmení, musí prohlásit, které z těchto příjmení bude příjmením jejich 

společných dětí [HOLUB, 2007]. 
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Zákon o rodině formuluje vznik manželství takto:                                                                      

§ 2 

 ,,Muž a žena, kteří spolu chtějí uzavřít manželství (dále jen  ,,snoubenci"), mají 

předem poznat navzájem své charakterové vlastnosti a svůj zdravotní stav, aby mohli 

založit manželství, které splní svůj účel.  

§ 3 

 (1)Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a 

ženy o tom, že spolu vstupují do manželství učiněným před obecním úřadem pověřeným 

vést matriky, popřípadě, který plní jeho funkci (dále jen ,, matriční úřad") nebo před 

orgánem církve nebo náboženské společnosti, oprávněné k tomu zvláštním předpisem.  

 (2)Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků     

[HOLUB, 2007, s.11]. " 

 

4.1.1 Občanský sňatek 

§ 4 

 ,,(1) Prohlášení o uzavření manželství učiní snoubenci před starostou, 

místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části hlavního 

města Prahy, městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních 

měst, které jsou matričním úřadem  [HOLUB, 2007, s.15]." 

 Na žádost snoubenců, lze sňatek povolit na jiném místě než obvyklém a 

určeném k obřadu uzavření manželství.  Žádost musí být řádně odůvodněna.  

 

4.1.2 Církevní sňatek 

§ 4a 

 ,,(1)Prohlášení o uzavření manželství učiní snoubenci před příslušným orgánem 

církve, a to před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností. 

 (2)Manželství se uzavírá na místě určením předpisy církve nebo náboženské 

společnosti pro náboženské obřady nebo náboženské úkony. 

 (3)Je – li život snoubence přímo ohrožen, může se manželství uzavřít na 

kterémkoli místě  [HOLUB, 2007,str.18]." 
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4.2 VZTAHY MEZI MANŽELY 

 V manželství mají muž a žena stejná práva a stejné povinnosti. Jejich povinností 

je žít spolu, pomáhat si, vzájemně respektovat svoji důstojnost, být si věrni, společně 

pečovat o děti a vytvářet jim zdravé a harmonické rodinné prostředí. Manželé společně 

uspokojují potřeby rodiny podle svých možností, schopností a majetkových poměrů.  O 

všech záležitostech rodiny rozhodují vždy manželé společně. Manželé jsou oprávněni 

zastupovat se v běžných záležitostech. Pokud neplní své povinnosti, nemohou se 

dohodnout o podstatných věcech, rozhodně vždy na návrh jednoho manžela soud 

[HOLUB, 2007]. 

 

4.3 ZÁNIK MANŽELSTVÍ 

 Manželství zaniká smrtí, prohlášením manžela za mrtvého nebo rozvodem. Při 

prohlášení manžela za mrtvého, zanikne dnem, kdy rozhodnutí o tom nabude právní 

moci. 

 

5 ROZVOD 

 Rozchod rodičů nebo rozvod se pro mnoho nezletilých dětí začíná stávat 

každodenní záležitostí. Jak jsem mohla vidět na své praxi, v současné společnosti 

dochází k rozvodu manželů velice často. Myslím si, že než dojde k rozvodu, měla by být 

povinností rodičů mediace nebo spolupráce s rodinnou poradnou. Pracovnice orgánu 

sociálně právní ochrany dětí vysvětlují v rámci svých pracovních povinností rodičům 

důležitost a nutnost mediace a spolupráce s rodinnou poradnou. Takto postupují i u 

rodin, kde jsou problémy ve styku s nezletilými dětmi a také tam, kde je soudem 

rozhodnuto o střídavé péči nebo společné péči a objevují se problémy, které by mohly 

vést dokonce i ke zrušení tohoto určitého typu péče. V současné době není legislativou 

upravena mediace ani spolupráce s poradnou pro rodinu.  

 Až na výjimky je rozvod výsledkem dlouhého rozhodování, protože většina lidí 

tuší, do jakých nesnází je přivede. V období, kdy jsou jasné známky krize vztahu a kdy 

možnost rozvodu tak říkajíc zřetelně visí ve vzduchu se manželé více hádají, anebo 

naopak se sobě vyhýbají, přestávají kooperovat ekonomicky, omezují sexuální život, 

volno tráví odděleně apod. Jiní naopak naplánují společnou dovolenou, pustí se do 
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renovace bytu, pořídí si další dítě a pokouší se vztah spravit. Většinou, ale stejně dojde 

k tomu, že je soudu podána žádost na rozvod manželství.  

 Rozvod je právní akt ukončení manželství, dělí se na sporný a nesporný. Po 

zrušení manželství rozvodem zanikají práva a povinnosti obou manželů. Soud 

manželství může rozvést na návrh některého z manželů, pokud je manželství trvale a 

hluboce rozvráceno a nelze očekávat obnovení manželského soužití. Při nesporném 

rozvodu musí jejich manželství trvat alespoň rok a manželé spolu nejméně 6 měsíců 

nežijí a oba s ním souhlasí. O sporný rozvod se jedná, pokud jeden z manželů 

s rozvodem nesouhlasí. Soud rozvede toto manželství, až pokud spolu nežijí po dobu 

delší než 3 roky. Soud je povinen zjistit objektivní stav a vzít v úvahu příčiny rozvratu 

manželství. Před zahájením řízení má soud povinnost pokusit se o smír manželů. Při 

zjišťování, zda plní svůj společenský účel, přihlíží také k zájmům nezletilých děti. Děti 

nelze zcela chránit před rozvodem jeho rodičů a důsledky rozvodu. Manželství nelze 

rozvést, jestliže nenabude právní moci rozhodnutí o úpravě poměrů k nezletilým 

dětem pro dobu po rozvodu, které vydává soud péče o nezletilé. 

  Právní úprava platná do 1.8.1998 působila řadu problémů. Právní moc výroku o 

rozvodu manželství a výroku o úpravě práv a povinností rodičů k nezletilým nemusela 

nastat současně. Docházelo k tomu, že vztahy k nezletilému dítěti nebyly po delší čas 

vůbec upraveny, což situaci v rodině vyostřovalo a komplikovalo. Od roku 1998 musí 

být nejprve upraveny poměry k nezletilým dětem a pak až soud rozvede manželství. 

Manželství nelze rozvést, pokud nenabylo právní moci rozhodnutí o úpravě poměrů 

nezletilých dětí pro dobu po rozvodu [HOLUB, 2007]. 

 

5.1 Příčiny rozvratu manželství 

 Zpravidla příčinami rozvratu manželství je porušování manželských povinností, 

jako je žít spolu, být si věrni, vzájemně respektovat svoji důstojnost, pomáhat si, 

společně pečovat o jejich děti a vytvářet zdravé rodinné prostředí při zachování 

stejných práv a povinností pro oba manžele. Za nejčastější příčiny jsou označovány 

finanční neshody, rozdílné povahové vlastnosti, rozdílné zájmy, odlišné výchovné 

metody, nevěra, fyzické násilí a další. Podle informací z mé praxe na OSPOD mohu 

uvést, že největším problémem je alkoholová a drogová závislost nebo gamblerství a 
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mimopartnerské vztahy. Již zmiňované gamblerství úzce souvisí se ztrátou zaměstnání 

a narůstání různých dluhů. 

 

5.2 Předpoklady rozvodu 

  Musí být splněny již zmiňované tři podmínky: manželství trvalo alespoň 1 rok, 

manželé spolu nejméně šest měsíců nežijí, druhý manžel se k rozvodu připojí. 

 Soud rozvede manželství pouze tehdy, pokud jsou s návrhem na rozvod 

předloženy: smlouva s úředně ověřenými podpisy o vypořádání společného jmění 

manželů a vypořádání ostatních majetkových vztahů na dobu po rozvodu, písemná 

smlouva o vypořádání práva společného bydlení na dobu po rozvodu, písemná dohoda 

o vyživovací povinnosti jednoho manžela, pokud tento manžel potřebu výživného má a 

pravomocné rozhodnutí soudu o schválení dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí na 

dobu po rozvodu [HOLUB, 2007]. 

 

5.3 Jak a kde požádat o rozvod 

 ,,O rozvod se žádá před příslušným soudem, v jehož obvodu měli oba manželé 

poslední společné bydliště v České republice. Pokud neměli společné bydliště, tak je 

příslušným soudem soud, v jehož obvodu má bydliště druhý manžel, tedy ten žalovaný. 

Jestliže není takového soudu, je příslušným soudem soud, v jehož obvodu bydlí žalobce. 

  V žalobě na rozvod je nutné uvést označení soudu, jeho adresu, jména, 

příjmení, adresy a rodná čísla účastníků řízení, tj. obou manželů. Žaloba musí také 

obsahovat údaje a data o místě uzavření sňatku, údaje o jménech a datech narození 

dětí a nesmí chybět sdělení, zda již byl podán návrh na úpravu poměrů nezletilých dětí 

na dobu po rozvodu. Nutné je také vylíčit průběh manželství, jeho současný stav a 

důvody, které měly způsobit rozvrat. Žaloba musí samozřejmě obsahovat i závěrečný 

návrh.  Žaloba se podává k soudu ve dvojím vyhotovení a musí být opatřena kolkem na 

úhradu soudního poplatku a vlastnoručně podepsána žalobcem. K  žalobě by měla být 

připojena kopie oddacího listu, případně kopie návrhu na úpravu poměrů nezletilých 

dětí na dobu po rozvodu [FRANCOVÁ, 2010, s.9-10 ].“ 
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5.4 Řízení o úpravě poměru nezletilých dětí na dobu po rozvodu 

 Po oddělení řízení o úpravě poměrů nezletilých dětí od řízení o rozvodu 

manželství jejich rodičů je příslušným k rozhodování pouze soud péče o nezletilé, který 

nemusí být soudem příslušným k rozhodování o rozvodu manželství jejich rodičů. 

Příslušným soudem je soud v místě, kde má dítě pobyt nebo který určil soud, 

v předběžném rozhodnutí. Za únos se považuje vzdálení dítěte z místa pobytu, kde se 

zdržovalo se souhlasem rodičů nebo z rozhodnutí soudu. Rozhodování o poměrech 

nezletilých dětí na dobu po rozvodu, tj. úprava rodičovské zodpovědnosti je pro rodiče 

často bolestivé, ale zásadní rozhodnutí. Soud upravuje jejich práva a povinnosti 

k dětem na dobu po rozvodu, zejména určuje, komu budou děti svěřeny do výchovy a 

jak mají rodiče přispívat na jejich obživu. V tomto řízení se projevují následky rozvratu, 

negativní emoce, které dětem škodí. Často dochází k žalostným situacím. Rodiče se 

často pokouší ovlivnit vztah dětí k druhému rodiči. Akumulují si tak svojí 

nahromaděnou zlobu, komplexy a pocity křivdy. V praxi to znamená bránění styku 

některého rodiče s dětmi, uplácení dětí různými dárky či honosnými dovolenými atd. 

Většinou se jedná o věci, které si druhý rodič nemůže dovolit.  

 Až na výjimky to mají děti při rozvodových a porozvodových situacích velmi 

obtížné.  Rodiče se v blízkosti dětí nedokážou ovládat, řeší své spory před nimi. Poté je 

samozřejmě těžké určit, jestli odpor dítěte ke styku s některým z rodičů má původ 

v těchto skutečnostech, či je snahou jednoho z rodičů dítě tomu druhému odcizit, a tak 

se ,,pomstít“.  Rodiče se snaží v tomto řízení dokázat, že druhý rodič není schopen se o 

dítě řádně postarat fyzickou péčí ani ho řádně vychovat.  Soud péče o nezletilé děti 

musí často řešit velmi složité situace. Soudním rozhodnutím se upraví práva a 

povinnosti k dítěti na dobu po rozvodu a zejména se určí, komu bude dítě svěřeno do 

výchovy, také se určí výše výživného. Výživným mají rodiče přispívat na výživu dítěte.   

 Velmi vítané je jsou – li rodiče sami schopni se dohodnout o svých právech a 

povinnostech k dětem. Taková dohoda rodičů, aby nabyla platnosti, však musí být 

schválena soudem. Soud přezkoumá, zda tato dohoda odpovídá zájmům dítěte. Pokud 

dohoda obsahuje, že vyživovací povinnost přejímá pouze jeden z rodičů, je proti dítěti 

právně neúčinné a soud by takovou dohodu rodičů nemohl schválit. Dohoda rodičů se 

schvaluje rozsudkem, proti němuž není možno podat odvolání. V případě, že se rodiče 

nejsou schopni dohodnout, tak musí rozhodovat soud [FRANCOVÁ, 2010]. 



 
 

14 
 

,,V takovém rozhodování soud sleduje především: 

1.  zájem dítěte s ohledem na jeho osobnost, zejména vlohy, schopnosti, vývojové 

možnosti, a to se zřetelem na životní poměry rodičů, 

2. dbá, aby bylo respektováno právo dítěte na péči obou rodičů a udržování 

pravidelného osobního styku s nimi, právo rodiče, kterému dítě nebude svěřeno, 

na pravidelné informace o dítěti, 

3. soud přihlíží k citové orientaci zázemí dítěte, k výchovným schopnostem rodiče a 

jeho schopnosti se dohodnout s druhým rodičem, 

4. soud přihlíží ke stabilitě budoucího výchovného prostředí, 

5. k citovým vazbám dítěte na sourozence, prarodiče a další příbuzné, 

6. k hmotnému zabezpečení a bytovým poměrům [FRANCOVÁ, 2010, str. 12].“ 

 Soud při rozhodování zjišťuje co nejpříznivější podmínky pro zdárný vývoj 

dítěte, možnosti vytvoření nebo upevňování vzájemných vztahů mezi rodiči a dítětem a 

jeho sourozenci, prarodiči a jinými příbuznými. Tyto vazby mohou být pro dítě velmi 

důležité.                                                                                                                                          

Soud vychází při rozhodování, kterému z rodičů svěřit dítě do výchovy na dobu po 

rozvodu, ze shora uvedených hledisek a k jejich zjišťování provádí řadu důkazů, šetření 

a i znalecké posudky znalců dětských psychologů a dokonce i psychiatrů. Toto 

rozhodování soudu je často obtížné z důvodu komplikací způsobenými vyhrocenými 

vztahy mezi rodiči.    

 Soud sám bez návrhu některého z rodičů neupravuje styky toho rodiče 

s dítětem, kterému nebyly děti svěřeny do výchovy. Soud dává rodičům možnost se 

dohodnout o četnosti a i o délce styku s dětmi. Četnost a rozsah styku dětí s druhým 

rodičem musí být upraven co nejpřesněji již proto, že výrok soudu musí být  

,,vymahatelný“. Volný čas dítěte musí být v zásadě rozdělen rovnoměrně mezi oba 

rodiče. 

 Jestliže rodič, jenž má nezletilé dítě ve výchově, styk s dítětem druhému rodiči 

na základě soudního rozsudku neumožňuje nebo komplikuje, je možno podat návrh na 

výkon rozhodnutí u příslušného soudu. Před nařízením výkonu rozhodnutí soud vyzve 

písemně nebo ústně toho rodiče, který se odmítá podrobit se soudnímu rozhodnutí 

nebo neplní soudem schválenou dohodu o výchově nezletilých dětí a o úpravě styku 

s nimi nebo rozhodnutí o navrácení dětí, aby se podrobil soudnímu rozhodnutí nebo 
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aby schválenou dohodu plnil. Ve výzvě upozorní také na následky neplnění rozhodnutí. 

Pokud je výzva bezvýsledná, soud nařídí výkon rozhodnutí, kterým tomu kdo neplní 

rozhodnutí nebo dohodu, uloží pokutu. Výkon rozhodnutí uložení pokuty nesmí 

přesáhnout 50 000 Kč, ale může být pokuta uložena opětovně. Pokuta připadá státu. 

Soud může také nařídit odnětí dítěte tomu rodiči, který dohodu neplní.  

 Úpravu poměrů nezletilých dětí včetně úpravy styků s dětmi lze změnit, pokud 

se podstatně změnily poměry rodičů nebo dětí. Musí se jednat o podstatnou změnu, 

která se musí u soudu zdůvodnit. Soud buď dohodu schválí nebo rozhodne znovu 

[FRANCOVÁ, 2010]. 

 Případy vyhrocených sporů o děti po rozvodu jsou časté. Děti bývají těmito 

spory nepřiměřeně stresovány a dostává se jim při tom jen minimální podpory 

nejbližšího okolí. Možnosti oddělení sociálně – právní ochrany dítěte (OSPOD) a soudů 

jsou samozřejmě limitovány množstvím případů, kvalifikačními předpoklady 

pracovníků, prostorovými podmínkami apod. Pracovníci OSPOD mají především hájit 

zájmy nezletilých dětí, soud pak rozhoduje ve sporných případech. Rodiče vnímají 

oddělení sociálně - právní ochrany dětí a soud jako dalšího spojence, případně soupeře 

v rozvodové bitvě, v lepším případě jako rozhodčího. Rodiče si na sebe individuálně 

stěžují pracovníkům OSPOD [MATOUŠEK, 2011]. 

 

5.5 Způsoby svěření dítěte do výchovy na dobu po rozvodu 

 Úprava výchovy a výživy k nezletilým dětem se provádí v rámci rozvodu, za trvání 

manželství v případě, že rodiče přestanou společně žít, pečovat o děti a uhrazovat 

jejich potřeby. Stejné je to i v případě, že společné soužití zruší nesezdaný pár s dětmi. 

 Soudy by měly při svém rozhodování vycházet z toho, že má být rozhodováno vždy 

v zájmu nezletilých dětí a má se přihlédnout k názoru dítěte. Dítě má možnost vyjádřit 

se přiměřeně jeho věku. Myslím si, že úprava poměrů k dětem je velice složitá a 

nemůže být nikdy rozhodnuto spravedlivě a správně. Dítě má rádo oba rodiče a stejně 

tak rodiče mají rádi své dítě. Dětem by se neměly dávat otázky typu ,,S kým chceš 

bydlet?, Koho z rodičů máš nejraději?“. Dítě cítí zmatek a má pocit, že svým názorem 

ublíží jednomu z rodičů. 

 V současné době lze rozhodnout o úpravě výchovy k nezletilým dětem několika 

způsoby. Děti mohou být svěřeny do výlučné výchovy jednoho z rodičů, do společné 
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výchovy oběma rodičům nebo do střídavé výchovy. Každá z těchto forem úpravy 

výchovy má svá pravidla a specifika. 

 

Výlučná péče otce nebo matky 

 V České republice je to nejčastější forma úpravy výchovy poměrů nezletilých a to 

převážně svěření do výlučné péče matky. Otcům je vyměřeno a uloženo výživné a 

umožněn styk s dětmi. V dobách antického Říma tomu tak nebylo. Otcové měli své děti 

v péči po rozchodu rodičů. Měli je takzvaně v moci. Mohli je zabít nebo prodat do 

otroctví. Matky v této společnosti neměly žádná práva. K prolomení svěřování dětí do 

péče otce došlo v 19. století. Jednalo se o případy, kdy otec nebyl morálně vhodný. Ve 

20. století dochází ke vzniku kultu mateřství, pozice matek je značně upevněna.  

Střídavá a společná výchova nezletilého oběma rodiči  

 Střídavá výchova znamená, že dítě bude svěřené v určitém přesném časovém 

období do výchovy jednoho rodiče a v dalším časovém období do výchovy druhého 

z rodičů. Soud vymezí práva a povinnosti obou rodičů v těchto časových intervalech. Je 

nutno zvážit intervaly, ve kterých bude střídavá výchova probíhat, aby tyto intervaly 

vyhovovaly dětem a i dalším členům rodiny. Soudní praxe přinesla kladné poznatky se 

střídáním po měsíčních časových intervalech. Je možno dohodnout i kratší časové 

intervaly. Měsíční časová období se zdají jako optimální pro stanovení výživného a 

zejména vzhledem k dávkám státní sociální podpory, má – li na jejich poskytování 

rodina nárok. Poznatky praxe však naznačují, že řada dětí vítá spíše kratší období 

střídání pobytu u rodičů. Není proto důvodu, proč jejich přání a postoje nezohlednit. 

Komplikace nastávají například při dvoutýdenním střídání, kdy bývá obtížné formulovat 

výrok rozsudku. Pojem ,,první polovina měsíce“ a ,,druhá polovina měsíce“ přináší 

problémy v tom, že se nejedná o ucelené týdny. Střídání po ukončení týdne se jeví pro 

děti i dospělé účastníky jako výhodnější a optimálnější. U týdenních intervalů 

nevznikají problémy, označí se sudými a lichými týdny. Soud by měl respektovat, když 

se účastníci domluví na termínech i kratších než je jeden týden. Pokud by to však bylo 

pro dítě zatěžující z důvodu vzdálenosti bydliště či školy, je vhodné vést rodiče k 

přijetí řešení, které je pro dítě ohleduplnější. Střídavá péče nesmí být ústupkem 

vzájemné rivality rodičů, ale vyjádřením kvalitního a pozitivního vztahu obou rodičů 

k dětem a i dětí k rodičům.  Svěření do střídavé péče má své přednosti, ale také svá 
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rizika. Mělo by být chápáno pouze jako jeden ze způsobů hledání a ověřování optimální 

cesty, která zajistí současné právo dětí žít s oběma rodiči a být jimi vychováváno. Dále 

také právo rodičů na plný a hodnotný výkon jejich rodičovské zodpovědnosti.                                                                                            

 Společná výchova je odlišným řešením situace.  Z praxe vyplývá, že řada 

nesezdaných rodičů a i rodičů po rozvodu jejich manželství zůstává i nadále v určité 

formě společného soužití: společně bydlí v jednom bytě, společně hradí část svých 

potřeb a zejména společně pečují i nadále o své nezletilé děti. Jeden může zajišťovat 

například školní záležitosti dětí, jeden sportovní aktivity, někdo výuku jazyků, jiný 

hudební vzdělání nebo jiné mimoškolní činnosti, oba se dělí o zajištění materiálního 

zázemí (jako je úklid, vaření, péče o prádlo, zajištění lékařské péče) atd. Za těchto 

okolností se nejeví jako účelné dítě svěřit do výchovy pouze jednoho z rodičů. Tato 

úprava výchovy posiluje pocit společné odpovědnosti rodičů, jejich opravdový zájem o 

děti. Tento způsob přispívá k zajištění práva dětí na výchovu ze strany obou jeho rodičů 

a práva rodičů v co nejširší míře se podílet na ovlivňování a spoluvytváření osudů svých 

dětí. Vzniká otázka, zda soud bude rozhodovat při svěření dětí do společné výchovy též 

o výživném.  Autoři se kloní k názoru, že je to možné. Existuje i názor opačný, dle něhož 

s pojmem společné výchovy se stanovení výživného vylučuje, neboť ve společné 

výchově je zahrnuta i společná úhrada materiálních potřeb dítěte. 

 Styk nezletilého dítěte s rodiči je jedním ze základních práv dítěte i rodiče. Právo 

na styk je dáno Úmluvou o právech dítěte, Zákonem o rodině, Listinou základních 

práva a svobod. Pokud jsou upraveny poměry k nezletilým dětem, tak není běžné 

upravovat styk s nezletilými dětmi. Styk upravuje soud za předpokladu, že rodiče 

nejsou schopni uzavřít dohodu. Rodiče podmiňují styk placením výživného. To však 

není podmínkou styku [HOLUB, 2007].     

                                       

5.6 Vyživovací povinnost 

 Výživné vždy platí ten rodič, kterému nebylo svěřeno dítě do výchovy. Stanovuje 

ho soud, prošetřuje příjmy rodičů a jejich majetkové poměry, vše musí být doloženo. 

Rodiče mají vyživovací povinnost ke svým dětem až do té doby, dokud se děti nejsou 

schopny samy živit. Rodiče přispívají na výživu svých dětí dle svých majetkových 

poměrů, schopností a možností. Děti mají právo podílet se na životní úrovni svých 

rodičů. Vyživovací povinnost se určuje vždy, když spolu rodiče nežijí nebo jeden z nich 
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vyživovací povinnost neplní dobrovolně. Při určování výživného se přihlíží také na to, 

do jaké míry o dítě rodiče pečují. Pokud rodiče žijí spolu, tak se přihlíží k tomu, do jaké 

míry rodiče pečují o společnou domácnost. Soud o stanovení vyživovací povinnosti 

rozhoduje na návrh jednoho z rodičů, na základě dohody obou rodičů, ale může i bez 

návrhu, pokud rodiče nežijí spolu ve společné domácnosti. Výživné má uspokojovat 

životní potřeby té osoby, pro kterou je určeno. Díky výživnému se zajišťují potřeby pro 

rozvoj nezletilých dětí. Dnem narození dítěte vzniká právo na výživu.  Výše vyživovací 

povinnosti není konečná. Mění se nárůstem věku a potřeb dětí. Výživné lze uplatnit 

před soudem za období 3 let zpětně pro nezletilé, u zletilých ode dne podání návrhu 

k soudu.  

 Výživné na nezletilé dítě se stanoví zásadně tak, že se platí k rukám osoby, která 

dítě vychovává, a nikoli k rukám kolizního opatrovníka. Jestliže soud rozhoduje o 

výživě, stanoví také počátek plnění vyživovací povinnosti rodiče k nezletilému dítěti. Při 

určování výše a počátku plnění vyživovací povinnosti k nezletilému dítěti je třeba 

přihlédnout ke všem plněním. Při vyúčtování toho, co rodič poskytl na výživu 

nezletilého dítěte před rozhodováním o vyživovací povinnosti, přihlíží soud jak 

k poskytnutým částkám v penězích, tak i k plnění věcnému. Také se přihlíží 

k prostředkům, které rodič vynaložil ze svého na společnou domácnost. Nedoloží – li 

rodič soudu výši svého příjmu, má se za to, že jeho průměrný měsíční příjem činí 

patnáctinásobek částky životního minima potřebné k zajištění výživy a ostatních 

základních potřeb rodiče. Soud rozhoduje zásadně o vyživovací povinnosti rodiče 

k nezletilému dítěti do budoucna, a vznikne – li do rozhodnutí nedoplatek na výživném, 

současně uloží rodiči, aby tento nedoplatek uhradil (většinou ve formě splátek). Při 

určení nedoplatku na výživném pro více než jedno dítě je třeba celkový nedoplatek 

výživného rozdělit podle vzájemného poměru běžného výživného určeného pro každé 

z dětí. Při úvaze o povolení splátek na nedoplatky dlužného výživného nezletilého 

dítěte je třeba přihlížet nejen k poměrům rodiče, aby tak podle svých životních i 

sociálních možností mohl dostát svým povinnostem, ale i k poměrům nezletilého 

dítěte, jemuž nemůže být na újmu, že rodič dlouhou dobu výživné neplatil, a tak vznikl 

vysoký nedoplatek výživného. Při rozhodování o výživném je třeba vycházet ze stavu, 

jaký byl v jednotlivých časových úsecích po celé období, za které se rozhoduje. 

Z povahy výživného plyne, že právo na výživné je osobním právem každého dítěte, 
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které je třeba pro každé dítě zajistit. Povinností soudu, který rozhoduje o výživném 

několika dětí je, aby stanovil výživné rodiči, jemuž děti nebyly svěřeny do výchovy, 

zvláštní částkou pro každé nezletilé dítě. Pro trvání vyživovací povinnosti nemá  význam 

dosažení zletilosti dítěte. Vyživovací povinnost trvá do doby, než dítě je schopno samo 

se živit. Věková hranice 18 let je podle zákona o rodině významná jen z hlediska 

procesního, v tom smyslu, že se do zletilosti dítěte může zahájit řízení o určení 

výživného i bez návrhu, zatímco po dosažení zletilosti se začne takové řízení jen na 

návrh oprávněného. Dosažením zletilosti dítěte funkce opatrovníka zaniká.  Byl – li 

podán návrh před dosažením této věkové hranice, rozhoduje i nadále soud péče o 

nezletilé, ale zletilý má již samostatné procesní postavení, tedy práva a povinnosti jako 

každý dospělý účastník řízení.  Musí být vyslechnut, musí mu být doručováno a má 

právo se odvolat atp.  Jestliže dítě studuje, trvá vyživovací povinnost po dobu studia, 

pokud v něm řádně pokračuje, a to až do jeho ukončení. V případě, že dítě po ukončení 

středoškolského studia se uchází o studium na vysoké škole a není přijato pro omezený 

počet přijímaných studentů, a nastoupí do zaměstnání se záměrem ucházet se o 

studium v dalším roce, je třeba vycházet z toho, že schopnost dítěte živit se samo není 

definitivní vzhledem k jeho možnostem, schopnostem a nadání. Vyživovací povinnost 

rodičů se obnoví po přijetí ke studiu na vysoké škole. Časově omezena není vyživovací 

povinnost k dítěti, které pro nepříznivý zdravotní stav se nemůže vůbec samo živit, je 

však třeba vzít v úvahu přiznání invalidního důchodu. Vyživovací povinnost jako právo 

osobní povahy zaniká smrtí oprávněného i smrtí výživou povinného. Tato povinnost 

nepřechází na dědice. Zemře – li jeden z rodičů, je k výživě povinen druhý z rodičů. 

Nemůže – li tento rodič plně poskytovat výživné, přechází vyživovací povinnost na 

předky rodičů. Vyživovací povinnost rodičů také zaniká při osvojení dítěte. V tomto 

případě přechází vyživovací povinnost na osvojitele a to právní mocí rozsudku o 

osvojení. Jestliže dítě uzavře manželství, vzniká vyživovací povinnost mezi manžely.  

Tato vyživovací povinnost předchází vyživovací povinnosti dětí, ale i vyživovací 

povinnosti rodičů. Rodiče přispívají dítěti, které uzavřelo manželství, pouze pokud 

vyživovací povinnost nemůže plnit manžel vzhledem ke svým omezeným schopnostem 

a možnostem. Vyživovací povinnost musí plnit i rodič, který je ve vazbě nebo byl 

odsouzen k výkonu trestu odnětí svobody. Pokud je zaměstnán, tak jsou prováděny 

srážky ze mzdy a to podle vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., 
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v platném znění, kde jsou stanoveny částky, které lze použít na úhradu výživného 

z výdělku povinného  [HOLUB, 2007]. 

 ,,Ministryně spravedlnosti Daniela Kolářová 18.5. 2010 na tiskovém brífinku 

představila finální verzi doporučující tabulky pro stanovení výše výživného: 

 

 

 

 

 

 

 Tato tabulka byla zaslána soudům. Doporučující tabulka má orientační charakter, 

konečné rozhodnutí bude vždy v rukou soudce, který především zohlední prospěch 

dítěte. Tabulka tedy určuje procentuální rozmezí výše výživného v závislosti na věku 

dítěte a poskytuje soudci i možnost zohlednit skutkové okolnosti řešeného případu, tj. 

na straně povinného jeho možnosti, schopnosti a majetkové poměry, životní úroveň 

rodičů a odůvodněné potřeby dítěte. Konečný procentuální díl z příjmů povinného pak 

soud určí v rámci tohoto rozmezí podle zjištěných a prokázaných okolností důležitých 

jak na straně povinného rodiče, tak i na straně oprávněného dítěte [FRANCOVÁ, 2010, 

s. 27 - 28].“ 

 Jestliže povinný rodič neplní vyživovací povinnost rádně a včas, tedy ve stanovené 

částce a stanoveném termínu, může být na něho podán návrh na výkon rozhodnutí, 

resp. exekuci pro vymožení dlužného výživného. K vymáhání může dojít i v případě, že 

výživné platí pouze částečně a opakovaně až po dni splatnosti. Výživné lze vymáhat 

prostřednictvím soudního exekutora. Na návrhu musí být zřejmé, kdo tento návrh 

podává a kdo neplní vyživovací povinnost. Návrh musí obsahovat přesné označení 

rozsudku, který stanovil vyživovací povinnost, jak byla vyživovací povinnost plněna do 

podání návrhu, označení důkazů a způsob jakým má být výkon rozhodnutí proveden. 

Způsobů provedení výkonu rozhodnutí je několik. Výkon rozhodnutí lze provést 

přikázáním pohledávky, příkazem k výplatě z účtu u peněžního ústavu, prodejem 

movitých a nemovitých věcí, prodejem podniku, srážkami ze mzdy, zařízení 

soudcovského zástavního práva k nemovitostem. Oddělení sociálně – právní ochrany 

dětí poskytuje pomoc při vymáhání výživného a při podání návrhu na soudní výkon 

  Věk dítěte Procentuální rozmezí 

1. 0 - 5  let 11 - 15 % 

2. 6 - 9 let 13 - 17 % 

3. 10 - 14  let 15 - 19 % 

4. 15 - 17 let 16 - 22 % 

5. 18 a více let 19 - 25 % 
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rozhodnutí. Návrhy na soudní výkon rozhodnutí ve věci vyživovací povinnosti 

k nezletilým dětem je osvobozen od soudních poplatků. 

 Není – li vyživovací povinnost plněna, může oprávněný, tedy zákonný zástupce 

podat trestní oznámení pro podezření z trestního činu neplnění vyživovací povinnosti a 

to podle § 213 trestního zákona. Jedná se o případy, kdy povinný neplní, byť 

z nedbalosti svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného, bude 

potrestán odnětím svobody až na jeden rok. Většinou se jedná o dobu šesti měsíců, ale 

i kratší, kdy není plněna vyživovací povinnost. Trestný čin zanedbání povinné výživy 

zaniká, když pachatel splnil svou povinnost dodatečně, tedy dříve než soud prvního 

stupně začal vyhlašovat rozsudek. Trestní oznámení je podáváno na Policii České 

republiky nebo na státním zastupitelství. Policie provádí šetření zajišťující majetkové 

poměry na straně povinného rodiče a oprávněného dítěte, prostřednictvím oddělení 

sociálně – právní ochrany dětí, zaměstnavatele, výpověďmi obou rodičů [PRÁVO A 

RODINA, 2009]. 

 V zákoně o rodině je upraveno také právo rozvedeného manžela na výživné od 

bývalého manžela. Nárok má, pokud není schopen se rozvedený manžel živit sám. Tato 

vyživovací povinnost bývalého partnera není časově omezena a předchází vyživovací 

povinnosti dětí vůči rodičům. Lze, aby bývalí partneři uzavřeli písemnou dohodu o 

poskytování jednorázové částky, kterou by nárok na přiměřenou výživu byl vyrovnán 

jednou provždy. Nárok na výživné z tohoto titulu zaniká okamžikem, kdy dohodnutá 

částka bude vyplacena oprávněnému. Nárok na toto výživné zaniká, pokud oprávněný 

uzavře nový sňatek, a samozřejmě smrtí povinného [FRANCOVÁ, 2010].  

 

5.7Společné jmění manželů  

 Tvoří ho majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za 

trvání manželství a závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům vznikly 

za trvání manželství. Do společného jmění manželů patří vše, co jeden či oba manželé 

nabudou ode dne sňatku až do zániku manželství – do dne smrti jednoho z manželů, do 

dne právní moci rozsudku o rozvodu manželství, do dne prohlášení konkursu na 

majetek jednoho z manželů, do rozhodnutí trestního soudu o propadnutí majetku 

nebo jeho části či propadnutí věci státu, do dne prohlášení manžela za mrtvého nebo 

do dne právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné. Nezáleží 
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přitom vůbec na tom, zda spolu žijí či nikoliv. Do společného jmění manželů spadají 

zejména příjmy manželů, příjmy ze sociálního zabezpečení, tj. důchody, dávky apod. a 

dále to jsou odměny a honoráře umělců, příjmy ze smluv nakladatelských, odměny za 

vynálezy, zlepšovací návrhy a autorská díla, vyplacené prémie a výhry ze sázek a loterií, 

plnění ze smlouvy pojistné, výnosy, užitky a přírůstky věcí, úroky získané v době 

manželství z vkladu jednoho z manželů, nemovitosti, které byly v době manželství 

koupeny, postavený dům bez ohledu na vydání kolaudačního rozhodnutí, byty 

koupené i nabyté do vlastnictví v rámci privatizace bytového fondu. Do společného 

jmění manželů nepatří majetek získaný dědictvím nebo darem, majetek náležející do 

výlučného vlastnictví toho manžela, jakož i věci, které podle své povahy slouží osobní 

potřebě jen jednoho z manželů, a věci vydané v rámci restituce majetku jednoho 

z manželů, který měl vydanou věc ve vlastnictví před uzavřením manželství. 

Vypořádání společného jmění manželů se provede, zanikne – li společné jmění 

manželů. Podíly obou manželů jsou stejné i závazky. V žádném případě nelze do 

vypořádání zahrnout výlučný majetek jednoho z manželů. Po smrti jednoho z manželů 

provede vypořádání společného jmění manželů soud v rámci dědictví. V případě 

rozvodu manželství mohou manželé nyní již i před rozvodem uzavřít smlouvu o 

vypořádání vzájemných majetkových vztazích, právech a povinnostech [FRANCOVÁ, 

2010]. 

 

6 ROZCHOD NESEZDANÉHO PÁRU 

 V  dnešní době stále přibývá počtu případů, kdy spolu muž a žena žijí ve 

společné domácnosti bez uzavření sňatku. Lidová mluva užívá označení ,,žijí spolu na 

hromádce“ a  ,,na psí knížku“ apod. Nejsou to jen mladí lidé, kteří nechtějí uzavřít 

sňatek, ale také i lidé středního věku, kteří mají třeba již nějaké to manželství za sebou 

a po zkušenostech s rozvodem nehodlají uzavírat další manželství. Také to mohou být 

důchodci, kteří nechtějí, aby jim zanikl nárok na vdovský nebo vdovecký důchod. Mladí 

lidé odůvodňují, to že neuzavřeli sňatek tím, že dostanou výhodnější sociální dávky. 

Neexistuje však žádná dávka, která by zvýhodňovala manžele s nezletilým dítětem či o 

nezletilce pečující nesezdaný pár. Existují případy, kdy lidé sociální dávky zneužívají, 

například předstíráním osamělosti, což je samozřejmě nelegální postup. Lidé dnes 
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nevstupují do manželství také proto, že mají nedůvěru v partnerství a manželství jako 

takovém. Psychologové v rámci výzkumů uvádí, že ve většině případů nechce vstoupit 

do manželství muž, který je na tom často ekonomicky lépe než žena. Ve větších 

městech je počet nemanželských dětí vyšší s výjimkou Prahy. Se zvyšujícím se 

vzděláním klesá pravděpodobnost toho, že žena bude rodit své dítě jako neprovdaná. 

Zákon o státní sociální podpoře užívá pojem druh a družka, které považuje za osoby 

posuzované ve společně sdílené domácnosti, žijí – li s oprávněnou osobou alespoň tři 

měsíce [FRANCOVÁ, 2010]. 

 V případě, že má nesezdaný pár děti a ukončí společné soužití je narušeno 

normální rodinné společenství, a tím i normální výkon rodičovských práv a povinností 

vůči dětem. Soud pak při úpravě práv a povinností k nezletilým dětem postupuje podle 

§ 50 zákona o rodině:  Nežijí – li rodiče nezletilého dítěte spolu, a nedohodnou – li se o 

úpravě výchovy a výživy k dítěti, může soud i bez návrhu rozhodovat, komu dítě svěří 

do výchovy a jak má každý z jeho rodičů přispívat na jeho výživu [HOLUB, 2007, s. 183]. 

 Soud se v průběhu řízení zabývá zjišťováním, jak byla rodiči zajišťována 

dosavadní péče o děti, kdo z nich zajišťuje vaření, úklid, péči o společný byt, jak který 

z rodičů pečuje o školní záležitosti dítěte, kdo zajišťuje mimoškolní aktivity, kdo 

s dítětem navštěvuje lékaře atp. Při určování, komu má být dítě svěřeno do výchovy, 

zkoumá soud, u kterého z rodičů jsou lepší podmínky pro řádnou výchovu dítěte. Tyto 

podmínky nemůžou být zkoumány pouze z hlediska hmotného, ale je nutno věnovat 

pozornost i tomu, který rodič je lépe schopen vychovat dítě. Povinností soudu je, aby si 

opatřil vždy spolehlivý podklad provedením a zhodnocením všech vhodných důkazů 

k všestrannému objasnění skutečností, charakterizujících osoby rodičů i prostředí, 

v němž rodiče žijí. Soud od příslušných orgánů obcí a orgánů sociálně – právní ochrany 

dětí i od jiných orgánů a organizací vyžaduje sdělování skutečností, které mají význam 

pro rozhodnutí. Zprávy o chování a majetkových a sociálních poměrech účastníků 

získává soud od obecních úřadů a obcí. V praxi se zpravidla děti útlého věku svěřují 

matce, protože matka dává dítěti útlého věku a předškolního věku převážně kvalitnější 

citové podněty. Je také lépe biologicky uzpůsobena k výkonu osobní péče o dítě tohoto 

věku (například kojení dítěte) a zajišťování jeho naturálních potřeb [HOLUB, 2007]. 
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6.1 Vyživovací povinnost otce k neprovdané matce 

 Tuto vyživovací povinnost upravuje §95 zákona o rodině. Uvádí, že otec dítěte, 

za kterého není matka provdána, je povinen matce přispívat přiměřeně na úhradu 

výživy po dobu dvou let, jakož i na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a 

slehnutím. Za náklady těhotenství jsou považovány šaty pro těhotnou ženu, zlepšená 

výživa matky, ovoce a zelenina, kterou matka spotřebovává nad běžnou spotřebu, 

doplatek některých léků v souvislosti s těhotenstvím atp. otec musí přispět na náhradu 

nákladů spojených se zakoupením kočárku, postýlky, dětské výbavičky apod. matce 

dítěte nepřísluší nárok na úhradu nákladů spojených s pohoštěním při křtinách dítěte, i 

pokud je to v místě zvykem. Jestliže partner matky dobrovolně neplní své povinnosti, 

tzn. že nepřispívá, je možno proti němu podat žalobu u soudu. Tento nárok ve však 

promlčuje ve třech letech ode dne slehnutí. Nárok nelze uplatnit, pokud není určené 

otcovství. Při určování výše úhrady je nutno přihlédnout k potřebám matky a jejím 

možnostem, schopnostem a majetkovým poměrům otce. Nárok má matce zajistit 

takovou životní úroveň, jako kdyby byla provdána. Lhůta, po kterou je otec, za kterého 

není matka provdána povinen přispívat na úhradu výživy se novelou z roku 1998 

prodlužuje z jednoho roku na dva roky. Důvodem této změny byly poznatky z praxe. 

Možnost žen zapojit se do výdělečné činnosti je velmi ztížena. S délkou mateřské 

dovolené podle pracovněprávních předpisů se prodlužuje doba, po kterou je muž, 

jehož otcovství je pravděpodobné, povinen přispívat na zajištění výživy dětí, z 26 týdnů 

na 28 týdnů, popř. 37 týdnů. Doba dvou let začíná běžet nejdříve s počátkem 

těhotenství. Může spadat zčásti do těhotenství a z části do doby po slehnutí. K přiznání 

příspěvku na úhradu výživy neprovdané matce může však dojít nejpozději ode dne 

porodu. Nárok matky na příspěvek vzniká, jakmile jí v souvislosti s těhotenstvím nebo 

porodem vznikly jakékoliv náklady [HOLUB, 2007]. 

 

7 SOCIÁLNĚ – PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ 

 Sociálně – právní ochrana dětí má svůj původ v zákonech přijatých v České 

republice před rokem 1989. Je zakotvena v zákoně číslo 359/1999 Sb., o sociálně – 

právní ochraně dětí. Je to ochrana práva dítěte na jeho řádnou výchovu, ochranu jeho 

oprávněných zájmů, jeho zdravého vývoje, jeho zájmů jak majetkových, tak i zájmů na 
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funkční rodinu. Sociálně právní ochrana dětí se hlavně zaměřuje na děti, jejichž rodiče, 

vychovatelé či osoby, kterým byly svěřeny do péče nechtějí nebo nemohou plnit jejich 

výchovné povinnosti.  Dítětem se míní nezletilá osoba od narození do 18 let věku.  

Pouze nezletilí můžou být zastupováni orgánem sociálně – právní ochrany dětí. Pokud 

se na OSPOD dostaví již zletilý s žádostí o radu, měli by mu poradit. Sociálně právní 

ochrana dětí se poskytuje dítěti, které má v České republice trvalý pobyt, povolen 

trvalý pobyt podle zákona o pobytu cizinců, pobývá na území České republiky 

s rodičem, který zde žádá o azyl, dítě samo podalo návrh na zahájení řízení o udělení 

azylu nebo v omezeném rozsahu se poskytuje dítěti cizí státní příslušnosti, které 

pobývá na území České republiky bez jakéhokoliv oprávnění. Obecní úřad má 

povinnost učinit nezbytná opatření i u dětí, které se v České republice ocitly bez 

jakékoliv péče a podpory. Těmito opatřeními jsou podání návrhu na vydání 

předběžného opatření, podání návrhu na ustanovení opatrovníka nebo poručníka, 

podání návrhu na nařízení ústavní výchovu či zprostředkování umístění v azylovém 

zařízení [ MATOUŠEK,  2008]. 

 Ústava České republiky, Listina základních práv a svobod a Úmluva o právech 

dítěte jsou základními právními předpisy, které zavazují k poskytování sociálně – právní 

ochrany dětí nejen stát, ale i jím pověřené orgány a instituce. Je třeba zmínit článek 4 

Ústav České republiky, ve kterém jsou základní práva a svobody pod ochranou moci 

soudní [KRAUSOVÁ, 2006]. 

 

7.1 Zákon o SPOD 

Zákon sociálně – právní ochrany dětí uvádí působení směřující k obnovení 

narušených funkcí rodiny. Orgány SPOD se zaměřují hlavně na děti: jejichž rodiče 

zemřeli, neplní povinnosti vyplývající z jejich rodičovské zodpovědnosti, jejichž rodiče 

nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, na děti, které 

byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče (§ 45 podle Zákona o rodině), na 

děti, které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že 

zanedbávají povinnou školní docházku, nepracují, když jsou bez zdroje obživy, požívají 

alkohol nebo jiné návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin, soustavné 

páchají přestupky a jinak ohrožují občanské soužití, na děti na kterých byl spáchán 

trestný čin ohrožující zdraví, život, lidskou důstojnost a mravní vývoj. Dále se zaměřují 
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na děti, které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu 

dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťující nepřetržitou péči o děti nebo jejich 

umístění v takovýchto zařízeních trvá déle než 6 měsíců (Klokánek, dětské 

psychiatrické léčebny), na děti, které jsou ohrožovány domácím násilím mezi rodiči 

nebo jinými osobami odpovědnými za jejich výchovu, na děti, které jsou žadateli o azyl 

a jsou odloučeny od svých rodičů a na děti, které se opakovaně dopouští útěků od 

rodičů nebo jiných fyzických či právnických osob odpovědných za jejich výchovu. Podle 

zákona o sociálně - právní ochraně dětí může každý člověk upozornit rodiče na to, že 

jejich dítě se špatně chová a každý může upozornit orgán SPOD na porušení rodičovské 

zodpovědnosti nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti. Také dítě 

má právo požádat orgány sociálně – právní ochrany dětí, zařízení SPOD, školy, školská 

zařízení a výchovná zařízení o pomoc při ochraně svého života a dalších jeho práv a to i 

bez vědomí jeho rodičů nebo jiných osob odpovědných za jeho chování [HOLUB, 2010]. 

 

7.2 Orgány zajišťující SPOD 

Sociálně právní ochranu dětí zajišťují orgány sociálně – právní ochrany, kterými jsou 

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

práce a sociálních věcí České republiky a Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí v 

Brně. Dále sociálně - právní ochranu zajišťují obce v samostatné působnosti, kraje 

v samostatné působnosti, komise pro sociálně – právní ochranu dětí, další právnické a 

fyzické osoby, které jsou výkonem sociálně – právní ochrany pověřeny [HOLUB, 2007]. 

Obecní úřady sledují ochranu práv dětí a činní potřebná opatření. Krajské úřady 

vykonávají kontrolní a metodickou činnost, zprostředkovávají náhradní rodinnou péči a 

také rozhodují o udělení pověření k výkonu sociálně – právní ochrany dětí. Komise pro 

sociálně - právní ochranu dětí je zřizována jako zvláštní orgán obce. Zřizuje ji starosta 

obce s rozšířenou působností. Tato komise koordinuje výkon sociálně – právní ochrany 

na území daného správního obvodu obce s rozšířenou působností. Dále navrhuje a 

posuzuje sociálně preventivní programy na ochranu dětí nebo posuzuje jednotlivé 

případy prováděné sociálně právní ochranou dětí a vydává k nim stanoviska. Úřad pro 

mezinárodněprávní ochranu dětí sídlí v Brně a má celostátní působnost, je podřízen 

Ministerstvu práce a sociálních věcí. V čele Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí 

je ředitel, jehož jmenuje a odvolává ministr práce a sociálních věcí [KRAUSOVÁ, 2006]. 
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7.3 Činnost oddělení SPOD na úřadech obcí s rozšířenou působností 

           Na úřadech obcí s rozšířenou působností se sociálně – právní ochrana dětí 

poskytuje na odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Poskytují ji oddělení sociálně – 

právní ochrany dětí a oddělení sociální prevence. Vykonávají ji terénní sociální 

pracovnice, pracovnice náhradní rodinné péče a kurátor pro děti a mládež. Tito 

pracovníci vedou o dětech spisovou dokumentaci, ve které jsou osobní údaje dětí a 

jejich rodičů a údaje o výchovných poměrech těchto dětí, záznamy o výsledcích šetření 

v rodině, záznamy o jednání s rodiči nebo jinými osobami, kopie podání soudům a 

jiným státním orgánům, písemná vyhotovení rozhodnutí soudů, orgánů činných 

v trestním řízení a správních orgánů.  Zaměstnanci oddělení SPOD jsou povinni  

zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se při provádění sociálně – právní 

ochrany setkali. Obecní úřad obce s rozšířenou působností sleduje nepříznivé vlivy, 

které působí na děti a zjišťuje příčiny jejich vzniku. Dále činí opatření, která omezují 

působení nepříznivých vlivů na děti. Státní orgány, školy, školská zařízení, zdravotnická 

zařízení, další zařízení určená pro děti a jiné pověřené osoby jsou povinny oznámit 

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že 

se jedná o děti uvedené v § 6 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní 

ochraně dětí. Ohlásit to musí bez zbytečného odkladu a ihned co se o této skutečnosti 

dozví [HOLUB, 2007]. 

Obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností hlavně 

přísluší vyhledávat ohrožené děti, dohlížet na rodiče, aby plnili své povinnosti 

vyplývající z rodičovské zodpovědnosti, jednat s rodiči za účelem odstranění nějakých 

nedostatků ve výchově jejich dítěte, ale i jednat s dítětem. Dále sleduje, zda není 

porušen zákaz vstupu dětí do prostředí, které je ohrožuje z hlediska vývoje a výchovy, 

pomáhá při řešení výchovných problémů, poskytuje a zprostředkovává poradenství. 

Hlavním úkolem obecních úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností je 

součinnost s dalšími státními orgány, fyzickými a právnickými osobami, které s dětmi 

pracují a vyhledávat děti a rodiny s dětmi, které potřebují pomoc. Opatřeními, která 

obecní úřad obce s rozšířenou působností činí jsou: podání návrhu na nařízení 

předběžného opatření, podání návrhu na ustanovení poručníka nebo opatrovníka 

dítěte, podání návrhu na nařízení ústavní výchovu dítěte, návrh na prodloužení nebo 
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zrušení ústavní výchovy, návrh na svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc, návrh na zrušení nebo prodloužení tohoto opatření, 

zprostředkování umístění dítěte v azylovém zařízení, návrh na zbavení nebo omezení 

rodičovské zodpovědnosti, návrh na vydání rozhodnutí o splnění podmínky osvojení 

spočívající v tom, že rodiče neprojevují zájem o své dítě, na základě zmocnění soudem 

a ustanovení opatrovníkem dítěte, podávají za nezletilé dítě žalobu na určení otcovství. 

Terénní sociální pracovnice OSPOD šetří v rodinách, školách, školských a 

zdravotnických zařízení a podávají soudu zprávu o poměrech nezletilých dětí, která je 

jedním z podkladů pro rozhodnutí soudu v daném řízení.  Obecní úřad obce 

s rozšířenou působností podává soudu zprávy o poměrech dítěte, u kterého soud 

rozhodl o výchovných opatření, státnímu zastupitelství podává zprávy o poměrech 

dítěte, pokud státní zastupitelství vede řízení týkající se dítěte, pověřené osobě 

poskytuje potřebné údaje pro zajištění její činnosti, krajskému úřadu a ministerstvu 

poskytuje spisovou dokumentaci dětí [KRAUSOVÁ, 2006].                                          

 

7.4 Výkon kolizního opatrovnictví 

Funkci kolizního opatrovníka vykonávají terénní sociální pracovnice orgánu sociálně 

– právní ochrany dětí při zastupování nezletilého dítěte v soudním řízení a v případě, 

kdy nastane kolize zájmů v rodinných vztazích. V řízení o určení výchovy a výživy musí 

mít nezletilé dítě vždy kolizního opatrovníka. Kolizní opatrovník zastupuje nezletilé dítě 

v řízení o osvojení, v řízení o dědictví apod. Kolizní opatrovník musí být způsobilý 

k právním úkonům, nesmí to být osoba, u níž by nastal střet zájmů se zájmy 

zastoupeného dítěte. Opatrovník musí se svým ustanovením souhlasit. Opatrovníka 

ustanovuje soud a je jeho povinností vymezit rozsah práv a povinností opatrovníka. 

Usnesení o ustanovení opatrovníka je účastníkům řízení doručováno. Orgány sociálně – 

právní ochrany dětí by neměly být ustanovovány do funkce opatrovníka v případech, 

kde samy podaly návrh ve smyslu § 14 odst. 1 zák. č. 359/1999 Sb. [HOLUB, 2007].                   

 

Při ustanovení kolizního opatrovníka pro dané řízení soud postupuje v souladu s § 

37 zákona o rodině: 
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§37 

,,(1) Žádný z rodičů nemůže zastoupit své dítě, jde – li o právní úkony ve věcech, při 

nichž by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi rodiči a dítětem nebo ke střetu zájmů dětí 

týchž rodičů.“ 

,,(2) Nemůže – li dítě zastoupit žádný z rodičů, ustanoví soud dítěti opatrovníka, který 

bude dítě v řízení nebo při určitém právním úkonu zastupovat. Tímto opatrovníkem 

zpravidla ustanoví orgán vykonávající sociálně – právní ochranu dětí [HOLUB, 2007, 

s.105]." 

Vzor usnesení o ustanovení opatrovníka nezletilým dětem pro řízení je vložen v příloze 

číslo 2. 

 

7.5 Poradenská činnost 

Preventivní a poradenská činnost se poskytuje rodičům i jiným osobám 

odpovědným za výchovu dítěte. Cílem poradenské činnosti je předcházet vzniku 

překážek, které brání ve vytváření vzájemných harmonických vztahů v rodinách a 

pokud už se tyto překážky vyskytly, tak je odstraňovat. Zajišťuje poradenství ohledně 

nároků dětí a rodin s dětmi na zabezpečení z různých systémů pomoci například pomoc 

v hmotné nouzi, státní sociální podpora aj. Obecní úřad obce s rozšířenou působností 

radí rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů, které souvisejí s péčí o dítě, 

zprostředkovává nebo poskytuje poradenství při vzdělávání a výchově a při péči o 

zdravotně postižené dítě. Obecní úřad obce s rozšířenou působností pořádá přednášky 

a kurzy zaměřené na to jak řešit výchovné, sociální a jiné problémy, které souvisí s péčí 

a výchovou o dítě. Radí a pomáhá osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny 

[KRAUSOVÁ, 2006]. 

 

PRAKTICKÁ ČÁST 

 

8 KAZUISTIKY 

Do praktické části své absolventské práce jsem se rozhodla uvést několik 

kazuistik. Tyto kazuistiky jsem vypracovala na základě spisové dokumentace každého 
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dítěte. Spisová dokumentace mi byla poskytnuta během mé praxe na OSPOD v Lysé 

nad Labem a v Mladé Boleslavi. Pro ochranu osobních údajů zmíněných rodin, jsem 

uvedla fiktivní údaje. Kazuistiky se týkají jak rozvodu manželů, tak rozchodu 

nesezdaného páru. Objevují se zde problémy s výchovou a výživou k nezletilým dětem. 

Uvádím i rozvod, který proběhl bez problémů, byl tedy nesporný. 

 

8.1 Rodina Milerových 

 V případě Milerových se jedná o nesporný rozvod. Manželství bylo hluboce 

rozvrácené, paní Milerová se rozhodla, že vzniklou situaci bude řešit rozvodem. 

K rozvodovému řízení je však nutné pravomocné rozhodnutí soudu o úpravě poměrů 

k jejich nezletilému synovi Arnoštovi pro dobu po rozvodu. Arnošt navštěvuje druhou 

třídu základní školy, je zdráv a má běžné potřeby odpovídající jeho věku. Matka pracuje 

jako lektorka cizích jazyků a má příjem přibližně 25 000,-. Otec pracuje jako vedoucí 

personálního oddělení a jeho příjem není matce znám.  Paní Milerová se o syna 

v převážné míře stará sama. Styk syna s otcem bude matka podporovat. Matka 

s nezletilým Arnoštem se odstěhovali ze společné domácnosti. Oba rodiče mají další 

vyživovací povinnost k jejich již zletilému Vilémovi, který studuje gymnázium a bude 

zřejmě pokračovat ve studiu na vysoké škole. Vilém bydlí u otce a na jeho výživu matka 

zatím nepřispívá. Otec zase nepřispívá na syna Arnošta, který žije s matkou. 

S nezletilým Arnoštem byl proveden pohovor bez přítomnosti třetí osoby. Arnošt je 

velmi komunikativní chlapec, vyjadřoval se jasně a přiměřeně věku. Povídal o škole, o 

zájmech a kamarádech. Ve škole se učí prý velice dobře. Při tématu rodiče trochu 

posmutněl. S maminkou je spokojený, za tatínkem jezdí a chce, aby to tak zůstalo. Na 

nezletilém Arnoštovi nebylo patrné ovlivnění ani jedním z rodičů. Maminka mu 

nebrání, aby k taťkovi docházel. Nezletilý si výslovně přeje zůstat s matkou a s otcem 

se velmi často vídat. Vzhledem k výše uvedeným informacím navrhl orgán sociálně 

právní ochrany dětí, aby byl nezletilý Arnošt na dobu po rozvodu svěřen do péče 

matky. Otci bylo stanoveno výživné dle jeho možností. Soud schválil dohodu rodičů 

v níž se nezletilý Arnošt svěřil do výchovy matky a otec se zavázal přispívat na výživu 

nezletilého Arnošta částkou 3500,-/měsíčně. Manželství rodičů bylo bez problémů 

rozvedeno. Důvodem byla odlišnost jejich povah. Nevedli delší dobu společnou 

domácnost a manželství bylo již delší dobu zcela nefunkční.  Mezi manželi nebylo sporu 



 
 

31 
 

o rozvodu manželství, o čemž mimo jiné svědčilo i uzavření dohody o vypořádání 

vzájemných majetkových vztahů, práv a povinností společného bydlení po rozvodu 

manželství a též i dohoda o úpravě poměrů k nezletilému synovi Arnoštovi.  

 

8.2 Rodina Šťastných 

 U Šťastných se objevuje domácí násilí, které má být důvodem rozvodu. Pan 

Šťastný svou manželku fyzicky napadl, svalil ji na zem a škrtil ji. Tento útok viděla 

nezletilá Erika a běžela to sdělit babičce ze strany otce, která společně s nimi bydlela 

v domě. Babička vše nahlásila na policii, která celou věc řešila jako přestupek proti 

občanskému soužití. Na základě oznámení policie byl proveden pohovor s nezletilou 

Erikou ve škole, kterou navštěvuje. Nezletilá hovořila o tom, že se rodiče často hádají a 

že tátovi vadí, že mamka se vrací pozdě domů. Erika s mamkou často jezdí k babičce, 

která je maminka maminky. Domů se vrací až navečer.  Babička od tatínka s nimi bydlí 

v domě a ta nahlásila na policii, že tatínek škrtil maminku. Otec prý Eriku vůbec nebije 

ani ji jinak neubližuje. Spíš dostane od maminky. Bylo provedeno šetření v rodině, ale 

nikdo nebyl zastižen. Byl zanechán písemný vzkaz, na který reagovala paní Šťastná. 

Uvedla, že se toto stalo vyjímečně v opilosti manžela. Návrh na řízení o přestupku 

dávat nebude. Manžel slíbil, že se to již opakovat nebude a ona mu věří. Tři roky po 

incidentu podala paní Šťastná k soudu žalobu o rozvod manželství a návrh na úpravu 

rodičovské zodpovědnosti na dobu po rozvodu manželství. Soud požádal OSPOD o 

prošetření poměrů v rodině. Zastižená byla nezletilá Erika, která sociální pracovnici 

sdělila, že maminka už u nich nebydlí a táta je v práci. Při dalším šetření otec uvedl, že 

to co řekla dcera, není pravda. Dle otce se rodiče domluvili, že dcera bude svěřena do 

jejich společné péče, neboť matka ještě půl roku po rozvodu bude moci bydlet v jejich 

bytě. Na byt je hypotéka, kterou bude splácet otec a byt mu zůstane. Jedná se byt 3+1. 

Příjem matky činí 27 000,- a otce přibližně 42 000,-. Otec však splácí hypotéku a půjčky 

ve výši 29  000,-. Nezletilá Erika navštěvuje 7. třídu a její potřeby odpovídají věku. Přeje 

si být s oběma rodiči. Soudu zaslal OSPOD zprávu o poměrech v rodině. Nezletilá Erika 

se svěřila na dobu po rozvodu manželství do společné výchovy obou rodičů. Výživné se 

rodičům nestanovilo. Ještě před právní mocí rozsudku o rozvodu se paní Šťastná 

odstěhovala. Vzhledem ke vzdálenostem mezi bydlišti bylo vyloučené, že by mohla být 

realizována společná výchova. Matka se dcery zeptala, jak chce, aby byla péče o ní 
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uspořádána. Dcera se jednoznačně vyjádřila tak, že chce zůstat u matky a k otci chodit 

na návštěvy a trávit s ním i část prázdnin. Matka přání své dcery respektovala a 

navrhla, aby byla dcera svěřena do její výchovy. Matka nezletilé Eriky žila se svým 

přítelem v jeho bytě a očekávali narození společného potomka. Do měsíce se měli 

stěhovat do společného domu, který přítel zakoupil. Erika v něm měla připravený svůj 

vlastní pokoj. Matka návrhem na změnu výchovy žádala o vydání tohoto rozsudku: 

Nezletilá Erika se svěřuje do výchovy matky. Otec je povinen přispívat na výživu 

nezletilé částku, kterou ponechává na úvaze soudu. Na OSPOD se dostavila paní 

Šťastná a uvádí, že podala návrh na změnu výchovy, dceru má u sebe asi 3 týdny. K otci 

nechce, prý se k dceři choval agresivně. Dříve se takto choval k matce. V době, kdy se 

rozváděli, souhlasila se společnou péčí. Doufala, že dělá pro dceru to nejlepší, aby měla 

oba rodiče. Také že se otec k dceři bude chovat slušně. Dcera u něho má věci a ten jim 

je nechce vydat. Když byla o víkendu Erika u otce, tak na ni otec s jeho matkou útočili a 

pomlouvali paní Šťastnou. Erika chtěla pryč a nyní k němu už nechce. Erika i její matka 

se bály, aby si pro ni otec nepřijel s policií. Následující den se na OSPOD dostavila 

matka otce nezletilé. Uvedla, že má potřebu sdělit některé věci o paní Šťastné. Nelíbí 

se jí, že by měla matka nezletilé převzít nezletilou do své péče. Je podle ní nevyrovnaná 

osoba, která neumí hospodařit s penězi. Nezletilá Erika je roztěkaná, neví pořádně, kde 

je doma. Ale ví, že chce být s matkou. Matka s ní manipuluje, nezletilá se těší na 

miminko, která matka čeká. Pak se jí, ale nebude věnovat. Je nezodpovědná a 

potřebuje dohled. Matka nezletilou táhne ke své rodině, kde všichni pijí. Otec Eriky by 

prý možná přistoupil i na střídavou výchovu, nebránil by dceři ve styku s matkou. 

Sociální pracovnice babičce Šťastné vše vysvětlila. Nezletilá je dost velká na to, aby si 

rozmyslela, u koho ve výchově chce být. Společná péče už není možná, protože rodiče 

nežijí v jedné domácnosti. Ohledně střídavé výchovy by se museli domluvit. Což je 

v jejich případě problém. Pokud otec nebude souhlasit, tak budou nařízeny znalecké 

posudky. Dva dny po návštěvě babičky Šťastné, bylo provedeno šetření u matky 

nezletilé Eriky.  Matka s dcerou bydlí v domě zakoupeném jejím přítelem. Erika otce 

navštěvuje podle toho, jak sama chce. Matka ví, že se u něho někdy stavovala i ráno 

před školou. Otec s matkou nekomunikuje. Matka si myslí, že se Erika rozhodla bydlet 

u ní, protože otec s babičkou o ní špatně mluvili. Sociální pracovnice oznámila paní 

Šťastné, že se na OSPOD dostavila babička Šťastná. Na to matka nezletilé sdělila, že to 
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čekala. Babička prý ale neuvedla, jak otec matku v jejich domě napadal, že byl agresivní 

i na ně. A že jim nakonec z jejich domu dali soudní výpověď. Otec ve svém chování 

pokračoval, i když se přestěhovali do bytu.  Matka s nezletilou odešli z bytu po tom, co 

ji manžel znovu napadl, když se vrátila s dcerou z výletu. Otec jí do bytu znemožňoval 

přístup. Týž den, co bylo provedeno šetření s matkou nezletilé, byl proveden pohovor 

s nezletilou bez přítomnosti třetí osoby. K rozhodnutí žit s matkou ji přimělo chování 

otce, který o mamce velmi špatně mluví a nadává na ni. A také to, že otec má 

přítelkyni, která má dceru. Erika se nechce dělit o své věci s někým cizím. U matky je 

spokojená a rozumí si i s přítelem matky. Na OSPOD se dostavil otec a uvedl, že je 

pravdou, že s matkou nekomunikují, ale je to chyba matky, protože je to ona, kdo 

nechce komunikovat. Otec se domnívá, že dcera chce být nyní u matky, protože se těší 

na miminko, které se má narodit a počítá s tím, že bude mít větší volnost. Otec se 

dostavil znovu a uvedl, že nezletilá Erika „pingluje“ v hospodě, chtěl situaci řešit 

s příslušnou sociální pracovnicí. Hospodu provozuje teta nezletilé. K tetě jezdí Erika na 

víkendy, pokud není u otce. Otec z toho vyvodil, že se matka o dceru vůbec nestará a 

neví kde je a co dělá. Otci se to nelíbí a chce, aby se matka o dceru starala. V týdnu 

před jarními prázdninami se stalo, že dcera se stavila ráno u otce doma a byla špinavá. 

Otci, ale nic nevysvětlila. Názor, že by chtěla být u matky, nezměnila. Další věci pak řeší 

na policii, říká, že mu matka nezletilé vykradla byt. U soudního jednání ohledně změny 

výchovy matka na svém návrhu trvala. Rodiče uzavřeli dohodu. Soud schválil, že se 

nezletilá Erika svěřuje do výchovy matky. Otec se zavazuje přispívat na výživu nezletilé 

částkou 8 000,-/měsíčně.  Během soudního jednání byla soudkyně také seznámená se 

sdělením otce o tom, že nezletilá roznášela v hospodě do nočních hodin. Soudkyně se 

na to matky zeptala. Paní Šťastná uvedla, že je pravdou, že dcera byla u tety i u ní 

v hospodě asi do 22:00. Soudkyně i právní zástupkyně matky, matce vyčinily, že by to 

dceři neměla povolovat. Matka uvedla, že se to již opakovat nebude. OSPOD navrhl 

stanovení dohledu nad výchovou. Nyní je dohled prováděn a není žádný problém. 

 

8.3 Pan Bártl a slečna Horáková 

 Zde se nejedná o rozvod, ale o rozchod nesezdaného páru. Nezletilá Lenka se 

narodila svobodné matce slečně Horákové. Matka péči o nezletilou zvládala, její matka, 

která je v invalidním důchodu jí pomáhala. S otcem nezletilé společnou domácnost 
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zatím nevedli, ale do budoucna vést chtěli. Otec na výživu dcery přispíval částkou 

4 000,-/ měsíčně. Otec pracoval v Itálii a domů jezdil občas. To ho dcera s matkou 

navštěvovali. Otec prý hodně pil a byl pak agresivní. Při provedeném šetření bylo 

zjištěno, že nezletilá navštěvuje mateřskou školu. Byla klidná a nebála se. Dále bylo 

hovořeno s babičkou a bylo zjištěno, že když otec s matkou bydleli u nich, že jim museli 

vše obstarávat. Otec nezletilé přispíval pouze 1 000,-/měsíčně na chod domácnosti. 

Soud svěřil nezletilou do výchovy matky a otec byl povinen přispívat na výživu nezletilé 

Lenky 4 700,- /měsíčně. Matka se hodlala odvolat, zdálo se jí to nízké. Babička si 

stěžovala, že otec přestal platit školku a holčice se děti ve školce smály, že neměla 

zaplacené obědy. Matka s dcerou byly asi týden u otce, když měl dovolenou. Prý si jich 

nevšímal, obě přijely nemyté a byly rády, že jsou doma. Na OSPOD se dostavil otec 

pana Bártla se svou ženou a uvedl, že paní Horáková starší jim škodí. Prý přidali 

50 000,- na auto a není pravda, že syn pije a je agresivní. Nechápe, proč jim škodí. Je 

pravdou, že přestal platit školku, poradila mu to advokátka. Dále se na OSPOD 

dostavila učitelka z mateřské školy. Uvedla, že k nim do školky chodí nezletilá Lenka. 

Mezi rodiči jsou asi rozpory, neboť otec se domáhá kontaktu s dcerou ve školce, nosil jí 

tam dárky. Matka je zřejmě pod silným vlivem své matky, která o všem rozhoduje a 

prosazuje si svůj názor. Na OSPOD se dostavil otec nezletilé a chtěl se informovat, aby 

věděl, co může dělat, aby viděl svou dceru. Bylo mu sděleno, že se sociální pracovnice 

chystá matku poučit o styku. Při šetření v rodině na sociální pracovnici ihned nastoupila 

babička nezletilé a nepustila ji ke slovu. Prý jí prarodiče od otce „blbnou hlavu“ a ona 

pak nechce poslouchat. Babička nedala matce nezletilé možnost se projevit, vždy se 

pouze zeptala, „že je to tak“, nebo „je to tak“. Babička byla upozorněna na to, že má 

otec právo se stýkat s nezletilou a to i bez přítomnosti matky. Pokud by se do toho 

babička nepletla, rodiče by asi neměli problém se dohodnout. Poté telefonoval na 

OSPOD právní zástupce matky nezletilé, a sdělil informace ohledně konfliktu 

s babičkou Horákovou. Dostavila se k němu do kanceláře a dělala tam dusno. Právní 

zástupce byl názoru, že problémy dělá jedině babička Horáková, že jinak by nebyl 

problém se stykem s nezletilou. Krátce po telefonátu s právním zástupcem matky, se 

dostavil pan Bártl a uvedl, že má matku i Lenku velmi rád a že by je chtěl mít u sebe. 

Myslí, že by spolu dávno byli, kdyby jim neškodila babička Horáková.  Bylo mu 

doporučeno, aby si bral dceru i s její matkou a aby se pokusili uzavřít zatím 
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mimosoudní dohodu. Pokud by to nešlo, tak upravit styk s dcerou soudně. Po 14 dnech 

se opět dostavil pan Bártl a uvedl, že dceru opět nesměl vidět. Matka nezletilé podala 

návrh na určení výchovy a výživy k nezletilé Lence. Soud rozhodl, že nezletilá bude 

svěřena matce a otci bylo vyměřeno výživné a určen styk s nezletilou. Matka rozsudek 

soudu nerespektovala, otci dceru nevydávala. Když si pro Lenku otec přijel, babička 

Horáková mu vulgárně vynadala a nezletilou nevydala. Několikrát musela zasahovat 

policie. Babička Horáková sama iniciovala psychologické vyšetření vnučky a také ji 

doprovázela. Důvodem byly úzkostné stavy dítěte. Dle vyšetření dítě projevovalo 

strach z budoucnosti, nejistotu a obavy z toho s kým a kde bude vyrůstat. Nezletilá při 

vyšetření vykazovala silnou citovou vazbu k matce i babičce. Přirozeným projevem 

dítěte bylo obtížné zvládání změny prostředí a adaptace v zázemí otce. Na OSPOD 

volala dětská lékařka, kterou navštívila babička s Lenkou. Prý měla křeče v břiše.  Další 

den ji navštívili znovu a babička sdělila, že jí Lenka řekla, že jí děda Bártl sexuálně 

obtěžoval. Nahlásí to na policii.  Krátce na to telefonoval otec nezletilé a uvedl, že ho 

informovala dětská lékařka, že je na tom Lenka psychicky špatně. Stejný den byl 

domluven výslech na policii s matkou a babičkou. Dostavily se s nezletilou Lenkou, 

která očima hledala babičku. Vypadalo to, že čeká na její souhlas, že může odejít se 

sociální pracovnicí. Lenka byla vyslechnuta za přítomnosti matky. Bylo to za 

přítomnosti kamer, dostala panenku a bez ostychu označila pohlavní orgány a 

poměrně jednoznačně ukázala, kam jí měl děda v létě sahat. Mělo se to stát víckrát a 

jen o letních prázdninách.  Prý to řekla jen mamince a babičce, ale nikomu jinému, aby 

se to nedozvěděly kamarádky.  Dětská lékařka se přiklonila k verzi Lenky. Měla by být 

v psychologické péči, ať následující vyšetření prokáže cokoliv. Neměla by jezdit k otci 

domů, ale měli by ho za ní občas pustit na návštěvu. V průběhu prováděného šetření 

policie nebylo zjištěno a prokázáno, že by ze strany dědy Bártla došlo k takovému 

jednání vůči nezletilé, jak je popisováno v prvotním oznámení. Lenka při svém výslechu 

ve speciální výslechové místnosti za účasti soudkyně a pracovnice OSPOD uvedla, že jí 

děda Bártl sáhl jednou ze zadu mezi nohy a to v době, kdy měla na sobě triko a kraťasy, 

nic dalšího se jí ze strany dědy nestalo. Nezletilá jednání dědy více neupřesňuje a to ani 

okamžik kdy k tomu mělo dojít a co v té době dělali. Sexuální podtext nebyl zjištěn. 

V jednání a chování dědy tedy nelze spatřovat podezření ze spáchání zločinu 

,,znásilnění“, ani jiného zločinu či přečinu. Policie rozhodla o odložení. S ohledem na 
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skutečnost, že matka podala trestní oznámení na pana Bártla, byla nucena omezit styk, 

který byl schválen rozsudkem soudu. Právní zástupce matky navrhuje zapojení OSPOD 

do této záležitosti. Rodiče byli předvoláni na OSPOD k jednání ohledně styku otce 

s nezletilou. Matka se omluvila a byl stanoven jiný termín, který dosud neproběhl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

9 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ  
 

            Pro praktickou část své absolventské práce jsem si vybrala metodu 

dotazníkového šetření. Výzkum byl proveden na oddělení sociálně právní ochrany dětí 

– péče o rodinu a děti v Mladé Boleslavi, kde jsem měla celý letní semestr praxi. Po 

konzultaci s vedoucí oddělení byl dotazník rozdán 30 klientům, a to rodičům, kteří se 

rozcházejí a řeší problémy s péčí o jejich nezletilé děti. Byl použit nenáhodný výběr tzv. 

kvótní výběr. Z 30 respondentů odpovědělo 26 respondentů, to je 87 % návratnost 

dotazníku. Vyplněné dotazníky mi byly navráceny po 2 týdnech od rozdání. Cílem 

dotazníku bylo zjistit: zda se rodiče rozcházejí z partnerského svazku nebo z manželství, 

co je důvodem rozchodu, jak chtějí řešit výchovu dětí po rozchodu, kolik mají dětí, zda 

se dokáží dohodnout na péči o jejich děti a zda si dělají rodiče problémy. Dotazník byl 

anonymní. Sociální pracovnice předložily dotazníky rodičům při jejich konzultaci na 

oddělení sociálně právní ochrany dětí. Některým respondentům pomáhaly při 

vyplňování dotazníku. Dotazník se skládal hlavně z uzavřených otázek, kde si 

respondent vybral vhodnou odpověď.  

Před sestavením dotazníku jsme si sestavila tyto tři hypotézy: 

H1: Myslím si, že se rodiče nedokáží dohodnout na úpravě poměrů k jejich dětem po 

ukončení jejich společného soužití.  

H2: Lze předpokládat, že rozcházející se rodiče, kteří spolu nebydlí, si nebudou dělat 

problémy při realizaci styku s nezletilými dětmi.  

H3: Myslím si, že hlavním důvodem rozchodu rodičů je nevěra. 

 

9.1 Vyhodnocení dotazníků 

             U získaných dotazníků jsem kontrolovala, zda jsou zodpovězené všechny otázky. 

Získaná data jsem zpracovala v aplikaci MS Excel pomocí kontingenční tabulky. 

Výsledky výzkumu jsou znázorněny pomocí grafů a výsledky v nich jsou znázorněny 
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v procentech. U některých grafů jsou také znázorněny tabulky s daty v absolutních 

číslech. Tento soubor není reprezentativní, jde pouze o náhodně dotazovaný soubor 

rodičů, kteří se rozcházejí a řeší následnou péči o jejich nezletilé děti. 

 

Graf 1: 

 

Dotazník byl rozdán mezi 30 respondentů. Celkový počet respondentů, kteří 

odpověděli je 26. Z těchto respondentů byli 4 muži a 22 žen. V procentním vyjádření 

tvoří ženy 85% a muži 15%. Návratnost dotazníku je 87%.  

Tabulka 1: Zastoupení respondentů podle pohlaví v absolutních číslech. 

 
Ženy Muži Celkem 

Počet 22 4 26 
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V grafu 2 je uvedeno kolik dětí mají rodiče společně ze současného vztahu. 

Z dotazovaných rodičů má jedno dítě 38%, dvě děti má také 38% a více jak dvě děti má 

24% rodičů.  

 

Graf 3: 

 
Graf 3 znázorňuje kolik procent rodičů má děti již z předchozích vztahů, které byly také 

ukončeny. Děti z předchozích vztahů má 23% rodičů a nemá 77% rodičů.  
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Domácí násilí vyplynulo jako hlavní důvod rozpadu vztahu rodičů z grafu 4. 

Z dotazovaných odpovědělo 27% rodičů, že důvodem rozpadu jejich vztahu je domácí 

násilí. 23% uvádí, že je důvodem alkoholismus či jiná závislost na návykových látkách, 

15% uvádí nevěru, špatnou komunikaci mezi partnery uvádí 23% a jiný důvod, který 

z dotazníku nebyl uveden 12% respondentů. 

 

Graf 5: 

 

Graf 5 znázorňuje, že 23% rodičů se rozchází z partnerského svazku a 77% rodičů se 

rozvádí z manželství.  

 

Graf 6: 
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S partnerem/ partnerkou/ jsme 
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v partnerském svazku 

54% 
 

46% 

Na úpravě poměrů k nezl. dítěti/dětem po 
ukončení společného soužití jsme se:  

dohodli  

nedohodli 
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Z grafu 6 je zřejmé, že není velký rozdíl v tom, zda se rodiče dokázali dohodnout  na 

úpravě poměrů k jejich nezletilým dětem. 46% rodičů uvádí, že se nedohodli a 54% 

rodičů se dohodlo.  

 

Tabulka ke grafu 6: 

 

 

Tato tabulka uvádí, jakou dohodu uzavřeli rodiče, kteří se dohodli na úpravě poměrů 

k jejich dětem. Z dotazovaných uvedlo 14 rodičů, že se dohodli. V 10 případech je dítě 

svěřeno do výchovy matce, ve 2 případech do výchovy otce a v dalších 2 případech do 

střídavé výchovy. V tabulce jsou uvedena absolutní čísla.  

 

Graf 7: 

 

 

Graf 7 uvádí, že 12% rozcházejících se rodičů bydlí společně a 88% rodičů odděleně. 

 

 

 

Rodiče, kteří uvedli, že se dohodli, uzavřeli tuto dohodu: Počet

Dítě/děti/bude/budou/svěřeno/svěřeny/ do výchovy matky 10

Dítě/děti/bude/budou/svěřeno/svěřeny/ do výchovy otce 2
Dítě/děti/bude/budou/svěřeno/svěřeny/ do střídavé výchovy 2

88% 

12% 

V  současné době bydlíme s partnerem 

odděleně 

společně 
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Graf 8:  

 

 

Z grafu 8 je zřejmé, že polovina respondentů, kteří žijí odděleně se v současnosti 

dokážou dohodnout na styku s nezletilými dětmi. U druhé poloviny dělá partner 

problémy. 

Vzor dotazníku je vložen v příloze č. 1. 

 

9.2 Testování hypotéz 

Na základě dotazníkového šetření jsem dospěla k potvrzení nebo vyvrácení hypotézy:  

H1: Myslím si, že se rodiče nedokážou dohodnout na úpravě poměrů k jejich dětem po 

ukončení jejich společného soužití.  

Tato hypotéza byla vyvrácena. 54% respondentů uvedlo, že se dohodli na úpravě 

poměrů s nezletilými dětmi po ukončení společného soužití. 46% respondentů uvedlo, 

že se nedohodli.  

H2: Lze předpokládat, že rozcházející se rodiče, kteří spolu nebydlí, si nebudou dělat 

problémy při realizaci styku s nezletilými dětmi.  

Tato hypotéza se potvrdila pouze částečně. 50% dotazovaných, kteří spolu nebydlí, 

odpovědělo, že si nedělají problémy a že se v současnosti o styku s nezletilými dětmi 

dokážou dohodnout. V dalších 50% dělá partner problémy. 

H3: Myslím si, že hlavním důvodem rozchodu rodičů je nevěra. 

50% 50% 

 Bydlíte-li odděleně, o styku s nezl./i/dítětem/dětmi/ se 
dokážete v současné době dohodnout 

dohodnout 

partner Vám dělá 
problémy 
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Tato hypotéza se nepotvrdila. Nevěru uvedlo pouze 15% respondentů. Nejvíce 

respondentů uvedlo domácí násilí a to 27% respondentů.  

 

10 DISKUZE 

          Problematika rozchodu rodičů je velmi obsáhlé téma. Já jsem se ve své 

absolventské práci zaměřila na popsání společného soužití rodičů a další péči o jejich 

nezletilé děti po rozchodu rodičů. Absolventská práce je věnována právní úpravě            

manželství, rozvodu, úpravě výchovy a výživy nezletilých dětí na dobu po rozchodu 

rodičů. Zabývala jsem se, jak rozvodem manželství, tak i rozchodem rodičů, kteří žili 

v partnerském svazku. Nejvíce jsem pracovala se zákonem o rodině a se zákonem o 

sociálně – právní ochraně dětí. Mnoho informací do své absolventské práce jsem 

získala během své praxe na odděleních sociálně právní ochrany dětí v Lysé nad Labem 

a v Mladé Boleslavi. Některá soudní jednání, kterých jsem se zúčastnila mě dovedla 

k názoru, že rozvod je nejvíce traumatizující pro děti.  Rodiče se nedokážou mezi sebou 

rozumně domluvit v zájmu jejich dětí. Většina rodičů rozvod bere jako způsob 

vypořádání se s druhým rodičem a neberou v úvahu, jak rozvodem a zdlouhavým 

soudním rozhodováním trpí jejich děti. Děti se stávají nástrojem pomsty jejich rodičů. 

Do soudních bojů se zapojuje pak i celá rodina a začíná se tzv. ,,prát špinavé prádlo“. 

Některé děti byly z dohadů a manipulace rodičů ve velmi špatném psychickém stavu. 

Velmi mě překvapilo, že to nezastavilo jejich rozpory a pokračovali v dohadech ještě 

intenzivněji. 

          Výzkum k této absolventské práci byl prováděn v měsíci únor 2012 na oddělení 

sociálně právní ochrany dětí – péče o rodinu a děti v Mladé Boleslavi. V rámci výzkumu 

jsme rozdala 30 dotazníků. Výzkumu se zúčastnilo, ale 26 respondentů (4 respondenti 

byli muži a 22 respondentů tvořily ženy). Návratnost dotazníku byla tedy 87%. 

Zpracování dat z dotazníků bylo velmi zajímavé. Částečně  se mi potvrdila pouze jedna 

hypotéza. Myslela jsem si, že se rodiče většinou nedokážou dohodnout na úpravě 

poměrů k jejich dětem po ukončení jejich společného soužití. Tato hypotéza mi byla 

kupodivu vyvrácena. 54% respondentů uvedlo, že se dohodli na úpravě poměrů 

s nezletilými dětmi po ukončení jejich společného soužití. 46% respondentů se na 

úpravě poměrů nedohodlo. Vyvrácení této hypotézy mě velmi překvapilo, po tom co 
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jsem viděla během své praxe, jsem si myslela, že většina rodičů se nedokáže 

dohodnout na úpravě poměrů k jejich dětem. V druhé hypotéze jsem předpokládala, 

že rozcházející se rodiče, kteří spolu nebydlí, si nebudou dělat problémy při realizaci 

styku s nezletilými dětmi. Tato hypotéza se mi částečně potvrdila. 50% respondentů 

odpovědělo, že si nedělají problémy v současné době a dokážou se o styku 

s nezletilými dětmi dohodnout. V dalších 50% dělá partner problémy. V poslední 

hypotéze jsem si myslela, že hlavním důvodem rozchodu rodičů je nevěra. Ve spisech 

do kterých jsem měla možnost nahlédnut, často rodiče uváděli jako důvod rozpadu 

jejich vztahu nevěru. Tato hypotéza se mi, ale nepotvrdila. Nevěru jako důvod rozpadu 

svého vztahu uvedlo pouze 15% respondentů. Nejvíce respondentů uvedlo, jako 

problém rozpadu svého vztahu domácí násilí a to 27%. Praktickou část jsem doplnila 

kazuistikami, které mi byly poskytnuty sociálními pracovnicemi na odděleních sociálně 

- právní ochrany dětí v Lysé nad Labem a v Mladé Boleslavi. Tyto pracovnice mají velmi 

těžkou práci. Mluví se o nich velmi negativně a všechny problémy jim jsou dávány za 

vinu. Nikdo, ale nevidí, jakou mají namáhavou a stresující práci a že hájí jen zájmy dětí.  

 

ZÁVĚR 

         Statistiky uvádí, že se dnes rozvádí každé druhé manželství, uzavřené v České 

republice, což je velmi šokující. Vysoký počet rozchodů rodičů vede ke zvyšování počtu 

rodin s jedním rodičem. V 90% případů je to s matkou. Ideální by bylo, kdyby 

k rozchodu vůbec nedocházelo a lidé brali manželství vážněji, jako tomu bylo dříve.  

          Záměrem této práce bylo popsat rozchod a rozvod rodičů a možné úpravy práv a 

povinností těchto rodičů k jejich nezletilým dětem po zrušení společného soužití. Tato 

práce by měla poskytnout jakýsi postup nebo návod rodinám, ve kterých dochází 

k rozchodu rodičů nezletilých dětí. Mezi základní povinnosti rodičů po jejich rozchodu 

patří především zachování kontaktu dítěte s oběma rodiči. Dítě má tak zachováno 

ženský i mužský vzor pro svůj další zdárný rozvoj. Domnívám se, že tato absolventská 

práce může být zdrojem informací pro rozcházející se nebo rozvádějící se rodiče. Práce 

jim může pomoci uvědomit si jaký dopad má rozchod na jejich nezletilé děti. Můžou 

pak těmto problémům předejít a nebo je zmírnit. Tuto práci bych doporučila i osobám, 

které si chystají založit rodinu, aby věděli, jaká situace může nastat. Rozchodem 
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zanikají rodičům práva a povinnosti, které jako manželé nebo partneři k sobě měli 

navzájem. Nezanikají jim, ale povinnosti, které mají vůči svým dětem. Soud rozhoduje 

především v zájmech dítěte. Děti jsou u soudu zastupovány kolizním opatrovníkem, 

který chrání jejich zájmy. Kolizního opatrovníka ustanovuje soud a jsou to sociální 

pracovnice orgánu sociálně – právní ochrany dětí. V případě rozvodu jsou nejprve 

řešeny poměry k nezletilým dětem a pak až majetkové poměry a samotný rozvod. 

K vypracování této práce jsem využila jak odborné literatury, tak informace z mé 

odborné praxe na odděleních sociálně – právní ochrany dětí. Sociální pracovnice 

OSPOD mi poskytly spisové dokumentace klientů, podle kterých jsme vypracovala 

kazuistiky do této práce.  

 

SUMMARY 

Separation of Parents and Subsequent Care of a Minor Child in Connection with the 

Activities of the Department of Social and Legal Protection of Children 

 

I think that today this topic is actual and interesting. I started to be interested in this 

topic during my practice in the Department of Social and Legal Protection of Children. 

These practices were in Mladá Boleslav and Lysá nad Labem. Today every second 

marriage gets divorced. I also come  from a divorced family. Some divorces are very 

longlasting. Most parents are unable to agree on  child custody and maintenance 

obligations of their children. According to some studies more children than parents 

suffer psychically during the divorce. They are affected by it more than their parents. 

In my graduate work I explain the role of social and legal protection of children in 

protecting the interests of minor children during and after separation of their parents. 

I describe here the subsequent rights and obligations of parents to minor children after 

the separation of parents. A social worker from the social and legal protection of 

children defends the rights of  the child during the separation of their parents. Social 

workers provide protection for children when there problems between parents occur. I 

describe divorce and separation of an unmarried couple. Children are entrusted to the 

care of parents after a court decision. A parent who hasn’t  got his or her child must  

pay alimony.  
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I chose the questionnaire survey to the practical part. I put the questionnaire in to the 

department of social and legal protection of children - care for family and children in 

Mladá Boleslav. The anonymous questionnaire was focused for parents who are 

divorced or separated. 30 people responded. 26 respondents answered, it is 87% 

questionnaire return. The completed questionnaires were returned to me after 2 

weeks. By means of the questionnaire I found out if the parents were spouses or 

partners, how many children they have, how they imagine the care of the children, if 

they agree with it,  reasons for separation. The  results of the practical part are shown 

in graphs. Data processing from the questionnaires was very interesting.  I thought 

that the parents don‘t agree with the children’s care. About the 54% of respondents 

said they agreed about the care for the children. The most of respondents said that the 

cause of separation of relationship is in 27%  domestic violence. The practical part of 

graduate work includes cases histories  from my practice at the departments of social - 

legal protection of children in Lysá nad Labem and Mladá Boleslav. I believe that this 

graduate work may be a source of information for parents who want to break up. I was 

also aimed at maintenance obligations of parents after separation. This one helps 

them to successfully maintain their obligations to their minor children. I hope I 

succesfully met the aids of my assignment. 

 

Key words: children, parents, divorce, family, marriage, child custody, separation of 

parents, maintenance obligations. 
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Příloha č. 1 – Dotazník pro rozcházející se rodiče.  

 

DOTAZNÍK 

Dobrý den,  
mohl(a) byste naší škole pomoci s výzkumem,  který realizuji v rámci své absolventské 
práce. Tento dotazník je anonymní a délka vyplňování Vám nezabere déle než 10 
minut. Děkuji. 
  

1. Pohlaví 

 Muž  

 Žena 
 

2. Jaké je Vaše vzdělání? 

 Nedokončená ZŠ 

 ZŠ 

 Vyučen/a/ ( SŠ bez maturity) 

 SŠ s maturitou 

 VŠ / VOŠ 
 

3. Kolik dětí máte ze současného vztahu? 

 1 

 2 

 více/kolik/………………… 
 

4. Máte děti z předchozích vztahů? 

 Ano  

 Ne 
 

5. Pokud ano, kolik? 

 1 

 2 

 více/kolik/………………… 
 

6. Jaký je podle Vás důvod rozpadu Vašeho současného vztahu?  

 Domácí násilí 

 Alkoholismus či jiná závislost na návykových látkách 

 Nevěra 

 Špatná komunikace mezi partnery 

 Jiné 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
7. S partnerem / partnerkou/ jsme  

 Manželé 

 V partnerském svazku 



 

 
8. Na úpravě  poměrů našeho nezl.dítěte/dětí/ po ukončení našeho společného 

soužití jsme se 

 Dohodli 

 Nedohodli 
 
Pokud jste na předchozí otázku odpověděli, že jste se na budoucím uspořádání 
poměrů Vašeho nezl.dítěte dohodli, odpovězte, jakou dohodu jste uzavřeli: 
  
Dítě/děti/ bude/budou/ svěřeno/y/ do výchovy matky 
Dítě/děti/ bude/budou/ svěřeno/y/ do výchovy otce 
Dítě/děti/ bude/budou/ svěřeno/y/ do střídavé výchovy 
Dítě/děti/ bude/budou/ nadále v naší společné výchově 
Dohodli jsme se, že děti budou rozděleny/uveďte 
jak/………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Pokud jste na otázku č. 8 odpověděli, že jste nebyli schopni uzavřít dohodu 
ohledně úpravy poměrů nezl. dítěte/dětí/, vyberte si podle pohlaví odpověď 
z následujících variant 9 a 10. 
 

9. Matka navrhuje nezletilého/nezletilé/ svěřit  

 Do své výlučné péče 

 Do péče otci 

 Do společné péče 

 Do střídavé péče 
 

10. Otec navrhuje nezletilého/nezletilé/ svěřit  

 Do své výlučné péče 

 Do péče matky 

 Do společné péče 

 Do střídavé péče 
 

11. V současné době bydlíme s partnerem 

 Odděleně 

 Společně 
 

12. Bydlíte – li odděleně, o styku s nezletilým /i/ dítětem/dětmi/se dokážete 
v současné době 

 Dohodnout 

 Partner Vám dělá problém



 

Příloha č. 2 – Vzor usnesení o ustanovení opatrovníka nezletilým dětem pro 

řízení. 

 

Jednací číslo:…………………….. 
 

U S N E S E N Í 
 
          Okresní soud v …………………..…… rozhodl předsedou senátu …………………….. 
jako samosoudem ve věci péče o nezletilou/ nezletilého…………………………………… 
 
dítěte rodičů 

1.                    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _  
              bytem                    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2.                    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
bytem                     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

t a k t o : 
 

Soud podle § 37 odst. 2  zákona o rodině ustanovuje 
nezletilé / nezletilému……………………………………… 

 
opatrovníka: …………………………………………-OSPOD 

 
k zastupování v řízení o určení výchovy a výživy k nezletilé / nezletilému, 
vedenému u Okresního soudu v ………………….. pod sp. zn. ………………………. 

 
 

P o u č e n í :   Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode  
                          dne jeho doručení ke Krajskému soudu v Praze prostřednictvím 
                          podepsaného soudu. 
    
                                               
 
Okresní soud v ………………… dne …………………. 
 
 
                                                                                                     samosoudce 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
                                                       
 

Za správnost vyhotovení: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 
 
 
OSR091 – o.s.ř. č. 091 – usnesení o ustanovení opatrovníka nezletilým dětem pro řízení 


