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Magistrát města České Budějovice 
Odbor sociálních věcí 

Oddělení sociálně právní ochrany dětí 
Pracoviště Kněžská 19, 1. patro, číslo dveří 206 

 
Vážení rodiče, 
právě procházíte složitým životním obdobím. V souvislosti s rozchodem dochází v rodině k závažným 
psychologickým, sociálním i ekonomickým změnám. Jestliže už k rozchodu muselo dojít, mělo by se jednat o 
klidný rozchod dvou lidí, jejichž vztah přestal mít smysl, ale kteří jsou schopni své děti i sebe uchránit před 
závažnými psychickými traumaty a jejich následky. 
Rádi bychom Vám v této souvislosti poskytli vybrané informace vycházející z Úmluvy o právech dítěte č. 104/1991 
Sb., nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně 
právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 
V souvislosti s přijetím výše uvedeného občanského zákoníku došlo ke zrušení zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
1) Úmluva o právech dítěte č.104/1991 Sb.   
Obsah Úmluvy odráží a proklamuje základní potřeby dítěte. Je rozdělena do tří částí, první část (článek 1- 41) 
obsahuje soubor lidských práv dítěte, zahrnující práva občanská, politická, ekonomická, sociální a kulturní. Tato 
práva jsou formulována od základních práv zabezpečující přežití až po práva vyjadřující možnost dítěte o sobě 
rozhodovat, a to v závislosti na věku. Práva dítěte obsažená v jednotlivých článcích Úmluvy jsou upravena 
v českém právním řádu. 
 
2) zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 
§ 858  

Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči 
o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s 
dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho zastupování a spravování jeho 
jmění; vzniká narozením dítěte a zaniká, jakmile dítě nabude plné svéprávnosti. Trvání a rozsah rodičovské 
odpovědnosti může změnit jen soud.  
 

§ 865  
1) Rodičovská odpovědnost náleží stejně oběma rodičům. Má ji každý rodič, ledaže jí byl zbaven.  
2) Rozhodne-li soud o omezení svéprávnosti rodiče, rozhodne zároveň o jeho rodičovské odpovědnosti 

 
§ 876  

1) Rodičovskou odpovědnost vykonávají rodiče ve vzájemné shodě.  
2) Hrozí-li při rozhodování o záležitosti dítěte nebezpečí z prodlení, může jeden z rodičů rozhodnout nebo dát 
přivolení sám; je ale povinen neprodleně sdělit druhému rodiči, jaký je stav věcí.  
3) Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě, která je v dobré víře, má se za to, že jedná se 
souhlasem druhého rodiče.  

§ 880  
1) Rodičovskou odpovědnost týkající se osoby dítěte vykonávají rodiče způsobem a v míře odpovídající stupni 
vývoje dítěte.  
2) Rozhodují-li rodiče o vzdělání nebo o pracovním uplatnění dítěte, vezmou v úvahu jeho názor, schopnosti a 
nadání.                                

§ 882  
1) Zadržuje-li jiná osoba dítě protiprávně, mají rodiče právo žádat, aby jim dítě předala; to platí i mezi rodiči 
navzájem. Toto právo má i ten, kdo o dítě oprávněně pečuje.  
2) Osoba, která dítě protiprávně zadržuje, má povinnost jej řádně předat tomu, kdo má dítě po právu v péči.  

 
§ 887 

Výkon práva rodičů udržovat osobní styk s dítětem nemohou rodiče svěřit jiné osobě.  
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§ 888 

 
Dítě, které je v péči jen jednoho rodiče, má právo stýkat se s druhým rodičem v rozsahu, který je v zájmu dítěte, 
stejně jako tento rodič má právo stýkat se s dítětem, ledaže soud takový styk omezí nebo zakáže; soud může také 
určit podmínky styku, zejména místo, kde k němu má dojít, jakož i určit osoby, které se smějí, popřípadě nesmějí 
styku účastnit. Rodič, který má dítě v péči, je povinen dítě na styk s druhým rodičem řádně připravit, styk dítěte s 
druhým rodičem řádně umožnit a při výkonu práva osobního styku s dítětem v potřebném rozsahu s druhým 
rodičem spolupracovat.  

§ 889 
Rodič, který má dítě v péči, a druhý rodič se musejí zdržet všeho, co narušuje vztah dítěte k oběma rodičům nebo 
co výchovu dítěte ztěžuje. Brání-li rodič, který má dítě v péči, bezdůvodně trvale či opakovaně druhému rodiči ve 
styku s dítětem, je takové chování důvodem pro nové rozhodnutí soudu o tom, který z rodičů má mít dítě ve své 
péči.  

§ 890 
Rodiče jsou povinni si vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů.  
  

§ 891 
1) Rodič, který má dítě v péči, a druhý rodič se spolu dohodnou, jak se rodič, který dítě v péči nemá, bude s 
dítětem stýkat. Nedohodnou-li se rodiče, nebo vyžaduje-li to zájem na výchově dítěte a poměry v rodině, soud 
styk rodiče s dítětem upraví. V odůvodněných případech může soud určit místo styku rodiče s dítětem.  
2) Je-li to nutné v zájmu dítěte, soud omezí právo rodiče osobně se stýkat s dítětem, anebo tento styk i zakáže.  
 

§ 892  
3) Rodič nemůže dítě zastoupit, jestliže by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi ním a dítětem nebo mezi dětmi týchž 
rodičů. V takovém případě jmenuje soud dítěti opatrovníka.  

 
§ 906 

1) Má-li být rozhodnuto o rozvodu manželství rodičů dítěte, soud nejprve určí, jak bude každý z rodičů napříště o 
dítě pečovat, a to s uvážením zájmu dítěte; s tímto zřetelem se od souhlasného stanoviska rodičů soud odchýlí jen 
tehdy, vyžaduje-li to zájem dítěte. Soud vezme v úvahu nejen vztah dítěte ke každému z rodičů, ale také jeho 
vztah k sourozencům, popřípadě i k prarodičům.  
2) Soud může rozhodnout i tak, že schválí dohodu rodičů, ledaže je zřejmé, že dohodnutý způsob výkonu 
rodičovské odpovědnosti není v souladu se zájmem dítěte.  
 

§ 907 
1) Soud může svěřit dítě do péče jednoho z rodičů, nebo do střídavé péče, nebo do společné péče; soud může dítě 
svěřit i do péče jiné osoby než rodiče, je-li to potřebné v zájmu dítěte. Má-li být dítě svěřeno do společné péče, je 
třeba, aby s tím rodiče souhlasili.  
2) Při rozhodování o svěření do péče soud rozhoduje tak, aby rozhodnutí odpovídalo zájmu dítěte. Soud přitom 
bere ohled na osobnost dítěte, zejména na jeho vlohy a schopnosti ve vztahu k vývojovým možnostem a životním 
poměrům rodičů, jakož i na citovou orientaci a zázemí dítěte, na výchovné schopnosti každého z rodičů, na 
stávající a očekávanou stálost výchovného prostředí, v němž má dítě napříště žít, na citové vazby dítěte k jeho 
sourozencům, prarodičům, popřípadě dalším příbuzným i nepříbuzným osobám. Soud vezme vždy v úvahu, který z 
rodičů dosud o dítě řádně pečoval a řádně dbal o jeho citovou, rozumovou a mravní výchovu, jakož i to, u kterého 
z rodičů má dítě lepší předpoklady zdravého a úspěšného vývoje.  
3) Soud při rozhodování o svěření dítěte do péče dbá rovněž na právo dítěte na péči obou rodičů a udržování 
pravidelného osobního styku s nimi, na právo druhého rodiče, jemuž dítě nebude svěřeno, na pravidelnou 
informaci o dítěti, dále soud bere zřetel rovněž ke schopnosti rodiče dohodnout se na výchově dítěte s druhým 
rodičem.  
 

§ 927 
Právo stýkat se s dítětem mají osoby příbuzné s dítětem, ať blízce či vzdáleně, jakož i osoby dítěti společensky 
blízké, pokud k nim dítě má citový vztah, který není jen přechodný, a pokud je zřejmé, že by nedostatek styku s 
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těmito osobami pro dítě znamenal újmu. Také dítě má právo se stýkat s těmito osobami, pokud tyto osoby se 
stykem souhlasí.  
 
 
3) zákon č. 359/199 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 
§ 5 - předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné 
právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. Přitom se přihlíží i k širšímu sociálnímu prostředí dítěte. 
§ 8 odst. 2- Dítě, které je schopno formulovat své vlastní názory, má právo pro účely sociálně-právní ochrany tyto 
názory svobodně vyjadřovat při projednávání všech záležitostí, které se ho dotýkají, a to i bez přítomnosti rodičů 
nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte. Vyjádření dítěte se při projednávání všech záležitostí týkajících 
se jeho osoby věnuje náležitá pozornost odpovídající jeho věku a rozumové vyspělosti. Při své činnosti bere orgán 
sociálně-právní ochrany v úvahu přání a pocity dítěte s přihlédnutím k jeho věku a vývoji tak, aby nedošlo k 
ohrožení nebo narušení jeho citového a psychického vývoje.  
§ 8 odst. 3- Dítě, které je schopno s ohledem na svůj věk a rozumovou vyspělost posoudit dosah a význam 
rozhodnutí vyplývajících ze soudního nebo správního řízení, kterého je účastníkem, nebo jde-li o jiné rozhodnutí 
vztahující se k jeho osobě, obdrží od orgánu sociálně-právní ochrany informace o všech závažných věcech jeho 
osoby se týkajících; o dítěti starším 12 let se má za to, že je schopno informaci přijmout, vytvořit si vlastní názor a 
tento sdělit.  
 
§ 11 odst. 1 – Obecní úřad obce s rozšířenou působností: 
a) pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, 
b) poskytuje a zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně 

postižené 
 
§ 12 Odst. 1 -Obecní úřad obce s rozšířenou působností může uložit rodičům povinnost využít odbornou 
poradenskou pomoc, pokud rodiče: 
a) nezajistili dítěti odbornou poradenskou pomoc, ačkoliv dítě takovou pomoc nezbytně potřebuje a obecní úřad 
obce s rozšířenou působností takovou pomoc předtím doporučil,  
b) nejsou schopni řešit problémy spojené s výchovou dítěte bez odborné poradenské pomoci, zejména při 
sporech o úpravě výchovy dítěte nebo úpravě styku s dítětem,  
c) nevyužili možnosti odborné poradenské pomoci potřebné k překonání problémů rodiny a k odvrácení umístění 
dítěte do náhradní péče nebo nedbali na doporučení spolupracovat s pověřenými osobami, poskytovateli 
odborných poradenských služeb nebo mediátorem.  

 

§ 13a odst. 1- Vyžaduje-li to zájem dítěte a výchovná opatření podle § 13 odst. 1
1
 nevedla k nápravě, může soud 

dočasně odejmout dítě z péče rodičů nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte; přitom dítěti nařídí nejdéle 
na 3 měsíce pobyt ve: 
a) středisku výchovné péče nebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, nebo  
b) zařízení poskytovatele zdravotních služeb nebo v domově pro osoby se zdravotním postižením.  
 
§ 55 odst. 5 -Nahlížet do spisové dokumentace vedené o dítěti, nejde-li o část týkající se správního řízení, je 
oprávněn na základě písemné žádosti pouze rodič dítěte, kterému náleží rodičovská odpovědnost, nebo jiná 
osoba odpovědná za výchovu dítěte nebo jejich zástupce na základě písemně udělené plné moci. Nevidomé osobě 
bude obsah spisové dokumentace přečten a obecní úřad obce s rozšířenou působností umožní na požádání této 
osoby, aby do spisu nahlížel její doprovod. Rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte nebo jejich 
zástupce na základě písemně udělené plné moci mají právo při nahlížení do spisové dokumentace činit si z ní 
výpisy a pořizovat za úhradu kopie spisové dokumentace nebo její části; pro stanovení úhrady za pořízení kopie ze 

                                                 
1 Vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte, může obecní úřad obce s rozšířenou působností anebo soud, neučiní-li tak OSPOD 
a) napomenout vhodným způsobem dítě, rodiče, jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, popřípadě toho, kdo narušuje řádnou péči o dítě,  
b) stanovit nad dítětem dohled a provádět jej za součinnosti školy, popřípadě dalších institucí a osob, které působí zejména v místě bydliště nebo pracoviště 
dítěte,  
c) uložit dítěti, rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte omezení bránící působení škodlivých vlivů na výchovu dítěte, zejména zákaz 
určitých činností, návštěv určitých míst, akcí nebo zařízení nevhodných vzhledem k osobě dítěte a jeho vývoji, nebo  
d) uložit dítěti, rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte povinnost využít odbornou poradenskou pomoc nebo uložit povinnost účastnit 
se prvního setkání se zapsaným mediátorem v rozsahu 3 hodin nebo terapie;  
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spisové dokumentace platí zvláštní právní předpis2. Na nahlížení do spisové dokumentace se nevztahuje zákon o 

svobodném přístupu k informacím
3
. Do spisové dokumentace týkající se osvojení dítěte je oprávněn nahlížet na 

základě písemné žádosti osvojenec, jakmile nabude svéprávnosti.  
 
V rámci poradenství můžete využít v Českých Budějovicích zařízení, která jsou uvedena na následující stránce. 

 
 
V Českých Budějovicích dne  1.11.2014 
 

                                                 
2 50a) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.  
3 50b) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  
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