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Úvod
„Kterýkoliv zákon, byť sebelépe sepsaný, především pak zákon upravující vztahy mezi
lidmi, zůstává mrtvou literou, není-li naplněn lidským jednáním, lidským činem. Tak i
sociálně-právní ochrana dětí vyžaduje ke svému naplnění lidské jednání, osobní zaujatost,
angažovanost a obětavost těch, kteří ji budou vykonávat. Zvláště slouží-li k ochraně těch
nejmenších, bezbranných a odkázaných na druhé, bez kterých si sami nedokáží pomoci“
(JUDr. František Brabenec)

Téma diplomové práce jsem si zvolila proto, že z mého pohledu a zároveň
praktických zkušeností, je opatrovnictví nezletilých často se vyskytující pojem, jehož
správný význam, především laickou veřejností, ale i začínajícími sociálními
pracovníky působících v sociálně-právní ochraně dětí, vnímán mylně. Role
opatrovníka, především kolizního opatrovníka, je vedle běžné sociální práce a
poradenství jedním z důležitých těžišť práce orgánů sociálně-právní ochrany dětí.
Naše společnost a stát mají prioritní zájem, aby dítě vyrůstalo v dobře fungující
rodině, která je garantem zdravého vývoje dítěte. Při výkonu práv a povinností, které
vyplývají z rodičovské zodpovědnosti, musí rodiče důsledně chránit zájmy svých dětí
a řídit jejich jednání a vykonávat nad nimi dohled. Pokud rodina přestane plnit svou
zodpovědnost vůči dítěti, případně kdy dochází k otevřeným konfliktům, kterých
jsou děti často svědky, je především dítě nejvíce ohroženým objektem. U těchto dětí
může

následně docházet k pozdějším potížím, ať již fyzickým, duševním nebo

sociálním.
Rodinné vztahy jsou vztahy velmi intimní a dotýkají se především těch, které
bychom měli milovat. Jsou to děti, které by měly vyrůstat ve zdravém rodinném
prostředí, v atmosféře lásky, štěstí a porozumění. Z tohoto důvodu by měli rodiče
řešit případné problémy s největší ohleduplností a citem.
Deklarace práv dítěte, přijatá VS OSN 20. listopadu 1959 a Úmluva o právech
dítěte deklarují rodinu jako základní jednotku společnosti. Neméně zodpovědnou
činností v této úloze hrají i orgány sociálně-právní ochrany dětí, které jsou pojistkou
ochrany dětí v jednotlivých případech.

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí

respektuje jeden z principů fungování rodiny a tím je právo a povinnost rodičů
společně vychovávat děti.
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Pokud však nastane kolize zájmů v rodině, nastupuje orgán sociálně-právní
ochrany dětí, který je soudem ustanoven opatrovníkem podle § 37 zákona o rodině,
kdy se jedná o kolizní opatrovnictví. Ještě v dnešní době je tento pojem mezi rodiči
neznámý a nejednou se stává, že mají rodiče mylnou představu, že orgány sociálněprávní ochrany dětí za ně vyřeší jejich problémy spojené s kolizí jejich zájmů.
Postavení kolizního opatrovníka není jednoduché, zvlášť když komunikace mezi
rodiči je minimální, případně není žádná. V zájmu nezletilého dítěte je cílem
kolizního opatrovníka nejen hájit zájmy tohoto dítěte, ale ve větší míře najít a
navázat intenzivní spolupráci s rodiči, navrhnout, případně nalézt řešení v zájmu
nezletilého dítěte. Tato úloha je velmi složitá především v tom, že kolizní opatrovník
má při soudním jednání právní postavení účastníka řízení a může navrhovat v zájmu
dítěte taková opatření, která se nelíbí rodičům. Ne zřídka se stává, že rodiče dávají za
vinu orgánu sociálně-právní ochrany dětí skutečnost, že se soud neztotožnil s jejich
návrhem, ale s návrhem kolizního opatrovníka. Je však nutné říci, že ustanovení
opatrovníka vždy znamená zásah do práv rodičů a to z hlediska zúžení jejich práv při
výkonu rodičovské zodpovědnosti.
V současné době se připravuje metodika postupu orgánů sociálně-právní ochrany
dítěte, kde bude kladen důraz na terapeutickou práci s rodiči, na případové
konference, individuální plán postupu sociální práce, krizové intervence,
poradenství. Hlavním cílem bude zajistit dětem plnohodnotný život v rodinném
prostředí.
Postavení sociálního pracovníka, který zastupuje nezletilé děti i proti zájmům
rodičů není jednoduché a klade vysoké nároky nejen na vzdělání pracovníků v této
oblasti, ale i na praktické dovednosti a psychickou odolnost.
Poslední dobou se stále vyskytují případy, které jsou svou povahou vysoce
konfliktní v rámci opatrovnických řízení. Děti často stojí mezi neústupnými a
nenávistnými rodiči a dá se tak říci, že se nacházejí v pozici „psychicky týraného“
dítěte. Pro všechny zúčastněné jsou takové kauzy velice složité, psychicky a časově
náročné.
Ze své praxe si troufám tvrdit, že zřídka bývá ustanovení opatrovníka věcí čistě
formální. Každý případ je individuální a jsou to především rodiče, kteří určují, zda
práce kolizního opatrovníka bude spočívat pouze v jednoduchém úkonu, nebo půjde
o dlouhodobý proces. Role opatrovníka sice právně začíná až jeho ustanovením, ale
velmi často již pracovník sociálně-právní ochrany dětí pracuje s rodinou před
8

započetím soudního řízení. Pomáhá hledat nejlepší možné východisko vzhledem
k nezletilému dítěti a snaží se o případnou dohodu mezi rodiči.

Cíl
Cílem kolizního opatrovníka je zastupovat nezletilé dítě a úspěšně hájit jeho
oprávněné zájmy při střetu s rodiči. Prvotním hlediskem kolizního opatrovníka by
měl být zájem a blaho dítěte tak, jak to vyplývá z Úmluvy o právech dítěte a dalších
právních předpisů a mezinárodních smluv, které jsou součástí našeho právního
systému.
Cílem mé diplomové práce je zpracovat názorný a srozumitelný výklad možné
uchopitelnosti právní úpravy opatrovnictví v rámci sociálně-právní ochrany dětí.
Záměrem je též poukázat na problematiku role sociálního pracovníka před a po
ustanovení opatrovníka a to z praktického hlediska v kontextu právní úpravy.
Abych mohla k celé věci zodpovědně přistoupit, musím nejdříve vymezit tento
právní a posléze faktický pojem práce kolizního opatrovníka v rámci sociálně-právní
ochrany dětí a dále jeho postavení v řízení před soudem.
Ve své práci budu vycházet především z prostudované odborné literatury,
zákonných norem a ze své dlouholeté praxe sociální pracovnice na Odboru sociálně
právní ochrany dětí.
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1 Vymezení základních pojmů

Sociálně právní ochrana dětí (dále jen SPOD) je uceleným systémem fungujícím
samostatně v českém právu, upravena zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon SPOD). Jejím účelem je
poskytnutí zvýšené ochrany státu nezletilým dětem, tedy těm občanům, kteří se
nemohou sami bránit v případě působení negativních vlivů na jejich osobu a vývoj.
Tuto ochranu provádí státní orgány, přičemž některé pravomoci mohou svěřovat
soukromým osobám na základě pověření. Jde o činnosti, jejichž cílem je zabezpečení
ochrany zájmů dítěte, jeho zdravého a harmonického vývoje v případě jeho ohrožení
(Koldinská in Tomeš, 2009).

Nezletilé dítě je fyzická osoba, která nedovršila osmnáctého roku.
Úmluva o právech dítěte v čl. 1 užívá termín dítěte „ se dítětem rozumí pro každou
lidskou osobu mladší osmnácti let, pokud podle právního řádu, jenž se na dítě
vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve“ (Plecitý, 2007, s. 167).

Kolizní opatrovník zastupuje dítě na základě ustanovení soudu v případě, jde-li o
právní úkon při kterém by mohlo dojít ke střetu, kolizi zájmů rodičů a dítěte nebo
zájmů dětí týchž rodičů. Ustanovení opatrovníka vyplývá ze Zákona č. 94/1963 Sb.,
o rodině, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rodině, ZoR) a dále
opatrovnictví upravuje Zákon č. 40/1994 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen občanský zákoník), kdy v případě střetu zájmu zákonného
zástupce se zájmy zastoupeného nebo střetu těch, kteří jsou zastoupeni týmž
zákonným zástupcem, ukládá občanský zákoník povinnost soudu ustanovit
zvláštního zástupce.
Oldřich Matoušek ve Slovníku sociální práce vystihuje obsah náplně práce
kolizního opatrovníka „… během rozvodu se příslušný státní orgán péče o dítě stává
kolizním opatrovníkem dítěte a podává soudu zprávu o poměrech v rodině …“
( Matoušek, 2003, s. 193).

Sociální pracovník v kontextu pracovníka vykonávajícího sociálně-právní
ochranu dítěte dle zákona SPOD, který vykonal zkoušku zvláštní odborné
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způsobilosti dle Zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samostatných celků
a dle Vyhlášky č. 512/2002., o odborné způsobilosti.

Rodičovská zodpovědnost je upravena v § 31 zákona o rodině, kdy se jedná o
souhrn práv a povinností upravující péči o osobu dítěte, zejména o jeho zdraví,
tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, správu jeho majetku a zastupování
v právních vztazích s nezbytným vyjádřením povinnosti chránit zájmy dítěte. Při
výkonu práv a povinností mají rodiče právo užít přiměřených výchovných prostředků
tak, aby nebyla dotčena důstojnost dítěte. Na výkon rodičovské zodpovědnosti klade
též velký důraz zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže. Rodičovská
zodpovědnost náleží oběma rodičům (§ 34, ZoR). Rodičovská zodpovědnost vzniká
narozením dítěte. Soud může přiznat rodičovskou zodpovědnost ve vztahu k péči o
dítě i nezletilému rodiči dítěte, který dosáhl věku šestnácti let. Rodičovské
zodpovědnosti se nelze vzdát, k jejímu zániku může za života rodičů dojít jen
soudním rozhodnutím (Holub aj., 2007).
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2 Systém sociálně-právní ochrany dětí a jeho právní
úprava

Obecně lze říci, že sociálně-právní ochrana dětí je souhrnem práv dítěte, která
zajišťují jeho právo na život; příznivý vývoj; na péči rodičů a život v rodině; na
svobodu myšlení, vyznání, vzdělání; ochranu před zneužíváním, zanedbáváním a
vykořisťováním. V českém právním řádu je sociálně-právní ochrana upravena Z.
359/99 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Povinnost
státu k zajištění ochrany dětí vyplývá z čl. 32 Listiny základních práv a svobod a
z mezinárodních smluv, jako je Ženevské deklarace práv dítěte (1924), Všeobecné
deklarace lidských práv (1984), Deklarace práv dítěte (1959), a Úmluvy o právech
dítěte (1989), jimiž je Česká republika vázána. Stát však nenahrazuje plnění
povinností a odpovědnost rodičů, ani nezasahuje do jejich postavení jakožto nositelů
rodičovské zodpovědnosti, nejsou-li práva nebo vývoj dítěte ohroženy.
Pokud se zaměříme na samotnou ochranu dítěte, je nutné tento pojem vnímat
v širším pojetí, a to ve smyslu rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte.
Tato ochrana dítěte je pak upravena v různých právních předpisech, různé právní
síly, v oblasti rodinného, sociálního, školského, zdravotnického, občanskoprávního,
trestního práva, atd. S tím souvisí i předmět činnosti celé řady subjektů.
Ochrana dítěte a naplňování jeho práv vyplývá především z právní úpravy vztahů
mezi rodiči a dětmi.
Podle teorie práva je sociálně-právní ochrana dětí veřejnoprávní oblastí práva,
která se aplikuje tehdy, jestliže zájmy dětí nemohou, nechtějí nebo nejsou schopni
chránit rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte.
§1
Sociálně-právní ochrana dětí
(1)

Sociálně-právní ochranou dětí (dále jen "sociálně-právní ochrana") se rozumí zejména

a) ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
b) ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,
c) působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny.
(2)

Nedotčeny zůstávají zvláštní právní předpisy, které upravují též ochranu práv a

oprávněných zájmů dítěte.
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Zákon SPOD ustanovení § 5 dále vymezuje zásady sociálně-právní ochrany, jehož
předním hlediskem je zájem a blaho dítěte. O pojmu blaho dítěte se dá říci, že jde o
obecný princip, nikoli jen o vztahy mezi rodiči a dětmi. Blaho dítěte je chápáno jako
vytváření prostředí přátelské dětem. Zájem dítěte je chápán jako realizace určitého
práva v konkrétní záležitosti týkající se dítěte. Jako jeden z institutů ochrany zájmu
blaha dítěte v případě porušení tohoto principu vstupuje na scénu kolizní opatrovník.

Základním a rozhodujícím hlediskem při činnosti všech orgánů sociálně-právní
ochrany dětí, které se dítětem zabývají nebo řeší jeho problém, je zájem dítěte a jeho
blaho. Zájem dítěte nelze nikdy podřadit zájmům jiných, jako jsou např. zájmy
rodičů, rodiny, jiných osob, státu. Poprvé se pojem „blaho dítěte“ objevil v právním
řádu České republiky přijetím Úmluvy o právech dítěte. Později o blahu dítěte
hovořil § 41 zákona o rodině, který však byl zrušen. Zákon o rodině na mnoha
místech používá pojem zájem či prospěch dítěte. Blaho dítěte je však v této
souvislosti pojmem obecnějším, nadřazený pojmu zájem a prospěch dítěte (Novotná
aj., 2002).

Faktem zůstává, že neexistuje právní definice pojmu „zájem a blaho dítěte“, proto
lze jen odvodit, že zájem dítěte musí být předním hlediskem jakékoliv činnosti, která
se ho dotýká, tak jak stanovuje Úmluva o právech dítěte, která byla ratifikována
ČSFR v roce 1991, která je nadřazena vnitrostátním zákonům.

Zákon SPOD dále vymezuje na koho je tato ochrana zaměřena, práva a
povinnosti, opatření s tím spojená, preventivní a poradenskou činnost, opatření na
ochranu dětí, činnost orgánů sociálně-právní ochrany při svěření dítěte do výchovy
jiných fyzických osob než rodičů, zprostředkování osvojení a pěstounské péče,
ústavní výchovu a ochranou výchovu, péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost,
sociálně-právní ochrana ve vztahu k cizině, sociálně-právní ochrana ve zvláštních
případech, zařízení sociálně-právní ochrany, zařízení pro výkon pěstounské péče,
odměny pěstouna, poskytování sociálně právní ochrany pověřenými osobami,
společná ustanovení, řízení a místní příslušnost.
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Rozsah SPOD je velmi široký, kdy zákonodárce zdůrazňuje, že nedotčeny
zůstávají zvláštní právní předpisy, které též upravují ochranu práv a oprávněných
zájmů dítěte. Další opatření jsou obsažená v řadě právních předpisů, které se vždy
věnují specifické oblasti (zákon o rodině, občanský soudní řád, výkon ústavní a
ochranné výchovy, soudnictví ve věcech mládeže, trestně právní ochrana dětí a
mladistvých, sociální zabezpečení) ( Novotná aj., 2002).

Zákon SPOD vymezuje orgány sociálně - právní ochrany dětí (dále jen orgány
SPOD) s obecnou působností, kterými jsou:
.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), je garantem pomoci ohroženým

dětem a rodinám, transformace systému péče o ohrožené děti, analýzy a mezinárodní
srovnávací studie, implementace SPOD v rámci ostatních rezortů, metodika SPOD
atd.
.

Krajské úřady (v Praze Magistrát hl. města Prahy) zajišťují přípravu budoucích

osvojitelů a pěstounů a poradenskou pomoc v náhradní rodinné péči, metodiku
SPOD, kontrolní činnost výkonu SPOD, atd.
.

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností rozhodují o svěření dítěte do péče

budoucích osvojitelů nebo pěstounů, poskytuje poradenskou činnost, ukládá
povinnost rodičům vyhledat odbornou pomoc, sleduje výkon ústavní a ochranné
výchovy, podává návrhy a podněty, vykonává soudní dohled, vykonává
opatrovnictví, rozhoduje o výchovných opatřeních, vede spisové dokumentace Om
(ohrožená mládež), zastupuje nezletilé děti v rámci dědických řízení a v paternitních
sporech atd.
.

Obecní úřady jsou povinny vyhledávat ohrožené děti, působit na rodiče, aby

plnili své povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti, oznámit ohrožené dítě
obecnímu úřadu obcí s rozšířenou působností a zajistit péči o dítě, jehož rodiče
nejsou schopni se o něj postarat atd.
.

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně poskytuje SPOD ve vztahu

k zahraničí (únosy, osvojení do ciziny, vymáhání výživného atd.)
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Sociálně-právní ochranu dětí zajišťují i další subjekty, které však nejsou orgány
SPOD:
.

kraje a obce v samostatné působnosti. Obce v samostatné působnosti vytvářejí

předpoklady pro kulturní, sportovní, zájmovou a vzdělávací činnost dětí. Obce a
kraje v samostatné působnosti mohou zřizovat zařízení odborného poradenství pro
děti, zařízení sociálně výchovné činnosti, zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc, výchovné rekreační tábory atd.
.

komise pro sociálně právní ochranu dětí, které jsou zřizovány starostou

obecního úřadu obce s rozšířenou působností jako zvláštní orgán obce.
.

fyzické a právnické osoby, které obdržely pověření k výkonu SPOD

Role orgánů sociálně právní ochrany jsou velmi významné a důležité pro ochranu
práv a zájmů dětí a musí tyto zájmy dětí chránit, uplatňovat různé žádosti a nároky
dítěte. Rodiče jsou povinni při ochraně práv a zájmů dítěte s orgány SPOD
spolupracovat. Zásadním pravidlem pro činnost orgánů SPOD je princip prevence a
subsidiarity.
Listina základních práv a svobod (dále jen LZPS) stanoví v čl. 32, že rodina a
rodičovství jsou pod ochranou zákona, který zaručuje zvláštní ochranu dětem.
Především však rodiče jsou povinni hájit a chránit dítě proti každému, kdo by chtěl
způsobit dítěti jakoukoliv újmu.
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3 Opatrovnictví z právního hlediska

3.1 Náhled do historického vývoje sociálně-právní ochrany dětí a
opatrovnictví
Není snadné srovnat moderní úpravu sociálně-právní ochrany dětí s počátky
zákonných úprav, k nimž začalo docházet v druhé polovině devatenáctého století.
V té době vzniká tak zvaná péče chudinská, která byla jakousi nejspodnější
„ochranou sítí“. Odlivem venkovského obyvatelstva a jeho migrací do průmyslových
center v době průmyslové revoluce vzniká řada příčin chudoby, beznaděje,
morálního ohrožení. V pokročilém období tohoto vývoje se teprve veřejná správa
ujímá postupně svých úkolů. Vydáním říšského zákona v roce 1863, na který navázal
zemský zákon chudinský pro Čechy v roce 1868, dochází k prvním opatřením
veřejné správy ve prospěch sociálně slabých např. výchova a výživa dětí chudých
obecních příslušníků. Chudinská péče byla zajišťována domovskou obcí. Příslušnost
k obci nabývala manželka a pouze děti narozené v manželství. Opuštěným a osiřelým
dětem se poskytovala náhrada za chybějící péči rodiny v rámci chudinské péče
v sirotčincích, dětských domovech nebo v pěstounské péči. Již v této době se
upřednostňovala péče rodinná před ústavní. Úprava veřejné péče o děti měla závažné
nedostatky, a to především z hlediska finančního a z hlediska preference náhradní
rodinné péče (Novotná aj., 2002).

Prof. Cyril Stejskal ve své studii „Rozvoj péče o mládež v Čechách do okupace“
uvádí, že pěstouni nebyli vybíráni podle svých kvalit, ale velmi často podle toho, kdo
byl „nejlacinější“, kdo přijal dítě na základě jakési obrácené dražby. Jak se takovému
dítěti mohlo vést, když si muselo svůj denní chléb odpracovat ( cit. dle Novotné aj.,
2002).

Koncem 19. století byly vyvíjeny snahy o přesun chudinské péče na vyšší útvary
veřejné správy. Částečná řešení přinesl zákon č. 62/1901 ř.z., o zemských sirotčích
fondech. Tento zákon přikázal část přebytků sirotčích pokladen použít k zaopatření a
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výchově dětí osiřelých, opuštěných a zanedbávaných. Tím byly vytvořeny základy
k vybudování soustavné péče o děti osiřelé a opuštěné. Byla podporována jak péče
pěstounská, tak v ústavech. Rozvíjela se činnost dobrovolných organizací a i institucí
pro mládež. Od roku 1904 se začaly sdružovat první skupiny osob spolupracující se
samosprávnými orgány při poskytování pomoci potřebným dětem tzv. okresní
komise pro péči o mládež, které přijímaly patronaci nad osiřelými, opuštěnými
dětmi. V roce 1908 vznikla Česká zemská komise pro péči o mládež při Zemské
školní radě. Po vzniku samostatné Československé republiky vznikly samostatné
vlastní ústřední státní orgány, ministerstva. Komise pro péči o mládež se
z pomocného orgánu stala orgánem výkonným. Došlo ke změně názvu na Okresní
péči o mládež spadající pod soudní okrsek. Dochází též ke specializaci v oblasti
sociální péče. Významným právním dokumentem ve vývoji okresních péčí se stalo
vládní nařízení č. 20/1930 Sb., o hromadném poručenství, které bylo prováděcím
předpisem zákona č. 256/1921 Sb. Podle těchto úprav, jestliže nebylo vhodných
osob, které by byly ochotny přijmout poručenství nezletilých, pověřil poručenský
soud výkonem poručenství okresní péči o mládež s tím, aby účinným způsobem
hájila práva a zájmy poručenců. V době nacistické okupace činnost okresních péčí o
mládež přečkala celou dobu s podstatným omezením. Po roce 1945 vývoj ochrany
dětí byl poznamenán změnou politických a společenských podmínek (Novotná aj.,
2002).

Důležitou součástí právního řádu byla právní úprava vztahů v manželství, v rodině
a k dětem. Úprava rodině právních vztahů byla v roce 1949 vyčleněna z modifikace
občanského práva a byl vytvořen samostatný rodinně-právní kodex – zákon č.
265/1949 Sb., o právu rodinném. Především byla zakotvena rovnoprávnost muže a
ženy, zajištěno stejné postavení všech dětí, ať se narodily v manželství nebo mimo
ně, dále ochrana mateřství a rodiny ze strany společnosti. Zákon o právu rodinném se
stal základním zákonem samostatného odvětví našeho právního řádu – rodinného
práva. Muž přestal být hlavou rodiny. Došlo k přeměně právního institutu tzv.
otcovské moci v moc rodičovskou. Oba rodiče dostali stejná práva a povinnosti při
výchově a výživě dětí. Nebylo již třeba ustanovovat při úmrtí otce zákonného
zástupce poručníka k výkonu rodičovské moci (Radimský, Radvanová, 1989).
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Dochází k tomu, že po roce 1948 se sociální péči nevěnovala velká pozornost
proto, že se předpokládalo, že všechny sociální problémy, od chudoby,
nezaměstnanosti přes prostituci, kriminalitu a násilí jsou dočasné a zmizí, jakmile
zmizí třídní rozdíly (Matoušek, 2001).

Zákon č. 265/1949 Sb., o právu rodinném neupravoval náhradní péči o děti,
upravoval nově pouze osvojení a poručenství. Stěžejní zásah do ochrany dětí přinesl
zákon č.69/1952 Sb., o sociálně-právní ochraně mládeže. Tento zákon vzhledem
k tehdejší politické situaci definoval sociálně-právní ochranu mládeže pouze jako
výkon hromadného poručenství a opatrovnictví, jako zvláštní ochranu dětí, které
nejsou v péči svých rodičů, jako činnost poradní a pomocnou s tím, že stát přispívá
na úhradu osobních potřeb dětí, které to potřebují. Sociálně právní ochrana mládeže
přešla do působnosti resortu spravedlnosti, která se spíše stala pomocným orgánem
soudů, než orgány vlastní sociální práce. Uplyne ještě dlouhý čas, než zákon o rodině
č. 94/1963 Sb., umožní již bez omezení svěřit dítě do výchovy jiné fyzické osoby než
rodiče. Zákon o rodině svým ustanovením § 45 odst.1 otevřel cestu k řadě
experimentů tzv. velkých rodin soustředěných do dětských vesniček. Organizace
ochrany dětí prošla dlouhým vývojem. Jejich začlenění při soudech bylo přeneseno
do úřadoven národních výborů. Zákon o rodině byl po řadu let základní normou
sociálně-právní ochrany dětí (Novotná aj., 2002).

Přijetím zákona č. 94/1963 Sb., o právu rodinném, soud zkoumal příčiny, které
vedly k rozvratu manželství a součástí rozvodového rozsudku byla i úprava poměrů
k nezletilým dětem. Novelou tohoto zákona s účinností od 1. 8. 1998 byla zvýšená
ochrana zájmů nezletilých dětí v souvislosti s rozvodovým řízením. Touto novelou
bylo odděleno soudní řízení pro úpravu poměrů nezletilých dětí pro dobu po
rozvodu manželství od řízení rozvodového.

Zákon o rodině dílčím způsobem upravoval i oblast poskytování sociálně právní
ochrany dětí. Tato oblast byla ze zákona o rodině vypuštěna a byla komplexně
uvedena v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění
pozdějších předpisů. Účinnost tohoto zákona nastala od 1. 4. 2000.
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3.2 Zákonné zastupování dětí v občanském zákoníku
Zákonné zastoupení dětí a opatrovnictví v Zákoně č. 40/1994 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), vymezuje
v hlavě druhé účastníky občanskoprávních vztahů tak, že způsobilost fyzické osoby
mít práva a povinnosti vzniká narozením a tuto způsobilost má i počaté dítě, narodí-li
se živé tzv. nasciturus. Tato způsobilost (právní subjektivita) je pro všechny rovná a
nemůže být omezena.

Způsobilost fyzické osoby vlastními právními úkony nabývá práv a brát na sebe
povinnosti (způsobilost k právním úkonům) vzniká v plném rozsahu zletilostí, které
se nabývá dovršením osmnáctého roku. Před dosažením tohoto věku se zletilosti
nabývá jen uzavřením manželství na základě rozhodnutí soudu. Takto nabytá
zletilost se neztrácí ani zánikem manželství, ani prohlášením manželství za neplatné.
Úplnou způsobilostí k právním úkonům je třeba rozumět možnost vlastním jednáním
provádět všechny právní úkony (Holub aj., 2004)

Občanský zákoník § 9 pamatuje i na nezletilé, kteří mají způsobilost jen
k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové
vyspělosti odpovídající jejich věku.

V § 26 a 27 pak občanský zákoník uvádí, že pokud nejsou fyzické osoby
k právním úkonům plně způsobilé, jednají za ně jejich zákonní zástupci a v otázce,
kdo je zákonným zástupcem nezletilého dítěte, odkazuje na zákon o rodině.
Jestliže zákonní zástupci jsou povinni též spravovat majetek těch, které zastupují, a
nejde-li o běžnou záležitost, je k nakládání s majetkem třeba schválení soudu (§ 28
občanský zákoník).

V případě střetu zájmu zákonného zástupce se zájmy zastoupeného nebo ke střetu
zájmů těch, kteří jsou zastoupeni týmž zákonným zástupcem, ukládá občanský
zákoník v § 30 povinnost soudu ustanovit zvláštního zástupce. Z povahy vztahu mezi
zastoupeným a zástupcem vyplývá, že není možné, aby zástupce zastupoval osobu,
s níž jsou jeho zájmy v rozporu. Tím by mohl být zastoupený poškozen. Nastane-li
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rozpor mezi zájmem zástupce a zastoupeného, musí soud ustanovit tzv. kolizního
opatrovníka (Holub aj., 2004).

Dle § 20 o.s.ř. ve spojení s § 8 odst. 1,2 Občanského zákoníku nemá žalovaný 2)
s ohledem na svůj věk procesní způsobilost a s ohledem na předmět řízení a s tím
spojenou možnost konfliktu zájmů žalovaného2) a jeho rodičů, kteří jsou rovněž
účastníky řízení, nemůže být v řízení zastoupen svými zákonnými zástupci.

3.3 Rozlišení a postavení opatrovníka
Zákonodárce vyjmenovává důvody pro ustanovení opatrovníka. Opatrovnictví
slouží k ochraně zájmů či práv dítěte, které však svého zákonného zástupce má.
V konkrétním případě je však přesto potřebné, aby zájmy dítěte chránil někdo jiný
než zákonný zástupce. Osobou opatrovníka může být jak fyzická osoba, tak orgán
sociálně-právní ochrany dětí. Vždy se však musí jednat o osobu plně způsobilou
k právním úkonům, která tuto funkci bude vykonávat ku prospěchu dítěte (Plecitý,
2007).

Podle § 83 ZoR je opatrovník ustanovován k ochraně zájmů nezletilého
v jednotlivých případech, podle toho rozlišujeme opatrovníky:
a) kolizní opatrovník (opatrovník v případě střetu zájmů § 37 odst. 1,2 ZoR)
b) opatrovník v řízení o osvojení (§ 68b ZoR)
c) pro správu jmění dítěte (tzv. majetkový opatrovník § 37b ZoR)
d) opatrovník v případě omezení rodičovské zodpovědnosti (§ 44 odst. 2 ZoR)
e) opatrovník ad hoc (§ 83 ZoR)

Opatrovník ve zvláštních případech:
a) opatrovník pro řízení o určení otcovství (§ 73 o.s.ř.)
b) opatrovní v případě nečinnosti rodičů (§ 44 odst. 1 ZoR)
c) opatrovník v trestním řízení (§ 45 odst. 2 trestního řádu) – např. když nezletilý
je poškozený
d) opatrovník v dědickém řízení (§ 37 odst. 2 ZoR)
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Ustanovení § 83 zákona o rodině rekapituluje, kdy soud musí opatrovníka
ustanovit (viz. výše). Může též nastat situace kterou nelze předvídat, v nichž dítě
musí být zastoupeno opatrovníkem. Takovým důvodem může být například
nečinnost rodičů, kdy dítě výrazně poškozují (např. neuplatňují nároky na sociální
dávky, záležitosti týkajících se státního občanství, studijních či školních záležitostí),
pak se opatrovník ustanoví dle § 83 zákona o rodině. Tento opatrovník pak podává
návrhy a žádosti u příslušných orgánů a bude dítě v těchto řízení zastupovat.
Důvodem nečinnosti rodičů může být i jejich neznalost či nedostatečná sociální
orientace, někdy je nečinnost i projevem jejich nezájmu a lhostejnosti vůči dítěti.
V takových případech by soud měl zvažovat i omezení či zbavení rodičovské
zodpovědnosti. Zvláštním důvodem k ustanovení opatrovníka je postup dle § 73
o.s.ř. pro řízení o určení otcovství. Dalším případem může být nečinnost rodičů
z objektivních příčin, nepříznivý zdravotní stav, může být zahájeno řízení dle § 44
odst. 1 a ustanovit opatrovníka k zajištění práv dítěte. Ve všech případech
opatrovnictví, je pro soud podstatné zajištění odborných znalostí a způsobilosti této
osoby funkci opatrovníka vykonávat, taktéž ochota funkci převzít a plnit úkoly z ní
vyplývající způsobem, který bude nezletilému ku prospěchu. Opatrovník zodpovídá
za řádné provedení úkolu a podléhá v tomto směru dozoru soudu (Holub aj., 2007).

Dle § 84 zákona o rodině : „Rozsah práv a povinností opatrovníka vymezí soud z
hlediska účelu, pro který byl opatrovník ustanoven, aby ochrana zájmů nezletilého
byla plně zajištěna“ (Holub aj., 2007, s.269).

Ustanovení vymezuje obsah opatrovnické funkce a to z hlediska práv a povinností,
které stanoví soud podle účelu, pro který byl opatrovník ustanoven. Vždy bude
záležet na konkrétním případu ochrany zájmů opatrovance (Plecitý, 2007).

Rodiče jsou zákonnými zástupci dítěte a jim náleží rodičovská zodpovědnost,
kterou definuje zákon o rodině v § 31 jako souhrn práv a povinností.
Opatrovník nahrazuje rodiče pouze v omezeném rozsahu – vykonává pouze dílčí
práva a povinnosti zákonných zástupců, kdežto poručník vykonává všechna práva a
povinnosti jinak náležející rodičům. Poručník dále zajišťuje výchovu dítěte.
V žádném případě nelze ve vztahu k nezletilým dětem zaměňovat institut
opatrovnictví a poručenství, což se do roku 1989, kdy byla přijata velká novela
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zákona o rodině, stávalo, neboť pod jedním pojmem „opatrovnictví“ se skrývaly dva
odlišné instituty, a to opatrovnictví i poručenství. Novela zákona o rodině č. 91/1998
Sb. přinesla rozlišení tak, že se vrátila k původnímu pojmu poručenství.
Opatrovník pro řízení před soudem má stejné postavení jako zástupce účastníka na
základě procesní plné moci. Je proto oprávněn ke všem úkonům, které může v řízení
učinit účastník. Jakékoliv rozhodnutí soudu v řízení, kde je nezletilý zastoupen
opatrovníkem, může být s účinky řádného doručení nezletilému doručeno k rukám
kolizního opatrovníka. Opatrovník může za opatrovance udělit plnou moc
advokátovi nebo jinému občanovi, a to v rozsahu, v jakém je oprávněn jednat sám
opatrovník.
3.3.1

Kolizní opatrovník

Zákon o rodině v § 37 odst. 1 a 2 uvádí, že „Žádný z rodičů nemůže zastoupit své
dítě, jde-li o právní úkony ve věcech, při nich by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi
rodiči a dítětem nebo ke střetu zájmů dětí týchž rodičů. 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“(Plecitý, 2007, s.60).

Jedním z atributů rodičovské zodpovědnosti je zastupování dítěte v jeho právních
vtazích. Dítě může každý z rodičů zastupovat samostatně. Musí být však jasná jejich
shodná vůle. Protože v rodinných vztazích může nastat „kolize zájmů“, v takovém
případě zákon stanoví, že žádný z rodičů nemůže dítě zastupovat (Holub aj., 2007)

Pro tohoto opatrovníka, který je ustanoven soudem, je používán termín kolizní
opatrovník, tento pojem však není pojmem v zákoně uvedeným, jedná se však o
pojem vžitý.

Nezletilé dítě musí mít vždy kolizního opatrovníka v řízení o úpravě poměrů, tedy
výchovy a výživy. Mohl by zde být přímý osobní zájem rodiče, nebo například zájem
manžela rodiče dítěte. Byla by tedy zde možnost střetu zájmů, což vylučuje
zastoupení dítěte rodičem. Rovněž při střetu zájmu dětí mezi nimi navzájem je
zastoupení rodičem vyloučeno. Není podstatné, zda jde o sourozence plnorodé či
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polorodé. Za pozornost stojí, že zákon o rodině neumožňuje rodičům zastupovat dítě
již v situaci, kdy kolize zájmů mezi rodiči a dětmi jen hrozí, tedy ještě nenastala, ale
mohla by nastat (Holub aj., 2007). K této situaci dochází, pokud jsou rodiče i
nezletilé dítě účastníky jednoho soudního řízení.

Je tomu tak:
-

ve všech řízeních týkajících se péče o nezletilé podle § 176 a násl. o.s.ř., ale i

v dalších jako
-

řízení o dědictví, jestliže dědí rodič a nezl. dítě

-

řízení o určení nebo popření otcovství

-

v řízení o osvojení

Protože ustanovení § 37 zákona o rodině stanoví, že opatrovníkem bude
„zpravidla“ ustanoven orgán sociálně-právní ochrany dětí, znamená to, že soud při
rozhodování, koho do té funkce ustanoví, není žádným pravidlem vázán.
Opatrovníkem nemůže být ustanovena osoba, u níž by nastal střed zájmů se zájmy
zastoupeného dítěte. Pokud však bude OSPOD ustanoven, je povinen funkci
přijmout a řádně jej vykonávat dle § 17 písm. a) a § 35 odst. 2 zákona č. 359/99 Sb.
Soud má však možnost ustanovit i jiný orgán, ten tuto povinnost funkci přijmout
nemá. Orgán sociálně-právní ochrany dětí by neměl být ustanovován do funkce
opatrovníka, pokud je sám navrhovatelem ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 359/99
Sb. Je-li totiž v procesní roli navrhovatele, nemůže současně vykonávat poněkud
odlišnou roli opatrovníka, soud by měl tedy ustanovit jinou vhodnou osobu ( Holub
aj., 2007).

Rodič procesní úkony a návrhy opatrovníka nemůže rozporovat s odůvodněním, že
je pokládá za nevhodné nebo nepřístupné. Tím by rodič sám bez oprávnění zasahoval
do práva jiného účastníka řízení svobodně se před soudem vyjadřovat. Rodič může
jedině napadnout ustanovení kolizního opatrovníka, popřípadě rozhodnutí ve věci
samé odvoláním, pokud bude tvrdit a prokáže, že pro ustanovení kolizního
opatrovníka nebyl důvod, nebo proto, že zájmy orgánu sociálně-právní ochrany dětí
jsou v rozporu se zcela konkrétními zájmy nezletilého (Svoboda, 2009).
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Státní program ve státě Minnesota, USA, popisuje činnost kolizního opatrovníka
takto:
Kolizní opatrovník je zastáncem práv pro děti v řízení před soudem. Soud vydá
usnesení v případě, že je nutná ochrana dítěte. Opatrovník je určen pro konkrétní
právní úkon, který by měl zaručit nejlepší zájmy dítěte. Opatrovník informuje soud o
poměrech dítěte a momentální situaci a potřebách. Dává doporučení pro soud,
záchranné plány a služby pro dítě a rodinu. Navrhuje dlouhodobou péči o rodinu a
zajišťuje bezodkladnou péči o ohrožené dítě. Kolizní opatrovník je jeden, z několika
důležitých součástí pro informování soudu v procesu řízení o dítě (Blatz, 2011).
3.3.2

Opatrovník v řízení o omezení rodičovské zodpovědnosti

Zajištění řádné výchovy dětí občas vyžaduje, aby byl proveden zásah do
rodičovské zodpovědnosti. Jedná se o velmi vážný zásah do oblasti lidských práv.

Je to další případ, kdy je zapotřebí dítěti ustanovit opatrovníka. K omezení
rodičovské zodpovědnosti může dojít při naplnění dvou předpokladů – nevykonávání
řádně povinností vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti a současně zájem dítěte.
Z dikce zákona plyne, že se jedná o zaviněné jednání ze strany rodiče. Důvodem
zásahu soudu je tedy okolnost subjektivního charakteru. Pokud dojde k omezení
výkonu rodičovské zodpovědnosti u jednoho rodiče, přechází výkon v plném rozsahu
na druhého rodiče. Pokud by ani druhý rodič neměl rodičovskou zodpovědnost,
musel by soud ustanovit dítěti opatrovníka (Plecitý, 2007).

V rozhodnutí o omezení rodičovské zodpovědnosti musí být podle okolností
případu přesně stanoveno, v kterých směrech je rodič ve výkonu svých práv omezen.
Toto omezení přichází v úvahu v případech, kdy rodiče nebo některý z nich nevěnuje
dítěti dostatečnou péči, nebo kdy se jeví důvodná obava, že by rodiče řádně
nehospodařili s majetkem nezletilého, vždy ovšem za předpokladu, že nedostatky
rodičů nedosáhly intenzity, pro kterou by bylo nutné použít jiného opatření podle
zákona o rodině. Podle okolností případu a povahy práva, jehož se omezení týká,
ustanoví soud nezletilému opatrovníka, který by byl oprávněn toto právo vykonávat
např. vést správu majetku podle § 83 odst. 1 zákona o rodině. Pokud není potřeba
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soustavné činnosti opatrovníka, ustanoví soud nezletilému opatrovníka k úkonu.
Práva a povinnosti je třeba vymezit podle § 84 zákona o rodině (Holub aj., 2007).
Rovněž omezení nebo zákaz styku rodiče s dítětem je svou povahou zvláštním
případem omezení výkonu rodičovské zodpovědnosti, stejně tak jako dohled nad
výchovou dítěte (Holub aj., 2007).
3.3.3

Opatrovník v řízení o osvojení

Zákon o rodině § 68 odst. 1 písm. a) a b) vymezuje situace, za kterých není třeba
souhlasu rodičů, jakožto zákonných zástupců s osvojením dítěte.
Souhlasu není třeba i v případě, kdy matka po porodu zanechá dítě v nějakém
zařízení a po uplynutí lhůty šesti týdnů dá souhlas k osvojení nezletilého dítěte, bez
vztahu k určitým osvojitelům.

Možnost osvojení dítěte bez souhlasu rodičů upravuje přesnějším způsobem, než
tomu bylo dříve. Rozlišuje dvě situace: neprojevení opravdového zájmu tj.
minimálně šest měsíců dítě nenavštěvuje, neplatí dobrovolně vyživovací povinnost,
nesnaží se upravit své rodinné a sociální poměry a neprojevení žádného zájmu tj.
dva měsíce neprojevil žádný zájem, netelefonoval, nezajímal se o zdravotní stav,
nenavštívil, neplnil vůbec vyživovací povinnost. K tomu ale zákon vymezuje jednu
podmínku, a to jsou meze možností každého rodiče (Holub aj., 2007).

Důvody kdy nejsou rodiče účastníci řízení o osvojení uvádí občanský soudní řád a
to: pokud byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti, zbaveni způsobilosti k právním
úkonům, dali souhlas k osvojení bez vztahu k určitým osvojitelům nebo soud
rozhodl, že k osvojení dítěte není třeba jejich souhlasu (§ 181 odst. 2) o.s.ř.).

Je však třeba, aby byly hájeny zájmy osvojovaného dítěte, proto zákon o rodině
výslovně uvádí povinnost ustanovit osvojovanému dítěti opatrovníka pro řízení o
osvojení. Proto v případech osvojení bez souhlasu rodičů a tzv. blanketového
souhlasu, je zákonnou podmínkou souhlas opatrovníka ustanoveného podle § 68b
zák. o rodině pro řízení o osvojení tzv. přivolení k osvojení. Přivolení je
hmotněprávní podmínka, bez níž nelze osvojení vyslovit. Tento opatrovník však není
kolizním opatrovníkem, nýbrž zástupcem dítěte, který namísto rodičů dává přivolení
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k osvojení. Pokud je opatrovníkem orgán sociálně-právní ochrany dětí, je povinen
tuto funkci vykonávat na základě § 17 zák. č.359/99 Sb. (Holub aj., 2007).
3.3.4

Majetkový opatrovník - ochrana jmění dítěte

Dnes není již výjimečné, že i nezletilé dítě vlastní rozsáhlý majetek, který získal
obvykle v dědictví či darováním. Mohou to být nemovitosti, cenné papíry, autorská
práva, umělecká díla, společnosti a podobně. Majetek většinou zpravují rodiče za
předpokladu, že mají způsobilost k právním úkonům a nebyli zbaveni či omezeni v
rodičovské zodpovědnosti.
Zákon o rodině pamatuje i na ochranu jmění dítěte tak, že rodiče se především
mají starat o jmění dítěte a spravovat ho s péčí řádného hospodáře (§ 37b) ZoR).
Pokud jsou se jměním spojeny nějaké výnosy, mohou je používat nejprve pro vlastní
potřebu dítěte a teprve pak přiměřeně pro potřeby rodiny. Majetková podstata může
být dotčena jen v případě, že by vznikl nezaviněně ze strany osob povinných výživou
hrubý nepoměr mezi poměry nezletilého dítěte a osob povinných výživou.

Jakmile dítě dosáhne zletilosti, odevzdají mu rodiče jmění, které spravovali, a jsou
také povinni podat vyúčtování ze správy jmění, avšak jen tehdy, když o to dítě
požádá, a to do jednoho roku po skončení správy (§ 37a) ZoR).

Zákon o rodině (§ 37b) umožňuje v odůvodněných případech, kdy by majetkové
zájmy dítěte mohly být ohroženy, soudu ustanovit dítěti opatrovníka pro zvýšenou
ochranu jeho jmění. Nemůže-li být opatrovníkem pro zvýšenou ochranu jmění dítěte
ustanovena fyzická osoba, ustanoví soud tímto opatrovníkem zpravidla orgán
sociálně-právní ochrany dětí. Soud vymezí rozsah jmění, které bude opatrovník
s péčí řádného hospodáře spravovat, a zároveň určí, jakým způsobem má být,
popřípadě nesmí být s jednotlivými částkami nakládáno a zejména stanoví způsob
výkonu vlastnických a jiných věcných práv a práv z duševního vlastnictví, způsob
výkonu práv k cenným papírům a práv závazkových. Opatrovník nesmí při správě
jmění činit úkony, které jsou spojeny s nepřiměřeným rizikem (Holub aj., 2007).

Výkon opatrovnictví pro zvýšenou ochranu jmění dítěte podléhá dohledu soudu a
soud může podle okolností konkrétního případu podmínit platnost právního úkonu
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opatrovníka svým souhlasem a učinit mu povinnost pravidelně podávat zprávy o
správě jmění dítěte.

Opatrovník má povinnost nejpozději do dvou měsíců po skončení své funkce
předložit soudu závěrečný účet ze správy jmění dítěte a má také právo na úhradu
nutných výdajů spojených ze správy jmění a na přiměřenou odměnu z výnosu
majetku dítěte. Výši odměny stanoví soud. Opatrovník pro zvýšenou ochranu jmění
dítěte má také odpovědnost za porušení povinností vyplývajících z funkce
opatrovníka, a to podle obecných předpisů o náhradě škody (Holub aj., 2007).

Dále je k ochraně majetku nezletilého zakotvena povinnost rodiče schválit soudem
právní úkon učiněný za nezletilého v tzv. neběžných záležitostech. Tato povinnost je
dána i v případě shody rodičů, pouze postačí pouhá možnost, že by mohlo dojít ke
střetu zájmů dítěte a rodičů. Za neběžnou majetkovou záležitost, která vyžaduje
schválení soudu, lze z běžné praxe považovat např. nabytí či převod nemovité věci,
odmítnutí dědictví, nakládání se stavebním spořením, prodej akcií správa obchodní
společnosti atd. Pokud správa majetku dítěte vyžaduje odborné znalosti a je časově
náročná může soud ustanovit osobu, která má patřičné odborné znalosti a zkušenosti,
například patentového zástupce, daňového poradce, advokáta atd.
3.3.5

Opatrovník ad hoc

Jde o opatrovníka, který je ustanovován i v jiných případech, než zákonem
stanovovaných a je toho třeba (§ 83, ZoR). Situace může nastat v případě nečinnosti
rodiče, vyřídit svému dítěti, které je v pěstounské péči, cestovní pas, bránění dítěti,
které je v pěstounské péči, ve studiu, pro které má dle tvrzení pěstouna předpoklady,
bránění dítěti v podrobení se zdravotnímu úkonu, který zlepší zdraví a život.
V takových případech lze ustanovit orgán sociálně-právní ochrany dětí, jako
opatrovníka dětí. Z dikce zákona je patrné, že soud podle těchto ustanovení může
ustanovit opatrovníkem jak fyzickou, tak právnickou osobu, tedy může to být orgán
sociálně-právní ochrany dětí, nebo osoba blízká dítěti nebo rodině, ale i občanské
sdružení.
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Jak již jsem výše uvedla, tak na rozdíl od jiných osob, které s opatrovnictvím musí
souhlasit, nemůže orgán sociálně-právní ochrany dětí opatrovnictví odmítnout. Může
se však odvolat do usnesení.

3.4 Doba trvání opatrovnictví
Opatrovník musí být nezletilým dětem ustanoven od zahájení řízení. Usnesení o
jeho ustanovení se účastníkům řízení doručí (Holub aj., 2007).

V některých případech je opatrovník ustanovován jen pro určitý úkon, např.
uzavření darovací smlouvy, dědické dohody, v jiném případě pro určité řízení ve
věci, např. pro řízení o úpravě výchovy a výživy dětí pro dobu do a po rozvodu
manželství, určení či popření otcovství nebo opatrovnictví, které má v mnoha
případech dlouhodobější charakter. Takovým případem je např. výkon opatrovnictví
podle § 37b, tj. opatrovnictví pro zvýšenou ochranu jmění dítěte, nebo výkon
opatrovnictví při omezení rodičovské zodpovědnosti podle § 44 odst. 2 zákona o
rodině. Pravomocným rozhodnutím soudu ve věci samé kolizní opatrovnictví končí.
V rámci této funkce vystupuje pracovník sociálně právní ochrany dětí jako účastník
řízení, tím má veškerá procesní práva stanovená zákonem, vyjadřuje se
k projednávané věci, dává návrhy na doplnění řízení, hájí zájmy nezletilého dítěte
někdy i proti zájmům rodičů, zúčastňuje se též odvolacího řízení.

Zde je důležité říci, že si někteří rodiče mylně vykládají, že soudem ustanovený
opatrovník přebírá veškerá práva rodičů a jeho povinností je vykonávat další úkony
v jejich zájmu, bez ohledu na práva dítěte. Opatrovníkem již není, protože řízení
skončilo, ale pravda je, že nadále zůstává pracovníkem orgánu sociálně-právní
ochrany dětí a musí činit úkony, které směřují k ochraně zájmů dětí a nikoliv
k ochraně zájmů rodičů. V těchto případech se stává výkon opatrovnictví velmi
složitou a problematickou oblastí, neboť rodiče při uplatňování svých práv využívají
veškerých dostupných prostředků včetně podávání stížností na pracovníky orgánu
sociálně-právní ochrany dětí, či využití komerčních televizních pořadů. Velmi často
se v těchto případech opakuje ustanovení opatrovníka, protože rodiče podávají
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opakovaně různé návrhy. Není tedy výjimkou, že u jednoho případu se během velmi
krátké doby opakuje ustanovení kolizního opatrovníka.
Jak již jsem uvedla v kapitole „kolizní opatrovník“, tak v řízeních o některých
otázkách, je ustanovený opatrovník sám v kolizi zájmů, jedná se především o řízení o
návrhu na nařízení ústavní výchovy dítěte, pokud tento návrh podává obecní úřad
obce s rozšířenou působností. V tomto případě nastává sporná otázka, zdali se
skutečně nejedná o střet zájmů. Na tuto skutečnost by měl dbát především soud a
v zájmu dítěte ustanovit opatrovníkem vyššího soudního úředníka, případně
pracovníka neziskové organizace, která má pověření k sociálně-právní ochraně dětí,
nebo v takové a jiné situaci je možné, aby návrh na nařízení ústavní výchovy podal
rodič a orgán sociálně právní ochrany dětí byl ustanoven opatrovníkem nebo orgán
sociálně-právní ochrany dětí podal podnět na zahájení řízení o nařízení ústavní
výchovy a pak byl v řízení ustanoven opatrovníkem.
Přes tuto zásadu je nutné zmínit jednu výjimku, kdy ze zákona je orgán sociálněprávní ochrany dětí navrhovatelem a současně opatrovníkem dítěte v řízení, ve
kterém soud rozhoduje o tom, zda rodiče projevovali či nikoliv zájem o dítě za
účelem pozdějšího osvojení (více v kapitole „opatrovník v řízení o osvojení“).
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4 Role opatrovníka z právního i praktického hlediska

4.1 Přípravná fáze před ustanovením opatrovníka
Je nutné konstatovat, že již před samotným právním ustanovením opatrovníka je
již v mnoha případech započata přípravná fáze, která bývá velmi složitá. Tato
přípravná fáze se nejčastěji objevuje v případech, kdy je nutné upravit poměry dítěte
rozcházejících se rodičů, případně rodičů kteří brání druhému rodiči ve styku.
Rodiče, nejčastěji jeden z rodičů se obracejí na sociálního pracovníka OSPOD před
samotným podáním návrhu. Využijí možnosti poradenství, žádají o sepsání návrhu
nebo se snaží udělat si patřičné alibi nebo získat sociálního pracovníka na svoji
stranu a tím ovlivnit možné zastoupení kolizního opatrovníka. Tato fáze bývá pro
sociální práci jedna z nejtěžších.

Ten kdo pracuje s klienty v rozvodové situaci, musí být připraven na to, že druhý
z rodičů či partnerů si rozvod přeje méně než ten druhý. Většinou z toho vyplývá
obtížnější spolupráce v mnoha případech i nemožná. Klient se snaží najít spojence
v každém, kdo by mohl být jako spojenec využitelný. Pomáhající pracovník je často
viděn jako spojenec nadějný, protože disponuje určitou profesionální zkušeností.
Důležité je, aby pomáhající pracovník uměl svou roli vůči oběma partnerům
definovat jako neutrální. Pokud jde o pracovníka v pomáhající profesi je důležité
vyjasnit si kompetence. Profesionální pomáhání komplikují morální soudy, které
pracovníka napadají. Je třeba odlišit případy, v nichž je porušen zákon, od případů,
které se dají kvalifikovat jen jako překročení obecných morálních norem. Pokud
pracovníkovi připadá chování klienta zcela nepochopitelné a nepřijatelné, měl by
případ předat kolegovi (Matoušek, 2005).

Domnívám se, že sociální pracovník by měl být natolik fundovaný, že by měl
odhadnout případnou manipulaci ze strany rodiče a zároveň by měl být schopen
dostatečně a odborně edukovat rodiče o možných právních úpravách. Nebývá
výjimkou, že rodič pomlouvá druhého rodiče ve snaze působit jako oběť, snaží se
přesvědčit o tom, že pouze on je jediný, který může dítě vychovávat. Nezbytné je též
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myslet na určité zákonitosti, které se objevují při rozvodu rodičů a to ve smyslu, jak
vlastně působí rozvod na děti.
Z mého pohledu je pomlouvání, programování a omezování práva druhého rodiče
na výchově dítěte signálem pro využití všech dostupných prostředků k ochraně
dítěte. V této fázi je velmi důležitá spolupráce s ostatními subjekty, např.
psychologem, školou, poradnou, Dětským krizovým centrem (DKC) atd. Je také
nutné si uvědomit, že není vždy v možnostech sociálního pracovníka vyřešit
začínající spory rodičů o dítě.
Sociální pracovník i v této přípravné fázi se musí snažit o případnou dohodu
rodičů. Pokud to je možné, tak navrhne společné jednání obou rodičů tak, aby již
před podáním návrhu byla sepsána dohoda, která je v nejlepším zájmu dítěte. Pokud
se povede nalézt společné stanovisko rodičů, tak samotné jednání u soudu bývá
většinou čistě formální.

Z mé praxe musím konstatovat, že pokud jsou rodiče zastoupeni právními zástupci,
tak případná dohoda bývá často problém. Musím souhlasit s vyjádřením JUDr. Karla
Frimla, CSc., v doslovu knihy Rozvodové jedy, R.A.Warshaka, kde uvádí:
„…advokáti, kteří mají zůstat za všech okolností nestranní a působit jako
prostředníci otců a matek zaslepených emocemi. A co se děje? Inscenují exhibice
vlastní výjimečnosti, neúspěch svádějí na neosobní soud a na dítě myslí pramálostejně jako ostatní. Kam se poděl květnatý výrok o člověku na konci každého našeho
snažení? Platí stále, jen ten člověk, vlastně človíček, je bohužel opravdu až na
konci…“ ( cit. dle Warshaka, 2003, s.365).

Je důležité zmínit se i o jednáních s rodiči, před ustanovením opatrovníka v řízení,
kdy fakticky nejde o střed mezi zájmem dítěte a rodičem, přesto z dikce zákona je
nutné opatrovníka ustanovit. Takovéto případy jsou většinou u návrhů na sválení
právních úkonů, dědických řízení, řízení o osvojení atd. Zde sociální pracovník
funguje především jako sociálně-právní poradce.
Po ustanovení opatrovníka se částečně mění průběh jednání s rodiči, většinou jak
v souvislosti s žádostí soudu o pohovor s dítětem či požadavek prošetření poměrů
v rodině. Opatrovník již má návrh rodičů k dispozici a dá se z něho většinou vytušit,
zda se bude jednat o složitý případ. Situace je již většinou natolik vyhrocená, že jsou
rodiče hlušší k jakékoliv diskusi.
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4.1.1

Ovlivňování dítěte chováním rodičů

„Nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje dlouhodobou adaptaci, je především
množství konfliktů mezi rodiči probíhajících za přítomnosti dítěte a kvalita
rodičovství a výchovné kompetence“(Teyber, 2007, s.12).
Děti vnímají odchod rodičů velmi tíživě, i když se rodičům zdá, že k němu nedošlo
náhle. I když se doma možná odehrávalo mnoho hádek, přetrvávalo napětí a
nespokojenost, děti si rozvod nepřejí. Většina v něm nenachází úlevu ani jej nevítá,
s výjimkou některých případů, kdy jsou děti svědky násilí v rodině (Teyber, 2007).
„Pamatujte si: dítěti nezpůsobuje problémy samotný rozvod, nýbrž způsob, jakým
rodiče reagují na chování dítěte, a také kvalita rodičovství“ (Teyber, 2007, s. 18).

Odborníci i soudy už jsou s problematikou pomlouvání, ostré kritiky a
programování poměrně dobře obeznámeni a vědí také o škodlivých účincích, které
takové jednání na děti má, takže by to pro rodiče, kteří takové praktiky provozují,
mělo být jasné varování (Warshak, 2003).

Dopad rozvodu na děti je destruktivní, rodiče můžou ztratit zdraví vztah se svými
dětmi. Toto období je pro rodiče i děti velmi složité. Specielně pro děti, kde jeden
s rodičů odchází. Častější je, že rodinu opouští otec. Děti si v mnoha případech
přičítají vinu. Dětem musí být sděleno, že nejsou viníci rozvodu. Nepředpokládejte,
že vaše dítě to ví. Stejně tak nemusí dítě vědět, že je máte rádi, pokud mu to rovnou
neřeknete. Potřebuje to nyní vědět více než kdy jindy. Důležitá je otevřenost a dobrá
komunikace s bývalým manželem (Effects On Children Of Divorced Parents, 2011).

Nutné je i zmínit se, že často návštěva jednoho rodiče na OSPOD bývá i důvodem
pomsty či hněvu nevyřešených vztahů mezi rodiči. Nebývá výjimkou, že matka
dítěte nahlásí fiktivní sexuální zneužívání, případně vyhrožování únosem, fyzické
napadání apod. Žádá sociálního pracovníka, aby pomohl napsat předběžné opatření,
kde dosvědčí naléhavou potřebu prozatímní úpravy poměrů. Rodič se domnívá, že
když mu soud svěří dítě předběžně do péče, že tak rozhodne i v rámci řízení.

Odborníci zjistili, že na situaci rozvodu se nejhůře adaptují děti, které přihlíží
konfliktům rodičů. Zatahování dětí do hádek a snaha získat je na svoji stranu jsou
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velké vykřičníky, s nimiž by děti neměly být konfrontovány. Chovají-li se rodiče
takto nezodpovědně, zpravidla se u dětí objeví dlouhodobé problémy, například
zhoršený prospěch ve škole, neschopnost vycházet s kamarády, vzdor vůči autoritám
a obecně neposlušnost (Teyber, 2007).

Právě v tuto dobu potřebuje dítě oba rodiče, mít pocit, že ho mají oba rádi, že si
nemusí vybírat mezi jedním z nich, potřebuje jejich podporu (Matějček a Dytrych,
1994).

Pro bývalé partnery není neobvyklé, že se v průběhu rozvodu vzájemně osočují.
Zvládnout rozvod je jednodušší pokud se soustředíme na negativní aspekty vztahu,
kterých se zbavíte, než na to pozitivní, co rozchodem ztratíte ( Warshak, 2003).

Asi polovina dětí bývá svědkem hádek, křiku, výhružek mezi rodiči, některé i
svědky fyzického napadání. Zdravý rozum a normální úsudek se během tohoto
stresujícího období vytrácí. Rodiče jednají impulzivně, vrhají se do pomíjivých
milostných poměrů. Pro děti je to nesmírně náročné a složité období. Někdy i rodič
své dítě unese, čímž navždy vnese nedůvěru a nenávist. Rodiče by měli děti před
hádkami chránit, měli by se ovládat a rozvod plánovat s maximální ohleduplností
(Teyber, 2007).

Rozvod je pro dítě velmi náročnou situací. Větší dítě obvykle prožívá pocity viny
za rozvod. Skoro nikdy se nepodaří udržet děti mimo dosah rodičovských konfliktů a
také mimo dosah lišících se potřeb dospělých. Dítě se ocitá v situaci konfliktu loajalit
vůči nejdůležitějším osobám svého života. Potřebuje a chce mít u sebe oba rodiče.
Konflikt patří mezi ty nejhůře řešitelné; obvykle všechny alternativy, před které je
dítě rodiči stavěno, zahrnují vždy nějakou hrozbu ztráty nebo přímo ztrátu. Dítě si
navíc nedokáže v plném rozsahu uvědomit, o co přišlo. Pro děti obecně platí, že ve
srovnání s dětmi vyrůstajícími v rodinách s oběma rodiči mají v průměru více poruch
chování, více příznaků psychického stresu, horší výsledky ve škole, nižší sebevědomí
a více obtíží ve společenském přizpůsobení (Matoušek, 2005).

Lze konstatovat, že rozcházející či rozvádějící rodiče by měli myslet na blaho a
prospěch svých dětí a neměli by před nimi ventilovat své partnerské konflikty a
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neměli by děti zatahovat do svých sporů. Má však pocit, že toto je spíše zbožným
přáním. Rodič ve snaze potrestat svého partnera často se všemocně snaží přerušit či
zničit kontakt dítěte s druhým rodičem a tady skutečně je velmi důležitá samotná
práce sociálního pracovníka nebo již ustanoveného kolizního opatrovníka.

„Nejláskyplnější dar, který může rozvádějící rodič dát dítěti, je umožnění blízkého
vztahu dítěte i s druhým rodičem“ ( Teyber, 2007, s. 114).

4.2 Spolupráce opatrovníka a soudu a možnosti řešení sporů o
děti
Hlavním úkolem orgánu sociálně-právní ochrany dětí, je ochrana práv a
oprávněných zájmů nezletilých dětí a vytváření podmínek pro zajištění jejich
příznivého vývoje a působení k obnovení narušených funkcí rodiny. Stát plní
ochranu uvedených hodnot tím, že vytváří systém vzájemně provázaných institucí
s přesně vymezenými kompetencemi. Jedním z článků tohoto systému jsou i soudy a
orgány sociálně-právní ochrany dětí. Současně s tím vytváří stát prostor pro působení
i dalších subjektů, které zajišťují sociálně-právní ochranu dětí (např. nevládní
organizace – subjekty z nestátní sféry). To, aby byl celý systém dostatečně
provázaný a funkční, vyžaduje spolupráci jednotlivých částí tohoto systému.
Zájmem státu ve vztahu k soudům na ochraně výše uvedených hodnot se vymezuje
z procesního hlediska způsobem úpravy řízení ve věcech péče o nezletilé jakožto
řízení nesporného, které je ovládané zásadou oficiality a zásadou vyšetřovací.
Soudní řízení je zahájeno na základě podnětu či návrhu zpravidla až tehdy, když
jsou již ohroženy či narušeny výše uvedené hodnoty. Naopak orgány sociálně-právní
ochranu dětí jsou více v kontaktu s terénem, mají poznatky již v době, kdy soud ještě
žádné řízení nevede.
Je třeba si připomenout, základní ústavní a mezinárodní právní východiska,
kterými je náš stát vázán. Z těchto východisek vyplývá maximální ochrana rodiny a
jejího soukromí a maximální ochrana práv a právem chráněných zájmů dětí. Mezi
tyto práva bezesporu patří právo dítěte vyrůstat především ve vlastní rodině. Z tohoto
důvodu zákon o rodině definuje obsah rodičovské zodpovědnosti a v § 32
zdůrazňuje, že rozhodující úlohu ve výchově dětí mají rodiče, kteří mají být svým
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osobním životem a chováním příkladem svým dětem. Při výkonu těchto práv a
povinností, jsou rodiče povinni důsledně chránit zájmy dítěte, řídit jeho jednání a
vykonávat nad ním dohled odpovídající stupni jeho vývoje ( § 31 odst. 1) ZoR).

Společnou a prvotní odpovědnost rodičů za výchovu svých dětí a právo o ně
pečovat vyplývá též LZPS v čl. 32 odst. 3 a Úmluva o právech dítěte v čl. 18.
Rodičovská zodpovědnost náleží oběma rodičům, toto právo je však složité
naplňovat, když se rodiče rozejdou a nesdílí společnou domácnost. Zákon o rodině
sice preferuje v řešení vztahů mezi rodiči a dětmi dohodu, dokonce dohoda o styku
s dítětem nepotřebuje schválení soudu. Na druhé straně, ale zákon o rodině dává
soudu možnost styk rodiče s dítětem upravit, pokud to vyžaduje zájem na výchově
dítěte a poměry v rodině. Možnost schválení dohody v sobě zahrnuje i rozhodnutí
soudu o společné nebo střídavé péči. Stále je však mnoho rodičů, nemající dítě ve
výchově, nedaří se jim naplňovat právo vychovávat svoje dítě, podílet se na výchově
či se pravidelně s dítětem stýkat. Též je mnoho rodičů, kteří si na základě přesně
definovaného rozsudku vynucují styk dítěte bez ohledu na jeho přání, kdy toto přání
některý rodič vnímá jako maření výkonu úředního rozhodnutí. Podává na základě
tohoto pojetí trestní oznámení na druhého rodiče. Přitom by některé změny styku
respektující přání dítěte bylo možné dohodnout a projednat za účasti dítěte v klidu.
Samozřejmě jsou i situace, kdy rodič úmyslně nerespektuje rozsudek a neustálými
výmluvami, zejména na nemoc maří tento styk s druhým rodičem. Tyto situace se
pak bezvýsledně řeší mnoho let, projednávají se u vnitrostátních soudů a končí u
Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Neustále protahované spory,
prodlužují soudní řízení, neustálé stížnosti zaměstnávají pracovníky OSPOD, změny
opatrovníka, revizní znalecké posudky, neustálá odvolávání vedou pouze k přetrhání
vazeb mezi dítětem a rodičem. Čas hraje především proti dítěti.

Možnosti působit na rodiče ze strany soudu k uzavření smírné dohody se rozšířily
na základě novelizace občanského soudního řádu, která byla s účinností od 1.10.
2008 provedena zákonem č. 295/2008 Sb. Na základě novelizovaného znění § 100
odst. 3 o.s.ř. může soud ve věcech péče o nezletilé děti (tj. včetně úpravy styku
rodičů s dítětem) uložit účastníkům na dobu nejvýše tří měsíců účast na
mimosoudním smírčím nebo mediačním jednání nebo rodinné terapii. Za tímto
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účelem může rovněž přerušit řízení a následně v něm pokračovat na základě
informací o výsledku smírčího či mediačního jednání (Novotná, 2011).

Podmínkou takového řešení je vyřešení financování takto poskytnuté služby. Ze
své praxe jsem se zatím nesetkala s takovým to nařízením soudu, právě s ohledem na
zajištění financování.
Vedle soudu jsou to také orgány sociálně-právní ochrany dětí, které mají zákonné
možnosti k tomu, aby mohly působit na rodiče ve sporných otázkách týkajících se
výchovy dítěte případně úpravy styku. Nemají sice možnost, tak jako soud uložit
např. mediaci, ale ze zákonného ustanovení § 12, odst. 1, písm. b) zákona č.
359/1999 Sb. vyplývá možnost uložit rodičům svým rozhodnutím povinnost využít
pomoc určitého odborného poradenského zařízení. Toto rozhodnutí se ukládá ve
správním řízení, kdy se zahajuje buď z moci úřední, nebo na podnět jednoho
z rodičů. Takovéto opatření zpravidla ukládá OSPOD v případech opakovaných
konfliktních situacích, které musí sociální pracovník případně již ustanovený kolizní
opatrovník neustále řešit a v rámci vlastních profesních hranic již na smírné řešení
nestačí.
Další možností soudu, ale i orgánu SPOD, v tomto případě obecního úřadu,
nikoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností, je možnost rozhodnout ve
správním řízení o uložení výchovného opatření dle § 43 zákona o rodině
(napomenutí, omezení, dohled). Z mé praxe musím konstatovat, že obecní úřad
většinou tak nečiní a tak obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nezbývá než
situaci řešit podáním návrhu či podnětu k soudu.

Z toho vyplývá, že je velmi důležité dosáhnout spolupráce mezi soudy a orgány
sociálně-právní ochrany dětí tak, aby zásah soudu byl v době, kdy již dochází
k narušení funkcí rodiny.
Pokud se rodiče dětí nejsou schopni dohodnout a spoléhají na soudy a orgány
sociálně-právní ochrany dětí, že jim pomohou problém vyřešit, bez toho, aby sami
udělali vstřícný krok, tak se velmi mýlí. Spoléhat na druhé a na vymahatelnost a
všemocnost právních prostředků je od rodičů velmi alibistické, zde je především
potřeba vůle rodičů k řešení narušených vztahů.
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Rodiče často vyjadřují nesouhlas s činností, kterou orgán SPOD zasahuje do
poměrů mezi rodiči a dětmi, případně jsou rozladěni, jak tento orgán informuje
opatrovnický soud o tom, v jakých podmínkách jejich děti žijí.

Velice důležité je vzájemná informovanost, spolupráce se školskými zařízeními,
zdravotnickými zařízeními, poradnami, sledování uložených výchovných opatření,
dávání podnětů, spolupráce s Probační a mediační službou.

4.3

Zjišťování názoru dítěte a právo dítěte na informace

V řízení, jehož je účastníkem nezletilé dítě, které je schopno formulovat svůj
názor, je soud povinen postupovat tak, aby byl zjištěn názor nezletilého k věci (§ 100
odst. 4) o.s.ř.). K názoru dítěte soud přihlíží s ohledem k jeho věku a rozumové
vyspělosti. Pro kolizního opatrovníka je proto důležitou povinností znát názor dítěte.
Tuto povinnost ukládá orgánu sociálně-právní ochrany dětí zákon, dle kterého dítě,
které je schopno formulovat své vlastní názory, má právo pro účely sociálně právní
ochrany dětí tyto názory svobodně vyjadřovat při projednání všech záležitostí, které
se ho dotýkají, a to i bez přítomnosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za
výchovu dítěte (§ 8 odst. 2) z. SPOD). Vyjádření dítěte se tak stalo důležitým
faktorem, který ovlivňuje objektivitu projednávání všech jeho věcí.

Bohužel, ve své praxi se stále setkávám s tím, že ačkoliv je znám názor dítěte,
soud stále ještě rozhoduje v přesvědčení, že dítě se musí podvolit rozhodnutí svých
rodičů.
Přitom obdobně zákon o rodině v § 31 odst. 3) stanoví, že dítě, které je schopno
s ohledem na stupeň svého vývoje vytvořit si vlastní názor a posoudit dosah opatření
jeho se týkajících, má právo obdržet potřebné informace a svobodně se vyjadřovat ke
všem aktům rodičů dotýkajících se jeho podstatných záležitostí a být slyšeno
v každém řízení, v němž se o takových záležitostech rozhoduje. Tato ustanovení
promítají závazek ČR vyplývající z čl. 12 Úmluvy o právech dítěte. Soud je vázán
povinností, aby zjišťoval názor dítěte ve všech věcech, ve kterých je účastníkem
řízení a je již schopno formulovat své názory.
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Názor dítěte si soud zjišťuje buď prostřednictvím jeho zástupce nebo příslušného
orgánu sociálně-právní ochrany dětí (kolizním opatrovníkem), nebo výslechem
dítěte. Nejde o výslech ve smyslu dokazování, ale pouze o zjištění názoru
nezletilého, ustanovení o dokazování se neuplatní. Výslechem dítěte se nezjišťuje
skutkový stav věci, ale jeho přání, popřípadě názory (Holub aj., 2007).

Výslech dítěte se provádí v nepřítomnosti právních zástupců, rodičů či jiných osob
zodpovědných za výchovu dítěte. Vždy je dle zažité praxe přítomen ustanovený
kolizní opatrovník dítěte. Tato úprava je vedena snahou eliminovat případný vliv
blízkých osob na výpověď nezletilého. Následně však není možné utajit obsah
výpovědi dítěte, vzhledem k tomu, že se protokol o výslechu zakládá do soudního
spisu a rodiče mají právo do něj nahlížet. Také při zjišťování názoru dítěte
prostřednictvím kolizního opatrovníka se nepředpokládá přítomnost zákonných
zástupců.
Výslech před soudem je opatřením výjimečným, přistupuje se k němu tehdy, když
nepostačují prostředky, které dítě méně zatěžují jako např. pohovor učiněný orgánem
sociálně-právní ochrany dětí. Též může nastat situace, kdy samo dítě požádá, zda by
mohlo být vyslechnuto před soudem.

Výslech dítěte soudci obvykle nedělají rádi a nerealizují to často. U dítěte se dají
očekávat spíše nepříjemné zážitky, což je samozřejmě nevhodné a může to následně
způsobit více škody než užitku. Je nutné přistupovat k tomuto úkonu po komplexním
zvážení všech okolností případu. Dítě má mít všechna práva – včetně práva svobodně
se vyjádřit. Zůstává však otázkou, nakolik to, co dítě chce či řekne, je závazné, ne
všechna dětská přání a požadavky lze akceptovat. Dítě si nemůže uvědomit
nevhodnost či dokonce riskantnost svých požadavků, neboť není citově, rozumově a
ani morálně zralé. Je zde ještě další skrytější úskalí: dítě je přeci závislé na
dospělých, nejspíše na rodičích, na jednom může být závislejší než na druhém. Dítě
také většinou chápe, ví, kdy se chová správně, kdy zlobí. Je to dospělý, kdo důvěrně
zná vnitřní svět dítěte, jeho potřeby, přání. Narušení nebo zpřetrhání takového vztahu
by dítě ohrozilo v jeho vývoji, zdraví a v některých případech i na životě. Nyní
platné právo umožňuje soudcům považovat výslech dítěte, provedený bez
přítomnosti rodičů v jednací síni za „svobodné vyjádření“. Původní záměr
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zákonodárců byl správný. Vyslechnutí dítěte může být významným podkladem pro
rozhodování soudu pouze tehdy, žije-li dítě stále pohromadě s oběma rodiči. Jestliže
soud svěří předběžným opatřením dítě do péče jednoho z rodičů, se kterým žije
odděleně od druhého rodiče, potom informační význam jeho vyslechnutí je nepřímo
úměrný času, který uplynul od vydání tohoto rozhodnutí. Dítě je vystaveno cílené
informační asymetrii, která je základem jeho následných vyjádření. Platí-li fakticky,
že před soudem vyslovená dětská preference jednoho z rodičů ovlivní rozhodnutí
soudu a tím i budoucí život dítěte, pak musíme počítat, že ovlivňování dítěte bude
provádět spíše rodič, který má menší nebo nulovou míru respektu k právu dítěte na
druhého rodiče. Soudce musí být totiž především vynikajícím znalcem práva a
nikoliv teoreticky erudovaným psychologem. Čím starší je dítě, tím více se soudce
může dozvědět (Bakalář aj., 2008).

Další povinností kolizního opatrovníka je, že dítě by mělo dostat informace, podle
kterých si může vytvořit svůj názor podle věku a rozumové vyspělosti. V praxi se
však stává, že si rodiče nepřejí, aby dítě obdrželo informace ze strany státních
orgánů, nepřejí si výslech dítěte před soudem s poukazem na to, že by výslech byl
pro dítě příliš velkou psychickou zátěží. Soud potom zpravidla využívá možnost
provedení pohovoru opatrovníkem na základě ustanovení § 8 odst. 2) zákona o
sociálně právní ochraně dětí. Často se však stává, že názor dítěte je zjišťován před
znalcem, kde však nemůže dítě svůj názor dostatečně obhájit, přesto je znalecký
posudek klíčovým nástrojem pro rozhodnutí ve věci samé, relevanci názoru dítěte
posuzuje soud v každém jednotlivém případě individuálně.

Jsou-li rodiče příliš zatíženi pocitem viny, nemusejí být schopni o rozvodu s dětmi
mluvit, přestože právě to děti nejvíc potřebují. Děti se lépe adaptují, mají-li
k dispozici citlivé vysvětlení odpovídající na jejich otázky. Většina rodičů bohužel se
svými dětmi o svých ani jejich obavách nehovoří, protože v sobě nechtějí živit další
vinu. Utrápení rodiče se raději otázkám, obavám i smutku dětí vyhýbají. Dětem však
chybí tolik potřebné vysvětlení (Teyber, 2007).

Výzkumy ukázaly, že mluvit s dětmi o rozvodu je pro ně užitečné. Vysvětlit
smysl toho co se děje v rodině. Tím, že dospělý mluví s dětmi o této věci, pomáhají
jim pochopit, proč jeden s rodičů odchází z domova. Děti potřebují čas na to, aby si
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zvykly na myšlenku o rozvodu. Děti mají spousty otázek na které je potřeba
odpovědět. Děti potřebují slyšet, zda jejich základní potřeby budou uspokojeny.
Důležité je, aby si děti uvědomily, že stav rozvodu je permanentní a nedávat jim
zbytečné naděje, že by se rodiče dali opět dohromady. Důležité je pojmenovat
všechny pocity, které jsou často odlišné a ujistit je, že v tom nejsou sami
(Karuppaswamy, Myers-Wals, 2010).

Ze své praxe musím říci, že se občas stává, že jeden z rodičů zpochybňuje
pohovor s dítětem, který provedl soudem ustanovený kolizní opatrovník. Rodič
argumentuje tím, že dítě bylo zmanipulované od druhého rodiče, popřípadě
nespokojený rodič uvádí, že sám kolizní opatrovník upravil pohovor ve prospěch
druhého rodiče.

Každý vztah rodič- dítě s sebou přináší ambivalenci, smíšené pocity, konflikty. I ti
nejoddanější a nejhodnější rodiče své děti často zklamou. Uvědomte si, jak často
dětem říkáme, že nedostanou co by zrovna chtěly, nebo nemohou dělat co se jim
zachce. V očích dítěte jsou rodiče těmi, kteří utěšují a uspokojují, ale zároveň
rozčilují, zakazují a občas také vystraší (Warshak, 2003).

Velký problém spatřuji v odbornosti vedení pohovoru s dítětem. Je velice nutné,
aby kolizní opatrovník měl dostatečné odborné vysokoškolské vzdělání např.
v oblasti psychologie, pedagogiky, sociální práce tak, aby neodborným vedením
pohovoru nedošlo k traumatizaci dítěte. Je nutné se vyvarovat sugestivnímu a
kapcióznímu kladení otázek, které by děti ovlivnily k volbě např., u kterého s rodičů
chce být. Již kdysi známý psychiatr MUDr. Miroslav Plzák, CSc. označil za jednu
z nejstupidnějších otázek vůbec, otázku „Koho máš raději – maminku, nebo tatínka?“

Neustálým opakováním požadovaného sdělení je jedním ze základních metod
jakékoli indoktrinace. Čím častěji nějaké slovo či myšlenku slyšíme, tím
povědomější se pro nás stane. Zafixujeme-li si podobným způsobem mylný dojem –
například neospravedlnitelné očerňování rodiče či prarodiče, také už vám zůstane
v paměti trvale. Snadné je implantovat dětem do hlavy falešné vzpomínky. Je-li
možné dětem namluvit, že je druhý rodič hrubě týral, je zavržení předvídatelným
výsledkem. Dítě, které cítí, že je chyceno na polovině cesty mezi dvěma domovy,
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může mít pocit, že vyhlášení věrnosti jednomu z nich může situaci vyřešit (Warshak,
2003).

Nutné je si uvědomit, že i strach dítěte ovlivňuje jeho výpověď při pohovoru, který
může být ovlivněn právě manipulací. V praxi jsem se setkala, že rodiče strašili dítě
sociální pracovnicí, stejně jako čertem. Výjimkou nebylo ani to, že dítě mělo přesné
instrukce, co má říct. Dokládaly to naučené odborné výrazy, které nebyly adekvátní
jeho věku.

Děti se mohou připojit ke kampani pomluv proto, aby se zavděčily tomu z rodičů,
jehož schopnost vytvořit úzký oboustranný vztah je omezená, zvláště v kombinaci
s agresivitou, děti ustrašeně schvalují nenávistnou kampaň, protože nechtějí riskovat,
že se sami stanou jejím terčem (Warshak, 2003).
Selektivní pozornost je mocný nástroj na ovlivňování výsledného dojmu. Věnuje-li
dítě pozornost pouze těm událostem, které rodiče zobrazují v negativním světle,
vytěsní dříve nebo později negativní dojmy, pocity a vzpomínky všechno pozitivní
(Warshak, 2003, s. 199).

Dalším aspektem se kterým se v rámci pohovoru s dítětem setkávám je jeho pocit
viny za rozvod rodičů. Děti se často domnívají, že byly zlobivé a to je důvod, proč už
nechtějí být rodiče spolu. V této fázi je vždy velmi důležité situaci probrat s rodiči
tak, aby se pokusili společně s dítětem promluvit a zbavit ho těchto pocitů viny.
Případně doporučit odborníka, který pomůže problém řešit.
Často se při pohovoru s dítětem ptám na jeho přání např. „ Kdyby měl kouzelný
prstýnek a mohl si přát tři přání, co by si přál?“ „ Nebo, kdyby se ráno vzbudil a stal
se zázrak, co by bylo tímto zázrakem?“ Celkem bez výjimky mi děti odpovídají: Aby
se rodiče měli zase rádi.

Při pohovoru s dítětem za velmi důležitá považuji obdobná pravidla a dodržování
jistých práv stejně tak, jako v psychoterapii s dětmi. Nároky takového vztahu
instruktivně shrnuje Koocher (1976) a dají se aplikovat i na zjištění názoru dítěte
v rámci sociálně-právní ochrany dětí.

„Listina práv“ pro děti v psychoterapii:
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1. Právo, aby se jim říkala pravda: Děti by měly být informovány o události, které
se jich týkají…
2. Právo, aby se s nimi jednalo jako s osobou: To znamená, že má být
respektováno právo dítěte na soukromí a důvěrnost…
3. Právo, aby byly brány vážně: pozorně naslouchat, nezlehčovat názory a city
dítěte…
4. Právo podílet se na rozhodování: možnost vyjádřit vlastní mínění, měly by být
brány vážně …(Langmeier aj., 2000).

4.4 Spolupráce s rodiči a s ostatními subjekty v rámci SPOD
Spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany či opatrovníka s rodiči nebo jinými
osobami odpovědnými za výchovu dítěte hraje významnou roli v poskytování
sociálně právní ochrany. Je obecně platné, že pokud rodič chce problém řešit a za tím
účelem podniká určité kroky, včetně spolupráce s orgánem sociálně-právní ochrany,
je to nejlepší cesta ke zdárnému řešení. Proto by zaměstnanci OSPOD při začínající
sociální práci s rodinou měli rodičům náležitě vysvětlit způsoby možného řešení a
vhodnost opatření a důvod vzájemné spolupráce, včetně návštěv rodičů na úřadě a
sociálních pracovníků v domácnosti a jinde (Novotná, 2010).

Mezi další velmi významné aktéry spolupráce patří školská zařízení, která jsou
velmi důležitá při řešení sporů o děti. Vzájemná spolupráce je nedílnou součástí
činnosti při výkonu sociálně právní ochrany dětí. Dá se konstatovat, že učitel dítěte
ve většině případů je schopen podat relevantní informace jak o dítěti, tak o rodině.
Na rozdíl od kolizního opatrovníka je skoro v každodenním kontaktu s dítětem, zná
jeho minulost, jeho povahové vlastnosti, jeho schopnosti.
Dalším významným subjektem pro spolupráci je ošetřující lékař dítěte, kdy jeho
zpráva či informace může mít zásadní význam při rozhodování a zastupování
nezletilého.
V rámci případových konferencí se přibírají další subjekty pro spolupráci,
většinou poradny pro mezilidské vztahy a rodinu, psycholog, psychiatr, Dětské
krizové centrum, Středisko výchovné péče, Policie a další.
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Posouzení situace dítěte je záležitost složitá a náročná. Jedná se o komplexní
problematiku, kdy se sociální pracovník neobejde bez spolupráce a pomoci dalších
odborníků. Dítě je bio-psychosociální individualitou, a tudíž je třeba posoudit
každého jedince a jeho situaci jak z hlediska zdravotního, tak z hlediska
psychologického a samozřejmě i sociálního či sociálně-právního. Bez pomoci
pediatra, dětského psychologa se sociální pracovník při posuzování potřeb a situace
dítěte neobejde. Mnohdy potřebuje zapojit do posuzování ještě další odborníkyneurologa, dětské psychiatra, speciálního pedagoga, právníka a další profese.
Sociální pracovník by se měl ujmout role koordinátora (Matoušek, 2003).

Partnerskou spolupráci s rodinou jakožto základ pro to, aby se sama rodina
podílela na rozhodování o dalším životě dítěte, zmiňuje „Metodické doporučení
MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě“. Kde se mimo jiné
uvádí, že veškeré návrhy jsou konzultovány s dítětem a jeho rodinou, za použití
těchto metod:
.

motivačních rozhovorů;

.

případových konferencí;

.

metody rodinné konference1 a další nástroje moderní sociální práce

Některá úskalí při práci s dětmi a jejich rodinami na poli vytváření vzájemné
důvěry naznačuje Bechyňová: „Členové rodin, které jsou zařazovány do programu
sanace rodiny, mají často po generace zkušenosti se sociálními pracovníky. Tyto
zkušenosti většinou nebývají pouze dobré nebo špatné. Podle poměru dobrých
zkušeností k těm spíše negativním volí vědomě či nevědomě způsob komunikace
s dalšími pomáhajícími pracovníky. …Považuji za přirozené, když rodina potřebuje
čas k přijetí pracovníka, důvěra je proces, který vždy vzniká postupně“ (Bechyňová,
Konvičková, 2008, s.65)
Tato praxe stojí na přesvědčení, že posláním sociálního pracovníka SPOD je na
„nejvyšší míru respektovat a podporovat ochranu dětství a rodiny a udržovat vztahy
mezi dětmi a rodiči“ (Bechyňová, Konvičková, 2008, s.142) Zdůrazněna je opět
kvalita vztahu mezi profesionály a rodiči, jež má vliv na situaci dítěte.
1

Rodinné konference jsou metodou, kdy v indikovaných případech diskutuje o další péči o dítě široká rodina
a navrhuje řešení situace.
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Z mé praxe mohu konstatovat, že je velmi složité spojení partnerského přístupu a
kontrolovaného užití autority v přímé práci s klientem. „Metodické doporučení
MPSV č. 9/2009 k sociální práci s ohroženou rodinou“ ke zlepšení postavení klienta
SPOD navrhuje brát na zřetel následující podmínky spolupráce s rodinou, motivovat
ji, povzbuzovat a tím posilovat její kompetence:
.

Snažit se o vybudování důvěry mezi pracovníkem a členy rodiny. Rodina by

měla vnímat pracovníka jako prostředek pomoci;
.

Znát potřeby a problémy jednotlivých rodin;

.

Mít k dispozici širokou škálu možných forem práce s rodinou;

.

Ponechat rodině prostor, aby problém sama definovala. Cíl práce stanovuje

pracovnice OSPOD až ve spolupráci s rodinou, přičemž vždy podporuje schopnost
rodiny řešit náročnou situaci vlastními silami (Metodické doporučení MPSV č. 9,
2009).

Někteří autoři tvrdí, že v podmínkách organizace nemá pracovník šanci najít
kompromis mezi očekáváním, že bude „ukázňovat“ klienty, a snahou klienty
podporovat a zplnomocňovat (např. Ohlin, Piven, Pappenfort in Musil, 2004). Jiní
však vidí aspekt moci jako klad. Např. Couse ( in Musil, 2004, s.108) vysvětluje, že
„pokud by klienti využívali služeb agentury zcela dobrovolně, řada z nich by se
konfrontaci s očekáváními … vyhnula a kontakt s ním (pracovníkem) by záhy
ukončila“ Je proto nerealistické předpokládat, že by ke změně chování došlo, pokud
by pracovníci neměli „přidělenou autoritu“ a klient by nebyl vystaven případnému
postihu. V rámci takto vymezené kontroly a přidělené autority, závisí zvládnutí
změny v životě klienta na přirozené autoritě pracovníka, podle Couseho na jeho
schopnosti navázat s klientem „vztah psychologické autority“. Ten umožňuje
přidělenou autoritu využívat ve prospěch růstu klienta a realizace jeho vlastních
očekávání. Z moci úřední stanovených podmínek spolupráce, které klient vlivem
přirozené autority pracovníka může akceptovat, se mezi nimi vytvoří symetričtější
vztah. Couse toto spojení nazývá „kontrolovaným užitím autority“, což otevírá
prostor pro klientovo pojetí jeho situace. Klientovi se tak může dostat jasného
sdělení, že při akceptování autority sociálního pracovníka mu tento může pomoci při
hledání možností, jak obtížnou situaci pochopit a vyřešit. Podobně hovoří též Klíma
(in Novotná, 1998, s.9): „Mnozí terapeuticky či psychologicky orientovaní účastníci
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mohou namítnout, že instituční… zákonem určená pozice sociálního pracovníka je
příliš limitující pro svou kontrolní funkci. Zkušenosti z praxe však ukazují, že je
naopak účelným kontextem pro terapeutickou a poradenskou pomoc rodinám“

Domnívám se, že není možné očekávat, že se problémy ve vztahu sociálního
pracovníka OSPOD s klientem v praxi vyřeší sám, stejně tak není možné pracovníka
sešněrovat předpisy bez patřičného vhledu do reality výkonu jeho práce.

Pozitivní změnou v systému vzájemné spolupráce subjektů ochrany dítěte by měl
být „Návrh opatření k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti.
Návrh opatření k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti je vůbec
prvním meziresortním vyjádřením vůle ke spolupráci na změně. Vládní iniciativu je
tedy nutné vnímat jako impuls k zahájení procesu koncepčních, legislativních,
metodických a vzdělávacích aktivit vedoucích ke změně systému. Výsledkem
mezirezortní spolupráce je předkládaný Národní akční plán k transformaci a
sjednocení systému péče o ohrožené děti (dále Národní akční plán, NAP), který
definuje klíčové aktivity nutné pro zvýšení kvality práce s ohroženými dětmi
a rodinami (Národní akční plán, 2009).
V současné době, je prokazatelné, že síť odborné pomoci pro ohrožené dítě a
rodinu v České republice není pokryta rovnoměrně. Z praxe vyplývá, že zejména
specializované odborné služby (např. dětská psychiatrie), ale i běžné terénní služby
(např. poradenství, doprovázení) jsou v některých regionech nedostupné.

Cílem

transformace sítě služeb pro ohrožené děti a rodiny je pokrytí každého regionu
službami pro ohrožené dítě a rodinu tak, aby tyto služby byly odpovídající kvality,
odpovídající kvantity, především terénní a ambulantní, flexibilní, specializované,
vzájemně kompatibilní a regionálně a místně prostupné. Práce s ohroženým dítětem a
rodinou by měla probíhat formou případové konference a měl by být zpracován
individuální plán práce s dítětem. Tak je možné dosáhnout maximální kooperace
všech subjektů (pracovníků pomáhajících organizací) ve prospěch dítěte a
vyhodnocení maximálního objemu relevantních dat potřebných pro rozhodování o
optimálním způsobu pomoci dítěti. Zároveň je nutné aktivně a citlivě zapojit do
pomocného procesu dítě a rodinu. Řízení výkonu práce s ohroženými dětmi a
rodinami se musí vztahovat rovnocenně ke všem subjektům – státním i nestátním
(Národní akční plán, 2009).
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4.5 Význam šetření v rodině a zpráva pro soud
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, § 52 odst. 1), umožňuje zaměstnancům
orgánů sociálně-právní ochrany dětí navštěvovat dítě a rodinu, ve které žije, v obydlí
a zajišťovat v místě bydliště dítěte, ve škole a ve školském zařízení, ve
zdravotnickém zařízení, v zaměstnání nebo v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje, jak
rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte o dítě pečují, v jakých
sociálních podmínkách dítě žije a jaké má dítě chování.
Toto oprávnění je velmi významné pro plnění úkolů sociálního pracovníka a
opatrovníka dítěte a to i z hlediska předcházení ohrožení nebo narušení vývoje dítěte.
Na základě zjištěných skutečností je možné včas poskytnout potřebnou pomoc.

Zákon pro návštěvu dítěte nebo rodiny předpokládá určitou sociální událost, která
nastane na straně dítěte nebo členů jeho rodiny a je důvodem pro poskytnutí
sociálně-právní ochrany. Tato právní úprava je v souladu s článkem 32 odst. 1 a 5)
LZPS, podle kterých rodina a rodičovství jsou pod ochranou zákona a zvláštní
ochrana dětí a mladistvých je zaručena, a rodiče, kteří pečují o děti, mají právo na
pomoc státu. Skutečnost, že oprávnění k návštěvám zákon dovoluje jen
zaměstnancům orgánů sociálně-právní ochrany v souvislosti s plněním úkolů podle
zákona SPOD, jednoznačně deklaruje respektování článku 10 odst. 2) LZPS, který
hovoří o právu každého na ochranu před neoprávněným zasahováním do
soukromého a rodinného života. Návštěvy dítěte je třeba realizovat tehdy, je-li toho
třeba v zájmu dítěte a pro ochranu jeho života, zdraví a přirozeného vývoje a pro
ochranu jeho práv, a také tehdy, když o to rodiče nebo jiné osoby odpovědné za
výchovu dítěte požádají (Novotná, 2010).

Stále dochází k zneužívání ustanovení §52 zákona o SPOD fyzickými a
právnickými osobami2 tak, že realizují protizákonné návštěvy, sdělí, že jdou na
sociální šetření, neprokáží se žádným oprávněním a se skutečnostmi zjištěnými
v rodině dále nakládají. Rodiče dítěte jsou ve většině případů tak překvapeni, že je

2

nejčastěji NNO, případně subjekty, které mají sice pověření k SPOD, ale toto se nevztahuje k využití §52 z.
359/99 Sb.
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ani nenapadne požadovat oprávnění k návštěvě. Dokonce někteří zaměstnanci
nevládní organizace sdělují, že jsou pověřeni soudem k šetření, přitom ani soud nemá
právo požadovat na nevládních organizacích šetření v rodině a měl by vědět, že toto
přísluší jen zaměstnancům orgánů sociálně právní ochrany dětí (Novotná, 2010).

Na základě žádosti soudu opatrovník provede šetření v rodině a podá zprávu o
skutečnostech potřebných pro rozhodnutí soudu.
Této zprávě by mělo předcházet komplexní šetření, které umožňuje objektivně
poznat prostředí, ve kterém nezletilý žije, zjistit jeho poměry a poměry rodičů.
Zejména se jedná o strukturu rodiny (osobní data, složení), ekonomické poměry
(zaměstnání, výdělkové schopnosti, finanční závazky mimo rodinu – další
vyživovací povinnost k dětem), zdravotní poměry a hygienická úroveň
(zvýšené náklady spojené se zdravotním stavem, řádná výživa, řádná lékařská péče
– tyto skutečnosti se též ověřují žádostí lékaře dítěte o zhodnocení péče rodičů a
zdravotního stavu dítěte). Dále se zjišťují výchovné poměry v rodině
(tj. kdo se nezletilému věnuje, kdo zajišťuje převážnou péči, jaký je vztah mezi
sourozenci a vztah rodičů navzájem, zda mají rodiče vzájemně výhrady vůči péči o
děti, pokud je to možné zjišťuje se též názor dítěte, dále se zjišťuje názor rodičů o
budoucím uspořádání rodiny, zda dítě není jednostranně ovlivňováno proti jednomu
z rodičů atd.). Důležité jsou též bytové poměry rodiny, kde se zjišťuje (velikost,
kvalita a vybavenost bytu či domu, počet osob bydlících, čistota a pořádek), zvláštní
pozornost je věnována prostoru určenému pro nezletilé dítě, především, zda
odpovídá věku a jeho potřebám.
Šetření v rodině považuji za důležitou roli opatrovníka. Opatrovník má možnost
vidět prostředí, ve kterém dítě žije a zároveň pozorovat dítě při běžné činnosti doma.
Zároveň nám bytová situace může prozradit další souvislosti, ať už se jedná o
kulturní, ekonomické, sociální či náboženské vyznání rodiny. Šetření je ve většině
případů neohlášené a má tedy skutečně vypovídající význam. Dalším aspektem je, že
rodiče jsou schopni daleko otevřeněji hovořit o své situaci a z mého pohledu více
naslouchají možným řešením po rozvodové situace. Nebývá ani výjimkou, že dojde
ke změně návrhu, která více odpovídá potřebám nezletilých dětí. Bohužel, ale i při
šetření v rodině jsou schopni někteří rodiče ovlivňovat opatrovníka tzv. ho získávat
na svoji stranu. Snaží se vysvětlovat důvody, které je vedou k tomu, že chtějí dítě do
své výhradní péče.
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Vyžaduje-li to případ, opatrovník zajišťuje jako podpůrnou zprávu též zprávu
školského zařízení, zprávu dětského lékaře a popřípadě i zprávu o pověsti rodičů
v místě bydliště. Zákon SPOD § 52 odst. 2) též umožňuje zaměstnanci orgánů SPOD
pořizovat obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy dítěte a prostředí, v němž
se dítě zdržuje, je-li to pro ochranu práv dítěte třeba. Nejsou ojedinělé skutečnosti, že
děti žijí v podmínkách a je s nimi zacházeno tak, že to hraničí s týráním dítěte, pak
tyto důkazní prostředky jsou zcela vypovídající.

Pokud jde o návštěvy dítěte ve škole, je škola povinna umožnit zaměstnancům
orgánu SPOD rozhovor s dítětem v prostorách školy, a to i bez předchozího
vyrozumění zákonných zástupců dítěte. Jestliže zákon přiznává zaměstnancům
SPOD právo zjišťovat ve škole skutečnosti o výchově dítěte, o jeho chování a
životních podmínkách, pak z tohoto zákonného ustanovení vyplývá pro školu
povinnost vytvořit zaměstnancům orgánu SPOD takové podmínky, aby mohli
zmíněné oprávnění účinně realizovat, včetně povinnosti zajistit vhodnou místnost,
v níž může rozhovor dítěte a sociálního pracovníka proběhnout (Novotná, 2010).

Při zpracování zprávy pro soud je velice důležité, aby opatrovník sám zhodnotil
svoje šetření a doplnil návrhy na další řešení a připravil si svůj závěrečný návrh.
Opatrovník by měl mít vždy na paměti, že nehájí zájem jednoho z rodičů, ale
zastupuje pouze zájmy dítěte.

Je třeba opakovaně zdůraznit, že realizovat návštěvy a pořizovat obrazové snímky
a obrazové a zvukové záznamy za účelem poskytování sociálně-právní ochrany je
výsadním oprávněním orgánů sociálně-právní ochrany dětí a žádná jiná fyzická či
právnická osoba toto oprávnění nemá. Důvodem je garance zvláštní ochrany dětí a
mladistvých a povinnost státu chránit děti ve všech možných složitých situacích, kde
je nemohou, nechtějí nebo nejsou schopni ochránit rodiče. To je také podstata
sociálně-právní ochrany dětí jako oblastí veřejného práva, kde stát musí v některých
případech zasáhnout do rodinného prostředí a soukromí rodiny pro zajištění
nejlepšího zájmu a práva dítěte. Stát svěřil tuto garanci orgánům sociálně-právní
ochrany dětí. Je nutné si uvědomit, že realizace návštěv při výkonu SPOD je tak
postavena na jiném principu než například návštěvy a sociální šetření podle zákona o
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pomoci v hmotné nouzi nebo sociálních službách, kde se předpokládá souhlas
s návštěvou osoby, která žádá o pomoc. Rozdílný režim je proto, že sociálně-právní
ochrana dětí, v jejímž rámci se návštěvy uskutečňují, je určena nezletilým dětem,
jejichž rodiče ne vždy vítají zaměstnance SPOD v domácnosti a v řadě případů by
ani souhlas nedali (Novotná, 2010).
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5 Úkony opatrovníka v soudním řízení z hlediska ochrany
zájmů nezletilého dítěte
Procesní úkony ovlivňují zahájení, průběh a ukončení soudního řízení. Mezi běžné
procesní úkony patří návrhy na zahájení řízení, žaloby, důkazní návrhy, změny
podaných návrhů, vyjádření k provedení důkazů, podávání odvolání. Mezi další např.
předběžné opatření, výkon rozhodnutí. Postup v soudním řízení upravuje Zákon č.
99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o.s.ř.).

Každý úkon je posuzován soudem na základě jeho obsahu. Před samotným
zahájením jednání je nutná příprava jednání, kdy soud zkoumá, zda jsou splněny
podmínky řízení (§ 114 odst. 1) o.s.ř.).

Účelem přípravy je, aby bylo možné věc rozhodnout při prvním jednání. Důležitou
součástí přípravy jednání je příprava opatřením důkazů, které účastníci navrhli a
které soud považuje za vhodné provést při jednání. Soud může též provést předběžný
výslech účastníků. Tento způsob se zejména uplatňuje v řízeních nesporných tj.
řízení opatrovnických.
Nesporné řízení je ovládáno zásadou vyšetřovací, tj. že soud je povinen provést i
jiné důkazy ke zjištění skutkového stavu než byly účastníky navrhovány a soud má
povinnost opatřit si potřebná skutková tvrzení i důkazy (§ 120 odst. 2) o.s.ř.). Soud
se tedy stává zodpovědným za zjištění skutkového stavu. Vždy je však na prvním
místě důkazní aktivita účastníka řízení.
Pokud návrh podává OSPOD i pro něj platí důkazní aktivita.
Povinnost provést i jiné než účastníky navržené důkazy sebou nese, že nesplnění
povinnosti tvrzení a povinnosti důkazní, nemůže být účastníkovi řízení na újmu.

Vedle zásady vyšetřovací a zásady oficiality (možnost zahájit i bez návrhu) se
uplatňují i další obecné zásady soudního jednání. A to především zásada veřejnosti
(volného přístupu veřejnosti k soudu, může být však vyloučena za určitých
podmínek), zásada ústnosti a přímosti řízení (ústně předneseno a v přímém osobním
styku), zásada rovnosti účastníků (stejné možnosti uplatnění práv).
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V nesporných řízeních je možné vydání předběžného opatření, kde to podle
povahy věci přichází v úvahu. Soud tak může učinit i bez návrhu, vydá usnesení o
zahájení řízení a usnesení o ustanovení opatrovníka nezletilému.

5.1 Vymezení účastníků řízení
V řízeních, která lze zahájit i bez návrhu, jsou účastníky navrhovatel a ti, o jejichž
právech a povinnostech má být v řízení jednáno (§ 94 odst. 1) o.s.ř.). Důležité je si
však uvědomit, že nejen ti, jejichž povinnost nebo právo má být výslovně uvedeno v
rozsudku, ale i ti, jichž se samotný petit rozhodnutí může týkat nepřímo, jsou
účastníky řízení.
Dalším účastníkem řízení může být i státní zastupitelství, které může vstoupit do
zahájeného řízení (§ 35 odst.1) o.s.ř.), může podávat návrhy na zahájení řízení podle
zvláštních předpisů (např. § 62 a 62a zákona o rodině, ve znění zákona č. 91/1998
Sb.).
Ze své praxe jsem se setkala pouze sporadicky se vstupem státního zástupce do
řízení. Nejčastěji to bylo v případech, řízení o zbavení rodičovských práv a řízení o
stanovení soudního dohledu nad výchovou dítěte. Mezi povinnosti OSPOD patří, že
v případě jimi podaného návrhu na zbavení rodičovských práv, návrhů na výchovná
opatření, určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení, návrhu a nařízení
či prodloužení ústavní výchovy, musí vyrozumět státní zastupitelství.
5.1.1

Nejdůležitější práva a povinnosti účastníků řízení

Mezi nejdůležitější práva účastníků soudního řízení včetně kolizního opatrovníka
patří:
- právo vyjádřit se k osobě soudce, který věc projednává z hlediska jeho podjatosti
(§ 15 o.s.ř.)
- právo nahlížet do spisu (§ 44 o.s.ř.)
- právo účastnit se soudního jednání; povinnost vzniká pouze na základě
předvolání
- právo navrhovat důkazy
- právo vyjádřit se ke všem návrhům a důkazům (§ 123 o.s.ř.)
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- právo na závěrečný návrh a shrnutí a vyjádření se k dokazování, tak i k právní
stránce věci (§ 118 o.s.ř.)
- právo na odvolání
5.1.2

Zastoupení účastníků

Účastník, který nemá procesní způsobilost, tzv. způsobilost jednat před soudem
samostatně např. pro nízký věk, musí být v řízení zastoupen. Nezletilí mají procesní
způsobilost v takovém rozsahu, v jakém mají způsobilost k právním úkonům.

Soud může ustanovit opatrovníka účastníku, který zastoupení potřebuje z jiného
důvodu, např. účastníku neznámého pobytu nebo účastníku, který je sice přítomen,
ale není schopen se srozumitelně vyjadřovat (§ 29 odst. 3) o.s.ř.).

Zcela jiného druhu je zastoupení na základě plné moci. Účastník má možnost
udělit plnou moc advokátovi (§ 25 o.s.ř.)3, nebo zvolit tzv. obecného zmocněnce.
Advokát může být zmocněn pouze k celému řízení, ne k jednotlivému úkonu. Může
se nechat zastoupit jiným advokátem, či advokátním koncipientem.

Obecným

zmocněncem může být kterýkoliv občan způsobilý k právním úkonům, soud ho však
nemusí připustit v případě, že není k zastupování způsobilý nebo jako zástupce
vystupuje v různých věcech opětovně (v praxi časté případy). Obecný zmocněnec
může být zmocněn pro jednotlivý úkon nebo pro celé řízení. Tento zástupce může
jednat jedině osobně (§ 27 o.s.ř.).

Je nutné zmínit i situaci, kdy soud ustanoví nezletilému opatrovníka OSPOD ve
věci, která je právně velmi složitá. V takovém případě má i kolizní opatrovník
možnost v plné moci za sebe nechat jednat advokáta, případně požádat soud
z důvodu složitosti případu, aby nezletilému ustanovil advokáta ex offo.

5.2 Zahájení řízení
Řízení je zahájeno buď na základě podaného návrhu, případně zahájeno soudem i
bez návrhu. Soud u nesporných řízení tj. opatrovnických, není vázán rozsahem
3

v některých případech musí být účastník advokátem zastoupen např. dovolání, kasační stížnost,
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předmětu, který je uvedený v petitu návrhu. (Např. ve věci výživného, soud na
základě vlastní úvahy stanoví výši výživného).
Soud může sám zahájit i na základě tzv. podnětu. Podnět může v podstatě podat
kdokoliv a může být učiněn jakýmkoliv neformálním projevem. Soud však není
podnětem vázán a nemusí řízení zahájit.
OSPOD pokud je ustanoven opatrovníkem dítěte, tak obdrží písemný návrh,
předvolání k jednání, usnesení o opatrovnictví a velmi často žádost soudu o
prošetření poměrů u rodičů, provedení pohovoru s nezletilým, vyžádání zprávy
školského zařízení, lékaře atd.
Po formálním zahájení vyzve předseda senátu přítomné účastníky, aby přednesli
svoje návrhy. Zde má účastník právo využít projevu zásady ústnosti, může odkázat
na své písemné vyhotovení, popřípadě jej doplnit. Další účastníci řízení mají právo
se k návrhu vyjádřit a to včetně kolizního opatrovníka.

5.3 Dokazování
Účastníci mají povinnost označit důkazy k prokázání svých tvrzení. Návrhy
důkazů směřují vůči soudu. Pouze soud rozhoduje, které z navrhovaných důkazů
provede (§ 120 o.s.ř.). Vzhledem k tomu, že opatrovník má rovnocenné postavení
účastníka řízení, tak i on je oprávněn navrhovat důkazy. Důležité je vždy sdělit, kde
se důkazní prostředek nachází, nebo jak jej lze zajistit. „Soud může též vzít za svá
skutková zjištění shodná tvrzení účastníků“ (§ 120 odst. 4) o.s.ř.). Každý účastník
včetně opatrovníka má právo vyjádřit se ke všem důkazům, které byly provedeny
(§ 123 o.s.ř.). Soud rozhoduje a zároveň prohlašuje dokazování za skončené. Za
důkaz mohou sloužit všechny prostředky, jimž lze zjistit stav věci, zejména výslech,
znalecký posudek, zprávy a vyjádření orgánů atd. (§ 125 o.s.ř.).
5.3.1

Výslech

Pokud je jako důkazní prostředek prováděn výslech účastníků, svědků, znalců, je
zde na základě předvolání povinnost se dostavit.
Výslech účastníků v nesporném řízení může soud provést, i když nebyl navržen a
to i pokud účastník, který má být vyslechnut se svým výslechem nesouhlasí. Při
výslechu svědka nebo účastníka nechá soud nejdříve vyslýchaného vypovědět vše, co
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ve věci ví, pak soud klade otázky k doplnění či vyjasnění, následně se souhlasem
soudu můžou klást otázky účastníci řízení včetně kolizního opatrovníka, jejich právní
zástupci (přítomný znalec). Otázky se kladou až na výzvu předsedy senátu, který
rozhodne, zda otázku připustí z hlediska účelnosti či vhodnosti. Vyslýchaný
neodpovídá tázajícímu, ale předsedovi senátu.
Nepřípustné jsou otázky úskočné, které by mohly vyslýchaného mást, též otázky
sugestivní, nebo navádějící k výpovědi. Otázky nesmí být polemikou ani přednesem.
Otázky by měly být jednoznačné, srozumitelné, směřující k objasnění podstaty,
otevřené, tak aby nesváděly k odpovědím ano-ne, přiměřené mentální úrovni
vyslýchaného, jeho věku, psychickému stavu.
5.3.2

Důkaz listinou

Provede se tak, že předseda senátu její část přečte nebo sdělí obsah. Soud může
uložit předložení listinného důkazu (§ 129 o.s.ř.).
5.3.3

Znalecký posudek

Závisí-li rozhodnutí soudu na posouzení skutečností, k nimž je třeba odborných
znalostí, ustanoví soud znalce. Soud znalce vyslechne nebo mu uloží vypracování
znaleckého posudku. Znalecký posudek je možno nechat přezkoumat. Účastník,
popřípadě někdo jiný je povinen se dostavit ke znalci (§ 127 o.s.ř.).

Se souhlasem soudu mohou účastníci, tedy i opatrovník předložit znalci otázky
k vyjasnění případu týkající se znaleckého zkoumání. V opatrovnickém řízení se
nejčastěji využívá znalců z oboru zdravotnictví – klinická psychologie a psychiatrie.
Soudním usnesením je ustanoven znalec, toto usnesení obdrží všichni účastníci
řízení. Je možnost se proti ustanovení znalce odvolat, kdy důvodem může být
například podjatost.

Obsah psychologického znaleckého posudku:

-

Zadání soudu: prostudovat spis, provést znalecké zkoumání, odpovědět na

otázky soudce, případně odpovědět na otázky ostatních účastníků řízení včetně
otázek opatrovníka
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-

Posudek se skládá z následujících částí:

I. Stručný výpis ze soudního spisu
II. Psychologických vyšetření účastníků řízení (základní anamnéza, subjektivní a
objektivní posouzení vzhledu a chování, rozhovor, použití testových metod a jejich
zhodnocení, intelektové schopnosti osobnosti, konfrontace, shrnutí výsledků a závěr
psychologického vyšetření osoby)
III. Psychiatrických vyšetření účastníků řízení (rozhovor, objektivní zhodnocení)
IV. Shrnutí a posouzení získaných poznatků a odpovědí na položené otázky
(popřípadě doporučení)

5.4 Závěrečný návrh
Předseda senátu vyzve účastníky, aby přednesli závěrečné řeči. Zde mohou
účastníci nebo jejich právní zástupci shrnout své návrhy a uvést svůj názor na
provedení dokazování a to z hlediska úplnosti a zákonnosti. Dále se mohou vyjádřit
ke skutkové a právní stránce věci, tedy k čemu by soud měl podle jejich názoru po
zhodnocení provedených důkazů dospět a jak by měl věc posoudit a jak rozhodnout.

Účastníci řízení mají právo na závěrečnou řeč, ale nemusí tohoto práva využít. Na
úvaze předsedy senátu závisí, v jakém pořadí vyzve účastníky k závěrečné řeči.

5.5 Rozhodnutí
Rozsudkem může být rozhodnuto o celé věci, nebo z části anebo překročit návrh
účastníků, nebo přisoudit něco jiného a to jen tehdy jestliže lze zahájit i bez návrhu
(§ 152, § 153 o.s.ř.). Soud vysloví rozhodnutí ve výroku rozsudku a zároveň
rozhodne o nákladech řízení a popřípadě určí její výši (§ 155 odst. 1) o.s.ř.).
Rozsudek se vyhlašuje veřejně, vyhlašuje jej předseda senátu jménem republiky
(§ 156 o.s.ř.).
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Po vyhlášení rozsudku následuje jeho odůvodnění a poučení o opravných
prostředcích. Též je možnost vzdát se na místě možnosti odvolání.
Pokud ve věci bylo již pravomocně rozhodnuto, nemůže být v rozsahu závaznosti
výroku rozsudku, věc projednávána znovu (§ 159a odst. 5) o.s.ř.). „Rozsudky o
výchově a výživě nezletilých dětí a o přiznání, omezení nebo zbavení rodičovské
zodpovědnosti nebo o pozastavení jejího výkonu lze změnit i bez návrhu, změní-li se
poměry“(§ 163 odst. 2) o.s.ř.).
U rozsudků předběžně vykonatelných soud určí lhůtu k plnění
(§ 160 odst. 4) o.s.ř.).

V opatrovnickém řízení ve věci výživného je pro kolizního opatrovníka důležité
znát § 162 odst. 1, o.s.ř., který uvádí, „že předběžně vykonatelné jsou rozsudky
odsuzující k plnění výživného“ Je tedy možné, podat návrh na výkon rozhodnutí
k plnění takového rozsudku, který je předběžně vykonatelný i přesto, že se jeden
z účastníků odvolá, a tím se zajistí výživné pro nezletilé dítě.

5.6 Opravné prostředky
5.6.1

Odvolání

Odvolání je možné podat proti dosud nepravomocnému rozsudku či usnesení a to
vydaného v řízení v prvním stupni, pokud to ovšem zákon nevylučuje (§ 201 o.s.ř.).
Odvolání se podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí
soudu a to k odvolacímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně. Účastník musí
být soudem o možnosti odvolání řádně poučen.
5.6.2

Náležitosti odvolání

V odvolání musí být uvedeno, proti jakému rozhodnutí směřuje, popřípadě proti
kterému výroku, tak aby bylo možné vyloučit výrok z nezkumné činnosti. Dále musí
být zřejmé, čeho se odvolatel domáhá, tedy zda navrhuje změnu rozhodnutí soudu
prvního stupně a jakou. Popřípadě zda má být věc vrácena soudu prvního stupně,
nebo zda požaduje zrušení rozsudku soudu prvního stupně. Odvolatel též musí uvést,
v čem spatřuje nesprávnost rozhodnutí po skutkové či právní stránce soudu prvního
stupně (§ 205 o.s.ř.).
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Odvolání má odkladný účinek, odkládá právní moc napadeného rozhodnutí, a to
do doby dokud o odvolání nerozhodne odvolací soud. Toto neplatí u předběžně
vykonatelných rozsudků, např. výživné pro nezl. dítě.
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6 Některé typy opatrovnických řízení

6.1 Řízení o předběžném opatření
Ve věci nezletilých se využívá předběžného opatření podle § 76 odst. 1 písm. a),
b), f), občanského soudního řádu (o.s.ř.) tehdy, pokud ještě před zahájením řízení
nebo před rozhodnutím vyvstane potřeba prozatímně upravit poměry účastníků,
případně pokud se vyskytne obava, že konečné rozhodnutí bude ohroženo (§ 74
o.s.ř.). Vzhledem k tomu, že předběžným opatřením nelze prejudikovat konečné
řešení výchovy a výživy nezletilého popř. styk s nezletilým je uvedeno, že lze uložit
povinnost platit výživné v nezbytné míře, uložit rodiči odevzdat dítě do péče druhého
rodiče či péče toho, koho označí soud, nebo obecně uložit účastníkovi řízení, aby
něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco snášel (§ 76 o.s.ř.).

Bylo-li již zahájeno řízení ve věci, je-li třeba po tomto zahájení zatímně upravit
poměry účastníků řízení, nebo je zde obava, že by výkon rozhodnutí mohl být
ohrožen, soud může takto rozhodnout i podle § 102 odst. 1) o.s.ř. a vydat předběžné
opatření, které je totožné s předběžným opatřením před zahájením řízení.

Soud rozhodne o předběžném opatření na základě podaného návrhu, nebo pokud
se jedná o řízení, které lze zahájit i bez návrhu např. opatrovnické, může soud
rozhodnout na základě vlastního uvážení. Návrh musí obsahovat všechny náležitosti,
musí být srozumitelný a určitý.
Soud je povinen rozhodnout do sedmi dnů ode dne jeho podání (§ 75c odst. 2)
o.s.ř.). Pro rozhodnutí o předběžném opatření je rozhodující stav v době vyhlášení
soudu prvního stupně (§ 75c odst. 4) o.s.ř.). Rozhodné skutečnosti je soudu povinen
prokázat, popřípadě osvědčit, navrhovatel.
V řízení o předběžném opatření může být přihlédnuto k tvrzení, listinám, dalším
důkazům, které soud prvního stupně neměl k dispozici v době vydání usnesení.
Proti usnesení o předběžném opatření lze podat odvolání do patnácti dnů od
doručení písemného vyhotovení. Odvolání však nemá odkladný účinek, tzv. že je
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vykonatelné doručením. V případě odvolacího řízení nemohou účastníci uvádět
žádné nové skutečnosti nebo důkazy, odvolací soud k nim nemůže přihlédnout.
Předběžné opatření zaniká rozhodnutím ve věci samé, nebo pokud nebylo zahájeno
řízení ve věci, nebo pokud pominou důvody, pro které bylo nařízeno (§ 77 o.s.ř.).

Předběžné opatření podle § 76a) o.s.ř.
Je nutné odlišit předběžné opatření podle § 76 odst. 1,(tzv. pomalé předběžné
opatření) a předběžné opatření podle § 76a), (tzv. rychlé předběžné opatření).
Důvody pro nařízení rychlého předběžného opatření jsou přesně vymezeny: „Ocitloli se nezletilé dítě bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně
ohroženy nebo narušeny, předseda senátu předběžným opatřením nařídí, aby bylo
předáno do péče osoby, kterou v usnesení označí………“(§ 76a odst. 1) o.s.ř.)
(dále to ukládá § 16 zákona č. 359/99 Sb.)

„Ocitlo-li se dítě bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj
vážně ohroženy nebo narušeny, je obecní úřad obce s rozšířenou působností povinen
podat neprodleně návrh soudu na vydání předběžného opatření podle zvláštního
právního předpisu“ (Novotná aj., 2002, s. 41).

Návrh na §76a) o.s.ř. může podat pouze obecní úřad obce s rozšířenou působností
(soud tedy nemůže rozhodnout z vlastního podnětu tak, jak je tomu v jiných věcech
péče o nezletilé). Příslušnost obce se řídí místem, kde se dítě nachází. K nařízení
předběžného opatření podle § 76a) je místně příslušný okresní soud, který je místně
příslušný pro obecní úřad obce s rozšířenou působností, který podal návrh.
Obecním úřadem obce s rozšířenou působností jakožto navrhovatelem, musí být
prokázány a osvědčeny okolnosti uvedené v § 76a odst. 1 o.s.ř. , tj. důvody
prokazující neodkladnost takového opatření. Soud musí o návrhu rozhodnout
bezodkladně, nejpozději do 24 hodin poté, co byl podán. Návrh lze změnit do doby,
než o něm rozhodne soud. Soud však není takovým návrhem vázán, může za
podmínek splnění zákonných předpokladů nařídit předběžné opatření podle § 76
odst. 1, písm. b). Musí ho však vydat nejpozději do 24 hodin (Novotná aj., 2002).

Pokud jsou splněny podmínky podle §76a odst. 1, o.s.ř., předseda senátu vyhlásí
(vydá) bez slyšení účastníků předběžné opatření, kterým nařídí, aby nezl. dítě bylo
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předáno do péče konkrétní právnické nebo fyzické osoby, kterou v usnesení označí.
Nezletilý při nařízení předběžného opatření nemusí být zastoupen, nemá-li nezletilý
zákonného zástupce, ustanoví mu soud opatrovníka bezodkladně po provedení
výkonu předběžného opatření (§ 76a odst. 3) o.s.ř.). Po vyhlášení rychlého
předběžného opatření soudce přikáže soudnímu vykonavateli výkon rozhodnutí.
Orgán sociálně-právní ochrany dětí na žádost soudu při výkonu asistuje. Tento výkon
není vázán na doručení usnesení jeho účastníkům.
Předběžné opatření podle §76a o.s.ř. platí po dobu jednoho měsíce od jeho
vykonatelnosti, (výjimka je u předběžného opatření o svěření dítěte do pěstounské
péče na přechodnou dobu). Soud může opakovaně prodloužit předběžné opatření o
jeden měsíc tak, aby celková doba nepřesáhla šest měsíců (§ 76a odst. 4) o.s.ř.).

Situace, kdy se dítě ocitlo bez jakékoliv péče, nejsou ojedinělé a OSPOD je musí
řešit ve vzájemné spolupráci různými opatřeními. Jiné řešení je v případě, když se
dítě ocitlo bez jakékoliv péče proto, že se rodičům stala nepředvídatelná událost a je
možné s nimi hovořit a na základě jejich souhlasu svěřit dítě příbuzným nebo
známým, jinak je tomu, není-li možné jejich souhlas získat. Také častými případy
jsou opuštěné děti v bytě, kdy rodiče odcestují neznámo kam a děti nechají bez
jakékoliv péče. V takových případech nezbývá, než situaci řešit podáním návrhu na
předběžné opatření. Ani případy ohrožení života dítěte nejsou ojedinělé. Jsou to
zejména děti opuštěné po narození, týrané a zneužívané. I ohrožení nebo narušení
příznivého vývoje dětí není ojedinělé. Jsou to případy dětí, jejichž rodiče cestují po
republice, děti nenavštěvují školu nebo jsou nuceny žít v prostředí, které je narušuje
(Novotná aj., 2002).

6.2 Výkon rozhodnutí o výchově nezletilých dětí

Výkon rozhodnutí o výchově nezletilých dětí upravuje §272, §273 občanského
soudního řádu.
Nezletilé dítě musí být zastoupeno opatrovníkem. Výkon rozhodnutí může být
zahájen na návrh nebo i bez návrhu. Orgán sociálně-právní ochrany dětí na základě
žádosti soudu vede povinnou osobu k dobrovolnému plnění povinností k nezletilému
tak, aby nebylo nutné nařídit výkon rozhodnutí. Soud by vždy měl využít
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preventivního výchovného působení tak, aby předešel zákroku, který by mohl
zanechat psychické následky na dítěti při daném výkonu.

Dne 5. 4. 2007 byla vydána závazná Instrukce Ministerstva spravedlnosti,
Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí č.j. 142/2007-Org, kterou se
upravuje postup při výkonu soudních rozhodnutí o výchově nezletilých dětí,
s účinností od 1.10.2007. Musí však respektovat občanský soudní řád. Tato Instrukce
upravuje součinnost soudů, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, dalších zařízení,
orgánů Policie, při výkonu soudních rozhodnutí nebo soudem schválené dohody o
výchově nezletilých dětí a o úpravě styku s nimi. Při nařízení odnětí dítěte, doručuje
se povinnému usnesení až v době výkonu. Pokud nejsou účastníci přítomni, tak jej
doručí soud dodatečně. Výkon rozhodnutí provádí soudní vykonavatel, pokud ho
neprovádí sám soudce. Soudní vykonavatel sepíše o každém úkonu protokol.
Vždy je nutné při výkonu dbát ochrany práv a zájmů dítěte (Instrukce č.j.
142/2007-Org).

Při výkonu rozhodnutí se zejména působí na povinného, aby se soudním
rozhodnutím podrobil dobrovolně. Dítěti se poskytne potřebné vysvětlení nastalé
situace, a to způsobem odpovídajícím věku a rozumové vyspělosti. V případě
potřeby orgán sociálně-právní ochrany dětí poskytne nebo zprostředkuje odbornou
pomoc dítěti popř. rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu. Vždy se
postupuje s maximální rychlostí. Před zahájením výkonu rozhodnutí soudní
vykonavatel projedná postup s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí.
Orgán sociálně-právní ochrany dětí upozorní na nutnost zajištění zvláštních
podmínek, poskytne potřebnou součinnost. OSPOD je povinen na žádost soudu být
přítomen výkonu rozhodnutí. Pracovník OSPOD v odůvodněných případech může
požádat o odložení výkonu, pokud by výkon mohl způsobit dítěti vážnou újmu na
zdraví nebo ohrozit jeho příznivý vývoj (Instrukce č.j. 142/2007-Org).

V případě ústavní nebo ochranné výchovy, sdělí orgán sociálně-právní ochrany
dětí soudu termín, kdy bude možno výkon rozhodnutí provést a označí ústav, kde
bude ustavní nebo ochranná výchova uskutečněna. Orgán sociálně-právní ochrany
dětí zajistí lékařskou prohlídku dítěte před výkonem, zajistí doklady potřebné
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k převzetí dítěte a nutné oděvní součástky. Soudní vykonavatel stanoví způsob
dopravy dítěte do ústavu a zajistí dopravu. Pokud bude proveden výkon rozhodnutí
odnětím dítěte ve škole, uvědomí soudní vykonavatel před jeho provedením ředitele
nebo učitele dítěte a požádá, aby dítě na výkon připravili. Pokud se musí přistoupit
k výkonu rozhodnutí, kterým byl upraven styk s dítětem, nevyžaduje se při každém
dalším výkonu totožného rozhodnutí přítomnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí,
pouze pokud na tom trvá. Instrukce, kterou se upravuje postup při výkonu soudních
rozhodnutí o výchově nezletilých dětí se přiměřeně použije i pro výkon rozhodnutí o
předběžném opatření a o předběžném opatření dle § 76a) o.s.ř. (Instrukce č.j.
142/2007-Org).

Proti usnesení soudu prvního stupně, kterým byl nařízen výkon rozhodnutí je
odvolání přípustné. Pokud povinná osoba nerespektuje výkon rozhodnutí, tak se
výkon rozhodnutí opakuje. Ten, kdo maří výkon rozhodnutí, vystavuje se trestnímu
stíhání pro trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí.

6.3 Řízení o úpravě poměrů (výchova a výživa nezl. dětí)

o

před a po rozvodu manželství

o

rodičů, kteří spolu nežijí

o

rodičů, kteří spolu žijí, ale jeden z nich neplní vyživovací povinnost

o

rozhodování o svěření do výchovy třetí osoby

o

rozhodování o změně výchovy

Nejčastějším řízením ve věcech péče o nezletilé, je úprava poměru dětí k rodičům
a rodičů a dalších osob k nezletilým. Jednotlivá řízení se liší podle typu úpravy
poměrů.

Dle § 50 zákona o rodině, pokud rodiče nezletilého dítěte spolu nežijí a
nedohodnou se o úpravě výchovy a výživy dítěte, může soud i bez návrhu
rozhodnout, komu bude dítě svěřeno do výchovy a jak má každý z rodičů přispívat
na jeho výživu (Plecitý, 2007).
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Dle § 26 zákona o rodině, před rozhodnutím, kterým se rozvádí manželství rodičů
nezletilého dítěte, je nutné upravit práva a povinnosti k dítěti pro dobu po rozvodu,
komu bude dítě svěřeno do výchovy a jak má každý s rodičů přispívat na jeho
výchovu. Jsou-li oba rodiče způsobilí dítě vychovávat a mají-li o výchovu zájem, je
možné dítě svěřit do společné nebo střídavé výchovy. Rozhodnutí o úpravě
rodičovské zodpovědnosti může být nahrazeno dohodou rodičů, která však potřebuje
ke své platnosti schválení soudu (Holub aj., 2007).

Stejným způsobem soud postupuje v případě, že rodiče spolu žijí, ale jeden z nich
neplní dobrovolně svoji vyživovací povinnost k nezletilému dítěti.
V případě, že se rodiče ohledně výchovy a výživy nezletilého dítěte dohodnou a
tato dohoda je v zájmu nezletilého dítěte, soud dohodu rodičů schválí.
Soud může upravit poměry v případě dětí narozených mimo manželství rodičů a
dále upravit poměry rodičů u dětí za trvání manželství rodičů nebo pro dobu po
rozvodu manželství rodičů.

Nejčastějším případem je, že rodiče manželství neuzavřeli, nebo rodiče sice jsou
manžely, ale žijí odděleně. Soud zjišťuje, zda mají rodiče společnou domácnost, zda
společně hospodaří, jak je to s odděleným bydlením, zejména proč tomu tak je
apod.(Plecitý, 2007).

Podmínkou úpravy poměrů soudem je, že rodiče spolu nežijí. Jestliže spolu pouze
nebydlí, nemusí to být důvodem k opatření soudu. Při rozhodování o svěření dítěte
do péče jednoho z rodičů soud zkoumá, u kterého z rodičů jsou lepší podmínky pro
řádnou výchovu dítěte, a který z rodičů do doby rozhodování soudu převážně
zajišťoval osobní péči o nezletilé dítě, přihlíží k citovým vazbám dítěte k rodičům,
k věku dítěte, k bytovým a majetkovým podmínkám rodičů při péči o dítě a k dalším
faktorům důležitým pro výchovu nezl. dítěte (Holub aj., 2007).

Co se týká stanovení výživného, soud přihlíží k věku a potřebám dítěte, ke
zdravotnímu stavu dítěte, k nákladům souvisejícím s péčí o dítě v rámci školních a
mimoškolních aktivit. Dále soud při stanovování výživného zkoumá majetkové a
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výdělkové poměry obou rodičů. Soud přitom vychází z toho, že dítě má právo se
podílet na životní úrovni svých rodičů.

Povinností soudu, aby si opatřil vždy spolehlivý podklad provedením a
zhodnocením všech vhodných důkazů k všestrannému objasnění skutečností, jež
charakterizují osoby rodičů i prostředí, v němž žijí. Rodinná situace, která použitím
kteréhokoliv ze způsobů úpravy rodinných vztahů nastane (společná výchova,
střídavá výchova, výhradní péče jednoho z rodičů), bývá dosti složitá a předpokládá
toleranci, vyspělost a dobrou vůli všech zúčastněných. Proto by měla vycházet
s jejich dohody, z jejich společného úsilí tímto konkrétním způsobem situaci vyřešit.
Soud by však předem měl ověřit stanovisko dítěte, je-li schopno svůj názor vyjádřit.
Dále je nutné, aby rodiče byli schopni plnit navzájem své finanční závazky tak, aby
nevznikaly spory o výživné (Holub aj., 2007).

6.4 Řízení o vyživovací povinnosti
o

Zvýšení a snížení výživného

o

Zrušení vyživovací povinnosti

o

Stanovení výživného prarodičům

Výživné je upraveno v části třetí zákona o rodině. Výživné je zabezpečení a
úhrada potřeb mezi subjekty, které zákon výslovně určuje. „Vyživovací povinnost
rodičů k dětem trvá do té doby, pokud děti nejsou schopny se sami živit.““Oba
rodiče přispívají na výživu svých dětí podle svých schopností, možností a
majetkových poměrů. Dítě má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů“
(Holub aj., 2007, s. 271).

Výše vyživovací povinnosti, (výživného) je ovlivněna základními kritérii, ke
kterým musí při svém návrhu v rámci řízení opatrovník nezletilých dětí přihlížet, tj.
schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinné osoby, oprávněné potřeby
nezletilého, dítě má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů. Soud musí
zkoumat, zda se povinný nevzdal bez důvodu výhodnějšího zaměstnání či
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nepodstupuje nepřiměřená rizika. Výživné nelze přiznat, pokud by bylo v rozporu
s dobrými mravy. Právo na výživné se nepromlčuje. U nezletilých dětí lze upravit
výživné až tři roky zpětně.

Výživným se rozumí uspokojování životních potřeb toho, komu má být
poskytováno. U dítěte jde i o jeho všestranný rozvoj po stránce fyzické i duševní.
Právo na výživné je právem osobní povahy a nelze ho přenést na třetí osobu ani ze
strany povinného ani ze strany oprávněného. Výživné se platí k rukám toho, kdo dítě
vychovává, nikoliv k rukám kolizního opatrovníka. Vždy je nutné uvést počátek
vyživovací povinnosti. Soud by měl přihlížet i k věcnému plnění při určení
výživného pro nezletilého. Při hodnocení majetkových poměrů rodiče je nutno
přihlédnout nejen k fakticky dosahovaným příjmům, ale i k jeho movitému a
nemovitému majetku a způsobu jeho života. Při zjištění možností a schopností
povinných rodičů vychází soud s údajů o jejich věku, kvalifikaci, zdravotním stavu,
počtu vyživovacích povinností a míry nezaměstnanosti v regionu. Vzhledem k tomu,
že česká právní úprava je vázána zásadou potenciality příjmů (nikoliv fakticity), lze
prostřednictvím úřadu práce zjistit, kolik je volných pracovních míst vzhledem
k profesi, pro níž má povinná osoba kvalifikaci, a jakých příjmů by mohla tato osoba
dosahovat (Holub aj., 2007).

Řízení týkající se zvýšení výživného bývá nejčastějším opatrovnickým řízením a
to i vzhledem k zažité praxi, kdy každé tři roky má právo rodič, který má dítě
svěřené ve výchově podat návrh na zvýšení výživného, případně pokud se změní
poměry dítěte, tak i dříve.

6.5 Řízení o výchovných opatřeních
o Napomenutí
o Omezení
o Dohled

Výchovná opatření upravuje § 43 zákona o rodině a § 13 o sociálně-právní ochraně
dětí. Vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte, může soud, neučiní-li tak orgán
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sociálně-právní ochrany dětí, učinit tato opatření: napomene vhodným způsobem
nezletilého, jeho rodiče nebo osoby, které narušují jeho výchovu, stanoví nad
nezletilým dohled, nebo uloží nezletilému omezení, tak aby zabránil škodlivým
vlivům na jeho výchově. Při rozhodnutí je třeba zvážit, zda zjištěné nedostatky
v chování dítěte a v jeho výchově jsou takového rázu, že mohou mít do budoucna
vliv na další vývoj dítěte. Která z možných opatření se zvolí, závisí na posouzení
konkrétního případu. V některých případech stačí projednání věci a upozornění na
nedostatky ve výchově (Holub aj., 2007).

Vztah soudu a orgánu sociálně-právní ochrany dětí ve věci výchovných opatření
je, že oba orgány rozhodují o jednotlivých výchovných opatřeních samostatně.
Dohled nad výchovou nezletilých, provádí ten orgán, který dohled nařídil. Výchovné
opatření uloží soud, pokud tak neučinil obecní úřad v některé z následujících forem.
Napomenutí se zpravidla ukládá tehdy, pokud rodiče porušují či zanedbávají
povinnosti k dítěti (např. povinné očkování, neposílání dítěte do školy, povinné
kontroly). Napomenutí může být uloženo i nezletilému dítěti a to jestliže je ve věku,
kdy je zřejmé, že obsah a význam napomenutí pochopí. Výchovné opatření ve
smyslu omezení je uložení takového omezení, které zabrání škodlivým vlivům na
výchovu dítěte, např. zákaz návštěv podniků nevhodných vzhledem k osobě
nezletilého (hostince, diskotéky, kluby). Dohled se stanovuje v případech
závažnějších poruch v chování nezletilého např. záškoláctví, drobné krádeže, nebo
jeho rodičů např. nedostatečná péče o dítě. Smyslem je pravidelné sledování
podmínek, ve kterých dítě žije.
U nezletilých, kde soud stanovil dohled, vyžaduje pravidelné kontroly a zprávy
tak, aby mohl posoudit potřebu jeho dalšího trvání. Na základě žádosti soudu tento
dohled vykonává OSPOD, obvykle v šesti měsíčních intervalech, pokud soud
nestanový jinak.

6.6 Řízení o ústavní výchově
o Nařízení ústavní výchovy
o Prodloužení ústavní výchovy
o Zrušení ústavní výchovy
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Jako nejzávažnější opatření uvádí zákon ústavní výchovu, v § 46 zákona o rodině
jsou upraveny podmínky pro nařízení ústavní výchovy. Přednost má vždy
individuální péče před péčí ústavní, ať už jde o péči jiné fyzické osoby, pěstounskou
péči či péči poručnickou. Podat návrh na nařízení ústavní výchovy a na její zrušení je
oprávněn též obecní úřad obce s rozšířenou působností. Ústavní výchovu může
nařídit jen soud. Není přitom vázán návrhy účastníků ani státního zástupce. Soud
tedy může i v případě, že řízení bylo zahájeno na návrh směřující k ústavní výchově,
nařídit jinou formu výchovy. Rozhodnutí, jimž se dítě odnímá z péče rodičů a
umísťuje do ústavní péče, zasahuje hluboce jak do práv rodičů, tak i do práv dítěte.
Soud musí velmi pečlivě a úplně vyšetřit všechny okolnosti než nařídí ústavní péči.
Nařízením ústavní výchovy se dítě podrobuje ústavnímu režimu, do kterého
nemohou rodiče zasahovat. Do ústavní výchovy může být dítě dáno v době jeho
nezletilosti a trvá do zletilosti. Z důležitých důvodů může soud ústavní výchovu
prodloužit o jeden rok od dosažení zletilosti. Např. dítě se v ústavním zařízení
připravuje na budoucí povolání soustavným studiem na škole, k ukončení studia
dojde až po dosažení věku 18 let. V zájmu dítěte tedy je, aby pobývalo v ústavním
zařízení do doby ukončení studia na škole. Pominou-li důvody pro nařízení ústavní
výchovy, soud ústavní výchovu zruší. Soud je povinen každých 6 měsíců zkoumat,
zda trvají důvody pro nařízení ústavní výchovy a v tomto směru spolupracuje
s orgánem sociálně-právní ochrany dětí. (Holub aj., 2007).

Ústavní výchova se zpravidla nařizuje u dětí, jejichž rodiče zanedbávají nebo
neplní svoje povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti, u dětí, jejichž rodiče
nechtějí nebo nemohou pečovat o nezletilé děti, u dětí, které jsou ohroženy na životě
nebo na řádném způsobu života apod. Orgán sociálně-právní ochrany dětí je při
řízení o nařízení, zrušení nebo prodloužení ústavní výchovy zpravidla soudem
ustanoven kolizním opatrovníkem. Role kolizního opatrovníka při těchto řízení se
odvíjí od toho, kdo návrh na nařízení, zrušení nebo prodloužení ústavní výchovy
k soudu podává. Pokud tyto návrhy podal sám orgán sociálně-právní ochrany dětí,
zdůvodňuje při jednání svůj návrh, předkládá důkazní prostředky a podklady pro
rozhodnutí soudu ve věci. V případě, že návrh na nařízení, zrušení, prodloužení
ústavní výchovy podává k soudu někdo jiný než orgán sociálně-právní ochrany dětí,
zpravidla osoba odpovědná za výchovu dítěte, kolizní opatrovník při jednání pečlivě
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zkoumá, zda jsou zde dány důvody pro nařízení, zrušení nebo prodloužení ústavní
výchovy, posuzuje, zda je toto opatření nezbytné na ochranu dítěte.
Značná odpovědnost v souvislosti s výkonem ústavní péče byla přenesena na
úřady obcí s rozšířenou působností, kdy pracovník OSPOD má povinnost
navštěvovat děti v ústavní péči nejméně jednou za tři měsíce. Často jsou tyto děti
umístěny na druhém konci republiky. Dále navštěvovat jednou za tři měsíce rodiče
těchto dětí, zjišťovat zda nedošlo ke změně v jejich poměrech tak, aby mohla být
ústavní péče zrušena. Vydávat povolení k pobytu mimo ústav pro děti u niž byla
nařízena ústavní péče atd.

6.7 Řízení v náhradní rodinné péči
o Pěstounská péče
o Osvojení
o Poručenství
o Svěření do péče jiné fyzické osoby než rodiče

Pěstounská péče je jeden z případů náhradní rodinné výchovy dítěte. Jedná se o
soukromoprávní vztah mezi pěstounem a dítětem, kde jsou obsažena vzájemná práva
a povinnosti vyplývající z úpravy § 45a zákona o rodině. Jde o dlouhodobou formu
náhradní rodinné výchovy, kde nevznikají příbuzenské vztahy. Jediným kritériem,
kterým se soud při svěření řídí, je, že to vyžaduje zájem dítěte. Osobou pěstouna
může být pouze fyzická osoba, která splňuje zdravotní a materiální předpoklady a je
zárukou řádné výchovy dítěte. Dítě může být svěřeno pěstounovi jako samostatné
fyzické osobě nebo do pěstounské péče manželů. Svěření do pěstounské péče je vždy
na základě rozhodnutí soudu. Soud tak učiní vždy na žádost pěstouna. Určitou
novinkou je svěření do pěstounské péče na přechodnou dobu osobám, které jsou
zařazeny do evidence osob vhodných k výkonu pěstounské péče. Zákon stanoví
povinnost soudu vyžádat si vyjádření OSPOD k vhodnosti osob pěstouna.
Ustanovení upravuje možnost před rozhodnutím soudu o svěření do pěstounské péče,
aby orgán SPOD rozhodl o dočasném svěření do péče osoby, která má zájem se stát
pěstounem. Jedná se o tříměsíční dobu, ve které si pěstoun i dítě zvykají na budoucí
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prostředí a na vztahy mezi nimi. Základní povinností pěstouna je osobní péče o dítě.
Práva a povinnosti rodičů vykonává přiměřeně, nemá vyživovací povinnost, která
zůstává zachována rodičům. Pěstoun nemá právo zastupovat dítě a spravovat jeho
záležitosti v podstatných otázkách. Soud vždy vymezí rozsah práv a povinností
pěstouna (Plecitý, 2007).

Úkolem kolizního opatrovníka, který je ustanoven dle § 37 odst. 2) zákona o
rodině, při zahájení řízení ve věci svěření nezletilého do pěstounské péče, je dle § 45
odst. 2) zákona o rodině, před vydáním rozhodnutí soudu na jeho žádost, povinen
podat zprávu o prošetřených poměrech v rodině budoucích pěstounů, ve které musí
být podrobně popsána bytová situace, finanční poměry a navázaná citová vazba mezi
budoucími pěstouny a nezletilým dítětem. Pokud je potřeba, provede se pohovor
s dítětem, který se předkládá soudu spolu se zprávou ze šetření.
Při samotném řízení je pak úkolem kolizního opatrovníka, aby v závěrečném
vyjádření zhodnotil, zda navrhovatelé jsou vhodné osoby stát se pěstouny nezletilého
dítěte, zda je toto i přáním nezletilého a následně doporučit soudu, zda má návrhu
navrhovatelů vyhovět.

Dalším typem řízení v náhradní rodinné péči je řízení o osvojení (upraveno v ZoR,
hlava IV), řízení o poručenství (upraveno v ZoR, hlava V.), péče jiné fyzické osoby
tzv. cizí péče ( § 45 ZoR). Tyto typy řízení zde nebudu uvádět vzhledem k obsahové
náročnosti těchto řízení.

6.8 Řízení o úpravě styku
Úprava styku rodiče s dítětem nepotřebuje rozhodnutí soudu. To znamená, že
pokud jsou rodiče schopni se na styku s dítětem dohodnout, mohou se na tomto
dohodnout mimosoudní cestou. Toto řešení je nejoptimálnější, rodiče tak mohou
flexibilně reagovat na vzniklé situace. Pokud rodiče mají zájem na tom, aby měla
dohoda konkrétnější rámec, je možno dohodu o styku sepsat u advokáta, mediátora
nebo za pomoci pracovnice orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Dohoda, která
nebyla schválena soudem, není soudně vymahatelná. Dodržování takové dohody je
tedy spíše morálního charakteru. Dohodu je možné měnit a přizpůsobovat dle
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aktuálních potřeb dítěte, ovšem vždy pouze za souhlasu obou rodičů. Pokud o to
rodiče požádají, může soud schválit jejich dohodu o styku.
V případě, že dohoda rodičů a to ať ústní či písemná není některým z rodičů
dodržována, má rodič možnost obrátit se na soud s návrhem na úpravu styku. Návrh
na úpravu styku je podáván také v případech, kdy každý z rodičů má jinou představu
o styku s dítětem a nejsou schopni dospět k dohodě.
Obecně je styk rodiče s dítětem soudně upravován zpravidla v komplikovaných
případech, kdy nastávají mezi rodiči rozpory, na styku se nejsou schopni domluvit
mimosoudní cestou, nebo kdy dochází k tomu, že rodič, kterému bylo dítě svěřeno
do péče, brání druhému rodiči v kontaktu s dítětem. V tom případě o návrhu rodiče
na úpravu styku s dítětem rozhoduje soud. Úprava styku a jeho vymáhání patří mezi
nejkomplikovanější případy, jejich řízení je dlouhodobé. V některých případech je
nutno přistoupit k vypracování znaleckého posudku. Jedná se především o případy,
které nejsou zcela jednoznačné, kdy ve výpovědích rodičů jsou výrazné rozpory.
Znalci se vyjadřují k tomu, jaký styk se jeví jako optimální a to s ohledem na nejlepší
zájem dítěte.

Ve výroku rozhodnutí musí být uvedeno přesné označení místa a času, kde a kdy
rodič bude nezletilé dítě přebírat a předávat. Rodič, jemuž bylo dítě svěřeno do péče
je povinen dítě na styk s druhým rodičem připravit jak po materiální tak po duševní
stránce a v rozsudkem stanovenou hodinu a na stanoveném místě dítě předat
druhému rodiči. Pokud nastane situace, kdy rodič, jemuž bylo dítě svěřeno soudním
rozhodnutím do péče, brání druhému rodiči ve styku s dítětem, je nutné ji
neprodleně řešit a to bezodkladným podáním návrhu na úpravu styku k soudu. Pokud
již úprava styku byla soudem upravena a to rozhodnutím soudu, nebo i soudem
schválené dohody, je možno požadovat výkon rozhodnutí podáním příslušného
návrhu k soudu. Tento návrh je možno podávat opakovaně (Holub aj., 2007).

Dále má rodič možnost obrátit se na orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Pokud
se ani po jednání na OSPOD, styk rodiče s dítětem neuskuteční, může OSPOD využít
některé z výchovných opatřeních, dle § 43 zákona o rodině. Pokud ani po provedení
výchovných opatření není styk rodiče s dítětem realizován, má rodič možnost obrátit
se na soud s návrhem na změnu výchovy. Bránění rodiči, jemuž dítě nebylo svěřeno
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do péče, ve styku s dítětem je totiž považováno za změnu poměrů, která vyžaduje
nové rozhodnutí o výchovném prostředí.
Pokud je to nutné v zájmu dítěte může soud styk s rodičem omezit nebo zakázat.
Vzhledem k tomu, že zákaz styku s dítětem je vážným zásahem do práv rodiče a
výrazným omezením jeho rodičovské zodpovědnosti, může dle zákona o rodině o
takovém opatření rozhodnout pouze soud. Soud by měl v celé věci provést důkladné
dokazování.
Soudně může být upraven také styk dítěte s prarodiči či sourozenci.
Z praxe je možné říci, že řízení o úpravě styku bývají jedny z nejsložitějších
řízení v případě konfliktních vztahů mezi rodiči. V některých případech trvají mnoho
let a končí až zletilostí dítěte, popřípadě jsou řešeny až u Štrasburského soudu.

6.9 Řízení v paternitních sporech
o Popření otcovství
o Určení otcovství

V řízení v paternitních sporech je orgán sociálně-právní ochrany dětí zmocněn
soudem k podání žaloby na určení otcovství k nezletilému dítěti. Popření otcovství
je většinou záležitostí rodičů, kteří si podají žalobu sami. Zde je většinou orgán
sociálně-právní ochrany dětí ustanoven kolizním opatrovníkem.

6.10

Dědické řízení

Řízení o dědictví zahajuje soud i bez návrhu a to na základě oznámení matriky, že
někdo zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého. Dědické řízení provádí notář jako
soudní komisař na základě pověření soudu. Soudní komisař v průběhu předběžného
šetření získává údaje potřebné k posouzení dědického práva a zajištění dědiců a
zůstavitelova majetku a dluhu. Pokud je nutné ustanoví se správce dědictví.

V předběžném šetření dochází k projednání dědictví. Skutečnosti, které jsou
významné pro posouzení dědického práva, šetří soud z vlastní iniciativy, není vázán
případnými návrhy osob, které uplatňují své dědické právo. V průběhu dědického
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řízení je třeba odstranit případné sporné skutečnosti. Notář v dědickém řízení
provede všechny úkony a připraví soudu návrhy na usnesení, které je v kompetenci
pouze soudu, a dále předloží všechny potřebné podklady pro vydání rozhodnutí ve
věci. Je možné též uzavřít dohodu o vypořádání dědictví, ale i tato vyžaduje
schválení soudu. Za nezletilého dědice činí veškeré úkony směřující k uzavření
dohody ustanovený opatrovník. Tento právní úkon musí být v případě nezletilého
schválen opatrovnickým soudem. Zde tedy vystupuje opatrovník ve dvou řízení a to
samotné dědické řízení a dále řízení na schválení úkonu za nezletilého v dědickém
řízení. Pokud by opatrovník chtěl za nezletilého odmítnout dědictví, vyžaduje to
schválení soudu. K odmítnutí dědictví nelze připojovat podmínky ani výhrady a
dědictví nelze odmítnout jen zčásti. Účastníci řízení o dědictví jsou ti, o nichž lze mít
důvodně za to, že jsou zůstavitelovými dědici. Dále to může být i věřitel zůstavitele,
nebo ten kdo se postaral o pohřeb zůstavitele, popřípadě stát. Dalším účastníkem je
v případě nezletilého dítěte, jeho zákonný zástupce, jestliže ho z důvodů střetu zájmů
nemůže zastoupit, musí mu být ustanoven kolizní opatrovník. Pokud návrh na
ustanovení nepodá oprávněná osoba, musí dát podnět k ustanovení opatrovníka
opatrovnickému soudu soud, který projednává dědictví.

Dědické řízení je vždy velice specifické, dá se však z praxe říci, že i v tomto typu
řízení, je výkon kolizního opatrovníka velice důležitý.

6.11

Další typy řízení

o Schválení právního úkonu
o Zbavení, omezení, pozastavení rodičovské zodpovědnosti
o Záležitosti, na nichž se rodiče nemohou dohodnout
o Změna příjmení
o Určení příjmení
o Určení jména
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7 Empirický výzkum
Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti, které se jej týká.
Proto i státy, které jsou smluvní stranou Úmluvy o právech dítěte, se zavazují zajistit
dítěti takovou ochranu a péči, jež je nezbytná pro jeho blaho. Berou ohled na práva a
povinnosti jeho rodičů, zákonných zástupců nebo jiných jednotlivců právně za něho
zodpovědných, a činí pro to všechna potřebná zákonodárná a správní opatření. Zájem
dítěte, který je nejvyšším principem sociálně-právní ochrany dětí, klade vysoké
nároky na poznání při rozhodovacím procesu. Jenom spolehlivé a relevantní
poznatky jsou použitelné pro konečné rozhodnutí. Pro získávání těchto poznatků
existuje již vědecká metodologie.
„Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem a blaho dítěte“ (§ 5,
zákona o SPOD).

Sociálně-právní ochrana dítěte představuje zajištění práva dítěte na život, jeho
příznivý vývoj, na rodičovskou péči a život v rodině, na identitu dítěte, svobodu
myšlení, svědomí a náboženství, na vzdělání, zahrnuje také ochranu dítěte před
jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, zanedbáváním, zneužíváním nebo
vykořisťováním. Jakékoliv zasahování do soukromí a rodinného života je možné
teprve tehdy, jestliže rodiče nebo osoby odpovědné za výchovu dětí o to požádají
nebo se o ně nemohou nebo nechtějí starat. Zákon tak určuje sociální událost a míru
integrace státu a jeho orgánů do soukromí a rodinného života. Proto je třeba, aby pro
orgány, které vykonávají sociálně-právní ochranu, byl vytvořen právní předpoklad,
který v souladu s Listinou základních práv a svobod a Úmluvou o právech dítěte
umožní těmto orgánům účinně sociálně-právní ochranu realizovat (Novotná, 2002).

Zákon zajišťuje dítěti právo obracet se na příslušné orgány a zařízení sociálněprávní ochrany dětí, se žádostí o ochranu, a to i bez vědomí svých zákonných
zástupců. Současně pro tyto orgány stanoví povinnost poskytnout dítěti pomoc (§8
zákona o SPOD). Zákon tak vytváří předpoklad k odhalování skutečností, které
mohou znamenat porušení práv dítěte.

Opatrovnictví slouží k ochraně zájmů či práv dítěte, které však svého zákonného
zástupce má. V konkrétním případě je však přesto potřebné, aby zájmy dítěte chránil
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někdo jiný než zákonný zástupce. Osobou opatrovníka může být jak fyzická osoba,
tak orgán sociálně-právní ochrany dětí. Vždy se však musí jednat o osobu plně
způsobilou k právním úkonům, která tuto funkci bude vykonávat ku prospěchu dítěte
(Plecitý, 2007).

Dle § 84 zákona o rodině : „Rozsah práv a povinností opatrovníka vymezí soud z
hlediska účelu, pro který byl opatrovník ustanoven, aby ochrana zájmů nezletilého
byla plně zajištěna“ (Holub aj., 2007, s.269).

Zákon o rodině v § 37 odst. 1 a 2 uvádí, že „Žádný z rodičů nemůže zastoupit své
dítě, jde-li o právní úkony ve věcech, při nich by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi
rodiči a dítětem nebo ke střetu zájmů dětí týchž rodičů. 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“(Plecitý, 2007, s.60).

Opatrovník musí být nezletilým dětem ustanoven od zahájení řízení. Usnesení o
jeho ustanovení se účastníkům řízení doručí (Holub aj., 2007)
Pravomocným rozhodnutím soudu ve věci samé kolizní opatrovnictví končí.
V rámci této funkce vystupuje pracovník sociálně-právní ochrany dětí jako účastník
řízení, tím má veškerá procesní práva stanovená zákonem, vyjadřuje se
k projednávané věci, dává návrhy na doplnění řízení, hájí zájmy nezletilého dítěte
někdy i proti zájmům rodičů, zúčastňuje se též odvolacího řízení.

V řízení, jehož je účastníkem nezletilé dítě, které je schopno formulovat svůj
názor, je soud povinen postupovat tak, aby byl zjištěn názor nezletilého k věci (§ 100
odst. 4) o.s.ř.). K názoru dítěte soud přihlíží s ohledem k jeho věku a rozumové
vyspělosti. Pro kolizního opatrovníka je proto důležitou povinností znát názor dítěte.
Tuto povinnost ukládá orgánu sociálně-právní ochrany dětí zákon, dle kterého dítě,
které je schopno formulovat své vlastní názory, má právo pro účely sociálně-právní
ochrany dětí tyto názory svobodně vyjadřovat při projednání všech záležitostí, které
se ho dotýkají, a to i bez přítomnosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za
výchovu dítěte (§ 8 odst. 2) zákona o SPOD). Vyjádření dítěte se tak stalo důležitým
faktorem, který ovlivňuje objektivitu projednávání všech jeho věcí.
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Přitom obdobně zákon o rodině v § 31 odst. 3) stanoví, že dítě, které je schopno
s ohledem na stupeň svého vývoje vytvořit si vlastní názor a posoudit dosah opatření
jeho se týkajících, má právo obdržet potřebné informace a svobodně se vyjadřovat ke
všem aktům rodičů dotýkajících se jeho podstatných záležitostí a být slyšeno
v každém řízení, v němž se o takových záležitostech rozhoduje. Tato ustanovení
promítají závazek ČR vyplývající z čl. 12 Úmluvy o právech dítěte.

Ze zákonného ustanovení § 12, odst. 1, písm. b) zákona č. 359/1999 Sb., vyplývá
možnost, uložit rodičům svým rozhodnutím povinnost využít pomoc určitého
odborného poradenského zařízení. Toto rozhodnutí se ukládá ve správním řízení.
Takovéto opatření zpravidla ukládá OSPOD v případech opakovaných konfliktních
situacích, které musí sociální pracovník případně již ustanovený kolizní opatrovník
neustále řešit a v rámci vlastních profesních hranic již na smírné řešení nestačí.
Možností soudu, ale i orgánu SPOD, je možnost rozhodnout o uložení výchovného
opatření dle § 43 zákona o rodině (napomenutí, omezení, dohled).

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, § 52 odst. 1), umožňuje zaměstnancům
orgánů sociálně-právní ochrany dětí navštěvovat dítě a rodinu, ve které žije, v obydlí
a zajišťovat v místě bydliště dítěte, ve škole a ve školském zařízení, ve
zdravotnickém zařízení, v zaměstnání nebo v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje, jak
rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte o dítě pečují, v jakých
sociálních podmínkách dítě žije a jaké má dítě chování.
Toto oprávnění je velmi významné pro plnění úkolů sociálního pracovníka a
opatrovníka dítěte a to i z hlediska předcházení ohrožení nebo narušení vývoje dítěte.
Na základě zjištěných skutečností je možné včas poskytnout potřebnou pomoc.

Zákon SPOD § 52 odst. 2) též umožňuje zaměstnanci orgánů SPOD pořizovat
obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy dítěte a prostředí, v němž se dítě
zdržuje, je-li to pro ochranu práv dítěte třeba. Nejsou ojedinělé skutečnosti, že děti
žijí v podmínkách a je s nimi zacházeno tak, že to hraničí s týráním dítěte, pak tyto
důkazní prostředky jsou zcela vypovídající.

Pokud jde o návštěvy dítěte ve škole, je škola povinna umožnit zaměstnancům
orgánu SPOD rozhovor s dítětem v prostorách školy, a to i bez předchozího
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vyrozumění zákonných zástupců dítěte. Jestliže zákon přiznává právo zaměstnancům
SPOD zjišťovat ve škole skutečnosti o výchově dítěte, o jeho chování a životních
podmínkách, pak z tohoto zákonného ustanovení vyplývá pro školu povinnost
vytvořit zaměstnancům orgánu SPOD takové podmínky, aby mohli zmíněné
oprávnění účinně realizovat, včetně povinnosti zajistit vhodnou místnost, v níž může
rozhovor dítěte a sociálního pracovníka proběhnout (Novotná, 2010).

7.1 Cíl výzkumu

Hlavním výzkumným cílem této práce je najít odpověď ze zpracované případové
studie na tyto otázky:

1. Ověření správnosti postupu kolizního opatrovníka, z hlediska možných
zákonných intervencí?

2. Zda přijatá opatření byla účinná?

Současně je mým cílem dospět k obecným poznatkům, které by bylo možné
prakticky využít v obdobných případech.
Správnost postupu kolizního opatrovníka bylo posuzováno s ohledem na splnění
zákonem stanovených podmínek a z hlediska skutečných dopadů na dítě.

7.2 Použitá metodika

Postup práce odpovídá svým typem nejvíce „ex post facto“ výzkumu při použití
poznatků případové studie, orientované na konkrétní dítě. Hledání kauzálních vztahů
probíhá v reálných kontextech. Dostatečně jsem hledala příčiny a okolnosti, které
měly za následek změny chování dítěte a jeho zdravotního stavu, vzhledem
k prováděným intervencím a opatřením kolizního opatrovníka. V tomto výzkumu
byla použita pouze jedna případová studie, která však svojí složitostí může
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dostatečně demonstrovat opakující se a souběžně probíhající výkony kolizního
opatrovnictví.
V tomto empirickém výzkumu byl popsán výkon kolizního opatrovnictví za
období jednoho roku v rámci jedné případové studie.

Vývoj případové studie:
.

Základní údaje o klientce - sociální anamnéza – popisují základní údaje o dítěti

a jeho rodině, jeho sociální status a vývoj základních událostí před převzetím do péče
orgánu sociálně-právní ochrany dětí.
.

První kontakt s klientkou a přijatá opatření k zajištění ochrany dítěte – popisují

žádost dítěte o pomoc, rozhovor s dítětem a opatření k ochraně dítěte.
.

Průběh procesu výkonu kolizního opatrovníka

.

Kolizní opatrovnictví v oblasti trestně právní – popisují opatrovnictví

v trestním řízení, kdy dítě je v pozici poškozeného, výpověď dítěte na policii za
přítomnosti opatrovníka, studium vypracovaného znaleckého posudku. Účelem je na
základě získaných poznatků přijmout opatření k ochraně dítěte a zajištění jeho
zdárného vývoje.
.

Kolizní opatrovnictví v oblasti pěstounské péče – jedná se o výkon

opatrovnictví v řízení na svěření dítěte do pěstounské péče, stav dítěte před svěřením
do péče pěstounů, šetření v rodině, spolupráce s dalšími pomáhajícími pracovníky,
přijatá opatření a návrhy opatrovníka, další vývoj dítěte v průběhu pěstounské péče.
Účelem je popsat výkon opatrovnictví z hlediska jeho postupů a intervencí a
přijatých opatření.
.

Rozhovory s klientem – popisují celkový stav dítěte v době pobytu

v psychiatrické léčebně a to technikou volného rozhovoru mezi opatrovníkem a
dítětem. Účelem je zjistit psychický stav dítěte a případná doporučení psychiatrů tak,
aby opatrovník mohl na základě skutečných dopadů na dítě zvážit další možné
zákonné postupy.
.

Spolupráce s dalšími pomáhajícími pracovníky – popisují ostatní subjekty

spolupráce, které měly vliv na výkon opatrovnictví a jsou nedílnou součástí práce
s ohroženým dítětem. V této kapitole též hodnotím spolupráci z pohledu opatrovníka.
. Vztah opatrovníka s klientem a jeho rodinou – popisuje vývoj vztahu mezi
opatrovníkem a dítětem včetně širší rodiny. Účelem je poukázat na důležitost
navázání vztahů a to především z hlediska důvěry dítěte.
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7.2.1

Technika sběru dat

V empirické části jsem využila techniku pozorování, sociálního šetření v rodině,
studium spisové dokumentace klienta a techniku rozhovorů. Z hlediska cílů
rozhovoru, které byly vedeny s konkrétním dítětem, lze tyto zařadit do kategorie
poznávacích, s cílem získat co nejvíce informací. Zcela otevřeně přiznávám, že
někdy jsem upřednostňovala volný rozhovor, který přecházel do naslouchání dítěte a
jeho volným asociacím. V žádném případě nebyly kladeny otázky sugestivní ani
kapciózní. V oblasti psychosociální lze konstatovat, že informace byly získávány
především na základě subjektivního pozorování a posuzování. Za stěžejní v oblasti
zvolených postupů, považuji studium spisové dokumentace klienta, jejíž součástí je
vypracovaný znalecký posudek, jehož podstatné části jsou v této případové studii
uvedeny.
7.2.2

Charakteristika zkoumaného vzorku

Pracuji na Odboru sociálně právní ochrany dětí, kde mými klienty jsou nezletilé
děti, které zastupuji z pozice kolizního opatrovníka či jako orgánu sociálně-právní
ochrany dětí. Nedílnou součástí této sociální práce jsou samozřejmě i jejich rodiče a
osoby zodpovědné za výchovu včetně širší rodiny.Klienti (nezletilé děti), se kterými
pracuji v rámci sociální práce, se ke mně dostávají, pokud jejich rodiče zemřeli,
neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti nebo nevykonávají nebo
zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti. Děti, které byly svěřeny do
výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato osoba nepní povinnosti plynoucí
ze svěření dítěte do její péče. Děti, které vedou zahálčivý nebo nemravný život
spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, požívají alkohol nebo
návykové látky, živý se prostitucí, spáchaly trestný čin, ohrožují občanské soužití.
Děti, které se opakovaně dopouštějí útěků, na kterých byl spáchán trestní čin
ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo
jmění. Děti, které jsou opakovaně umísťovány do zařízení zajišťující nepřetržitou
péči, které jsou ohrožováni násilím mezi rodiči. Děti, které jsou žadatelé o azyl.

V této případové studii půjde o sociální práci s rodinou, ale v užším kontextu o
sociální práci s nezletilým dítětem, jakožto stěžejním klientem mojí práce a to v roli
kolizního opatrovníka. Kolizní opatrovník byl ustanoven v rámci této případové
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studie v řízení na stanovení soudního dohledu nad výchovou dítěte, v řízení o
pěstounské péči, v řízení na změnu výchovy, v řízení o předběžném opatření a
v trestním řízení vedené proti matce dítěte, kde je nezletilá v pozici poškozené a
proto musí být zastoupena kolizním opatrovníkem.

7.3 Případová studie
7.3.1

Základní údaje o klientce – sociální anamnéza

Nezletilá Kristýna, nar. 1996, žákyně 9. třídy ZŠ. Svěřena rozsudkem Okresního
soudu v roce 1999 do péče matky. Otec Kristýny se od této úpravy poměrů s dcerou
nestýká, výživné hradí pravidelně. Kristýna je nejstarší ze tří dětí, má polorodého
bratra Štěpána a polorodou sestru Patricii.

Do péče OSPOD se rodina dostala již v roce 2005, kdy se matka dětí přestěhovala
společně se třemi dětmi (Kristýna 1996, Štěpán 1999, Patricie 2004) do obvodu mé
působnosti. Ze zprávy z předchozího bydliště matky s dětmi, kdy se jednalo o
azylový dům, bylo sděleno, že matka při svém nástupu do azylového domu byla ve
špatném psychickém stavu, ale ochotně hovořila o svých problémech, zevrubně je
informovala o svém životním příběhu, zejména násilí ze strany manžela, a veškeré
problémy spojené s dětmi přičítala tomu, že zmíněným událostem byly přítomny.
Postupem času však pracovníci zařízení nabyli dojmu, že problém je spíše v chování
matky, která by se měla léčit, je velmi labilní a nervózní, egocentrická. Umí dobře a
zasvěceně hovořit o výchově, ale ve skutečnosti děti ponechává svému osudu. Ve
vztahu ke Kristýně jsou uváděny příklady jejího chování, hraničícího s týráním
(stříhání vlasů o půlnoci, sprchování studenou vodou, bití a nadávky za to, že se
počůrala). Azylový dům podmiňoval další setrvání matky s dětmi u nich za
předpokladu, že bude v pravidelném kontaktu s psychologem. Matka však stanovené
podmínky porušila.
Problémy byly také s adaptací Kristýny ve škole, přičemž matka ji nutila učit se i
několik hodin nepřetržitě, ačkoli jí učitelé doporučovali kratší úseky učení střídané s
odpočinkem. Matka byla s azylového domu vyloučena z důvodu zanedbávání péče o
děti. Rodiče matky nabídli dceři s dětmi možnost bydlení v obvodu působnosti
našeho OSPOD.
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Na základě zprávy azylového domu, bylo z mé strany prováděno pravidelné
šetření a to i s ohledem na stanovení soudního dohledu nad výchovou dětí (2006),
požádala jsem o vypracování soudně znaleckého posudku z oboru zdravotnictví,
odvětví klinické psychologie a psychiatrie. Bohužel soud této žádosti nevyhověl. V
období následujícím nebyly získány žádné negativní poznatky o zanedbávání péče o
děti ze strany matky. Matka si v roce 2007 podala návrh na zrušení soudního dohledu
a soud jejímu návrhu vyhověl.
Rodina tak přestala být ze strany OSPOD pravidelně sledována až do května 2010,
kdy mě Kristýna kontaktovala prostřednictvím třídní učitelky s požadavkem, že chce
okamžitě umístit do dětského domova a nechce se vrátit domů.
K celkové sociální anamnéze je nutné uvést, že Kristýna se narodila jako
prvorozená z mimomanželského svazku. Její matka má základní vzdělání a její otec
je umělecký kovář. Společné soužití trvalo do roku 1998. Její matka se vdala v roce
1999 a z tohoto manželství se narodil její polorodý bratr Štěpán (1999). Otec Štěpána
žil s nimi ve společné domácnosti do roku 2002, pak došlo k rozvodu manželství,
kdy byl Štěpán svěřen do péče matky. Matka navázala novou známost, kdy se z
tohoto svazku narodila v roce 2004 sestra Patricie. Od roku 2005 matka žije sama s
dětmi. Otec Patricie je odsouzen a pobývá ve výkonu trestu odnětí svobody. Rodina
je sociálně slabá, matka pobírala dávky SSP, rodičovský příspěvek a výživné pouze
na Kristýnu a Štěpána. Matka začala pracovat až v roce 2008. Otec Kristýny přerušil
kontakty s dcerou. Otec Štěpána si syna bral pravidelně. Otec Patricie dceru neviděl
od jejího prvního roku. Prarodiče ze strany matky byli v pravidelném kontaktu, často
si vnoučata brali na prázdniny a víkendové pobyty. Vztah matky k rodičům nebyl
dobrý. Prarodiče ze strany otců nebyli v žádném kontaktu, pouze sporadicky ze
strany otce Štěpána.

První kontakt s klientkou a přijatá opatření k zajištění ochrany dítěte

První setkání s Kristýnou (od zrušení soudního dohledu) proběhlo na základě její
žádosti, přímo v budově školy. Pohovor proběhl pouze v mé přítomnosti a Kristýna
mě požádala, abych jí předala do dětského domova. Sdělila, že se nechce vrátit domů
k mámě, že jí máma bije, nedává najíst, musí pečovat o své mladší sourozence.
Sestru Patrici musí každé ráno vodit do školky a také vyzvedávat. Doma musí uklízet
i pozdě do noci, kdy jí máma vyhází všechny věci ze skříně. Jenom jí sprostě nadává.
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Často jsou i několik dní a nocí doma sami. Mají často hlad, jenom Patricie má jídlo
ve školce. S tátou se již několik let neviděla, možná by si jí vzala babička, ale neví na
ní telefon a ani přesnou adresu. Nechce už vydržet ani jeden den doma. Brečí a žádá,
abych jí odvedla. Uvedla, že se již svěřila školní psycholožce, ale ta to prý řekla
mámě a ta ji pak zbila. Kristýně byl vysvětlen možný zákonný postup s tím, že ji
předám do „Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“ a dále, že se pokusím
kontaktovat otce, babičku a dědu.

Na první pohled bylo patrno, že Kristýna je ve

velmi špatném psychickém i zdravotním stavu, jevila se značně podvyživená, byla
velmi plačtivá, značný motorický neklid.

Vzhledem k žádosti Kristýny bylo

nezbytné podat žádost o okamžité umístění dítěte do „Zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc“ dle § 42, odst. 2, písm. b) zákona č. 259/99 Sb. Před umístěním
do tohoto zařízení je povinností OSPOD zajistit lékařské vyšetření.

Při vyšetření u

dětské ošetřující lékařky bylo zjištěno, že u Kristýny došlo k úbytku hmotnosti,
objektivně lékařka hodnotí Kristýnu jako bledou, podvyživenou, menšího vzrůstu,
jsou patrny vyčnívající kyčelní kosti, drobné modřiny staršího data na končetinách,
na vnitřní straně pravé paže zjištěna hmatná zduřenina na pohmat bolestivá, bolestivá
hybnost v pravém rameni a dále viditelné přeskakování hlavice kosti stehenní přes
okraj kloubní jámy při pohybu. Dětská lékařka učinila závěr podvýživa a podezření
na syndrom týrání.
Nezletilou Kristýnu jsem předala do zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc.

Bezprostředně po předání Kristýny do zařízení jsem navštívila matku v jejím
bydlišti. Na místě jsem zjistila, že v bytě je nepořádek, v posteli ležely dvě nemocné
děti, které též subjektivně působily zanedbaným dojmem. Matka při pohovoru
odmítla jakékoli pochybení s tím, že si Kristýna vše vymyslela. Matka však byla
ochotná předat kontakt na své rodiče.

Nejdříve byl z mé strany kontaktován otec nezletilého Štěpána, který ihned podal
návrh na předběžné opatření na změnu výchovy – OSPOD ustanoven kolizním
opatrovníkem. (Soud předběžné opatření vydal a Štěpána předal do péče jeho otce).

Následující den proběhlo první jednání s prarodiči ze strany matky společně s
matkou i otcem Kristýny. Otec uvedl, že nemá zájem převzít dceru do své péče, ale
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souhlasí, aby byla v péči babičky a dědečka. Matka dala dobrovolný souhlas s tím,
aby její rodiče převzali Kristýnu do své péče. S prarodiči jsem tedy sepsala návrh na
svěření Kristýny do pěstounské péče. Převzít do péče i nezletilou Patricii však
nechtěli a to z důvodu, že by matce již nezbylo žádné dítě a že se domnívají, že se k
Patricii chovala velmi dobře. Otec Patricie je ve výkonu trestu odnětí svobody za
majetkovou trestnou činnost. OSPOD ustanoven kolizním opatrovníkem v řízení o
návrhu prarodičů na svěření Kristýny do pěstounské péče.

V této situaci jsem podala podnět na stanovení soudního dohledu nad výchovou
Patricie a zároveň jsem na základě mé zákonné povinnosti podala na matku dětí
trestní oznámení ve věci týrání svěřené osoby dle § 198 odst. 1, odst. 2 písm. b), c),
d) trestního zákona. OSPOD byl ustanoven kolizním opatrovníkem v řízení na
stanovení soudního dohledu nad výchovou nezletilé. Státní zastupitelství ustanovuje
OSPOD jako kolizního opatrovníka nezletilé Kristýny v trestním řízení vedené proti
matce nezletilých dětí.

7.3.2

Průběh procesu výkonu kolizního opatrovníka

Kolizní opatrovnictví v oblasti trestně právní

Kristýna v rámci výpovědi na policii (které jsem byla přítomna, jako kolizní
opatrovník) popsala svoji situaci takto: matčino chování vůči ní i bratru Štěpánovi –
vulgární nadávky, kterými je častovala, bití za špatné známky a za nesplnění
uložených domácích povinností, z jejichž výčtu je zřejmé, že v podstatě vedla celou
domácnost a starala se o mladší sourozence, takže někdy se musela učit až v noci, a
ven se dostala jen občas, když jezdila k babičce (jednou za 14 dní až měsíc). Babičce
se také svěřila, že musí hodně pracovat a mají málo jídla – sestra Patricie měla
snídani ve školce, ale ona se Štěpánem nesnídali ani neobědvali, Štěpán někdy dostal
svačinu od spolužáků a dal i jí. Jinak jedla až večer to, co všem uvařila (těstoviny,
polévku ze sáčku), a pokud doma žádné jiné jídlo nebylo, tak chleba se sádlem. Když
měla máma peníze, tak jim dávala 200 Kč na týden, ale někdy nedostali celý měsíc
nic. S matkou se viděli 2x – 3x týdně, pokud byla přes týden doma, tak většinou
spala a odpoledne odcházela do některého ze tří barů. Když se probudila, vyžádala si
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žákovské knížky ke kontrole a pokud nebylo něco v pořádku, tak je zbila. Někdy jim
vyhazovala jejich věci ze skříně a pokud je během doby stanovené v minutách
nestihli uklidit, zmlátila je. Kristýna jeden čas nosila kvůli tomu roláky s dlouhým
rukávem, aby nebyly vidět modřiny. Mnohokrát je matka v noci po svém příchodu
vzbudila (vytáhla, resp. shodila z postele) a museli hodinu až dvě uklízet, až pak si
mohli jít lehnout. Během úklidu musela matce několikrát opakovat větu „omlouvám
se za to, že jsem nestihla uklidit“, a když to odmítla říci, tak dostala facku. Pokud jde
o hygienu, ona se koupala tak jednou za dva měsíce, protože máma měla ve vaně
prádlo, bratr se možná koupal tak jednou za 3 týdny, měl více času. Patricii opláchla
každý den. Popisovaná situace trvala od roku 2005, kdy se přestěhovali. Jednou
oznámila ve škole, že ji matka zmlátila, ale nikdo jí nevěřil, mysleli si, že si tak hledá
kamarády. Připadala si jako chodící robot, kolikrát chtěla matce říci, že už to
neunese, ale bála se, že dostane ještě víc, k matce nic necítí.

Z důvodu trestního řízení vedeného proti matce nezletilé Kristýny byl vypracován
znalecký posudek.
Ze znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, odvětví dětské psychiatrie a
klinické psychologie vyplynulo, že Kristýna byla dítětem introvertně zaměřeným,
nesdílným a samotářským, s neurotickými projevy. Mezi vrstevníky bývala sociálně
nesmělá, nejistá a plachá, stranila se kolektivu, kamarády nemívala, vrstevníci jí
přehlíželi. Byla mlčenlivá, tichá, zahleděná do sebe, plná obav a starostí, ustaraná,
pobledlá a často unavená. V ohrožujících situacích se ještě více stahovala do sebe,
nebránila se. Ve škole byla poslušná, pozorná, autority vždy enormně respektovala,
působila ustrašeným a zakřiknutým dojmem. V době posuzování byla v žalostném
psychickém i fyzickém stavu a její chování bylo výrazně neurotické. K dalším
charakteristikám osobnosti nezletilé patří svědomitost, vyvinutý smysl pro povinnost
a velká zodpovědnost. Její intelektové schopnosti se pohybují u dolní hranice pásma
průměru. Její emotivita je zatím nezralá, ve vývoji, v důsledku předchozí emoční
deprivace měla sklony k subdepresivnímu až depresivnímu ladění, stavům úzkosti a
strachu. U Kristýny nebyly zjištěny sklony ke zveličování vnímané události, ke
lhavosti ani tvorbě konfabulací, nebyl zjištěn motiv, pro který by mluvila nepravdu,
není schopna si danou situaci vymyslet bez toho, aby nedomyslela následky. Je tedy
zřejmé, že doma trpěla emoční a sociální deprivací, matky se bála, žila s pocitem
bezmoci, lítosti a křivdy, odstrčení a ponížení. Kristýna je dítětem zanedbaným,
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psychicky a fyzicky týraným, které již nemohlo unést tíhu povinností,
zodpovědnosti, a také způsob chování matky. To, že Kristýna po všech stránkách
strádala, potvrzuje její žádost o umístění do dětského domova, a nelze vyloučit, že
pomýšlela na nejzazší řešení (sebevraždu). Jednoznačně pozitivní emoční vztah a
silnou vazbu má k bratru Štěpánovi, se kterým doma vše prožívali a byli si jedinou
oporou, vztah přetrvává i nyní, a dále k prarodičům. V důsledku zanedbávajícího,
bezohledného a agresivního jednání matky došlo k neurotizaci osobnosti nezletilé –
žila v psychické tenzi, byla sociálně nejistá, uzavřená, neuměla navázat kamarádské
vztahy s vrstevníky, měla psychosomatické obtíže. V přímé příčinné souvislosti byl u
nezl. Kristýny zjištěn tzv. syndrom týraného dítěte, který je třeba hodnotit jako
středně těžkou újmu na zdraví.

Kolizního opatrovnictví v oblasti pěstounské péče

Prarodiče si podali návrh na svěření vnučky Kristýny do pěstounské péče a již před
rozsudkem ve věci si Kristýnu převzali v zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc. Celkově došlo ke zlepšení, jak fyzického, tak psychického stavu (za 2 měsíce
přibrala 6 kilo). Došlo i k ústupu neurotických potíží. Prarodičům jsem doporučila,
aby s Kristýnou docházeli do odborného zařízení, kde by byla v péči psychologa.
Babička toto odmítla s tím, že již nemá sílu někomu se svěřovat a domnívá se, že
došlo u Kristýny k úplné stabilizaci jejího stavu. Zároveň se babička svěřila, že
zjistila, že si Kristýna schovává jídlo.

Následně nám na OSPOD škola zaslala dopis, který Kristýna poslala své
spolužačce, kde uvádí, že babička jí všechno vyčítá a že chce spáchat sebevraždu.

Situaci jsem ihned konzultovala s ošetřující dětskou lékařkou, kdy jsme se shodly,
že je nezbytné, aby Kristýna byla v péči psychiatra.

Prarodiče jsem si pozvala k jednání na OSPOD a důrazně je vyzvala, že je nutné,
aby Kristýna byla v péči dětského psychiatra. Dědeček se vyjádřil v tom smyslu, že
je celá situace kolem Kristýny zatěžuje, že svoje děti již vychovali a netušili, že
budou mít tolik starostí s Kristýnou. Babička měla problém situaci pochopit a sdělila,
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že se musí poradit s ošetřující lékařkou. Hlavní zájem byl ze strany babičky, kdy jí
budou vyplaceny dávky pěstounské péče.

Navštívila jsem i matku Kristýny a to i vzhledem ke stanovenému soudnímu
dohledu nad výchovou Patricie. Matka uvedla, že Kristýnu navštívila i s Patricií u
prarodičů a že se snaží stabilizovat svoji rodinnou situaci tak, aby pak mohla opět
převzít Kristýnu do své péče.

K jednání byl pozván i otec Kristýny, kdy bylo na něj apelováno, aby se pokusil o
znovu navázání kontaktu s dcerou. Toto otec přislíbil a v dalším týdnu dceru u
prarodičů navštívil.

Během dalšího měsíce byla předána Patricie, sestra Kristýny, na náš OSPOD,
kterou přivedli manželé z Prahy. Uvedli, že ji matka zanechala u nich a pak se již
neozvala, zpočátku je telefonicky kontaktovala s tím, že musí zařizovat neodkladné
záležitosti a že si dceru vyzvedne. Prarodiče si Patricii převzali a podali návrh na
vydání předběžného opatření, aby jim byla sestra Kristýny svěřena do péče. Matka je
od této doby nezvěstná. OSPOD byl opět ustanoven kolizním opatrovníkem v rámci
předběžného opatření na svěření nezletilé Patricie do pěstounské péče a následně
v řízení ve věci samé.

Během dalšího měsíce došlo k velmi vážné situaci, volá babička Kristýny, je velmi
rozrušená, hovoří potichu, třese se jí hlas, není jí chvilkami rozumět a sděluje, že se
Kristýna předávkovala léky, které ji předepsala dětská psychiatrička. Je na JIP
(jednotka intenzivní péče) a udržována v umělém spánku, stav je velmi vážný. Léky
si vzala ve škole a škola volala rychlou záchrannou službu. Babičku uklidňuji,
doporučuji volat dětské lékařce a spolupracovat s nemocnicí. Babička říká, že je
silná, ale bojí se, že budeme na ní koukat špatně, právě když si požádala o Patricii do
pěstounské péče. Vysvětluji, že to rozhodně nemá na návrh na pěstounskou péči vliv,
nikdo ji nebude obviňovat.
Kristýna byla předána na dětskou psychiatrii, kde byla 6 týdnů, babička i děda ji
pravidelně

navštěvovali,

před

vánocemi

byla

propuštěna,

stabilizovaném stavu, a předána zpět do péče prarodičů.
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V lednu 2011 jsem navštívila Kristýnu u prarodičů. Kristýna subjektivně vypadala,
že je v pořádku, sdělila, že vybírá střední školu, kam by si chtěla dát přihlášku. Na
nic si nestěžuje, je ráda, že je Patricie s ní. Babička uvádí, že dál dochází ambulantně
k psychiatričce, myslí si, že je teď všechno v pořádku. Doporučuji školu konzultovat
s výchovným poradcem a opět zdůrazňuji nutnost docházet do organizace “Rozum a
cit” (spolupráce v rámci pěstounských rodin, možnost psychoterapie). Babička opět
opakuje, že nechce nikomu vyprávět její příběh a nechce nikoho jiného než mne
pouštět do domu. Nakonec sdělila, že jsou již objednání k psycholožce. Kristýna
přibrala 12 kilo.

Koncem ledna 2011 volá babička, zalyká se pláčem, není jí rozumět. Uvádí, že
Kristýna se znovu pokusila o sebevraždu, pokusila se podřezat si žíly drátem. Tento
pokus uskutečnila opět ve škole. Byla převezena na dětskou psychiatrii. Babička
sdělila, že už jí nechce domů.
Volala jsem do základní školy, kde potvrdili, že to byl demonstrativní pokus.

Bylo nutné zvážit, zda nenechat Kristýnu převést do psychiatrické léčebny, zda je
vhodný návrat do péče prarodičů.

Kontaktovala jsem nemocnici – dětskou psychiatrii, kde lékařka potvrdila
demonstrativní pokus a též doporučila dlouhodobý pobyt v léčebně.

Kristýna byla předána k dlouhodobé hospitalizaci do psychiatrické léčebny.

Hovořeno s babičkou Kristýny, rozhovor se však vyvinul tak, že začala všechny
obviňovat s tím, že nemocnice nic pro Kristýnu neudělala, psychiatrička, že jí dala
pouze léky, škola, že má stále nějaké připomínky a nakonec ani já, že jsem jí nic
nedoporučila.

Hovořeno s psycholožkou z organizace Rozum a cit (organizace pro podporu a
pomoc pěstounských rodin), která začala pracovat s babičkou, ta uvedla, že babička
se nachází v posttraumatické stresové situaci, kdy po šoku přišla fáze obviňování.
Proto je její chování negativní vůči nám všem. Psycholožka bude dále intenzivně
pracovat s babičkou tak, aby se Kristýna mohla vrátit zpět do “zdravého prostředí”.
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V průběhu hospitalizace v léčebně jsem Kristýnu několikrát navštívila (viz.
záznamy v kapitole “Rozhovory s klientem – získávání dat”). Po poslední návštěvě a
pohovoru s Kristýnou, následující den, se Kristýna znovu pokusila, přímo v léčebně
o sebevraždu. Přitom ošetřující lékařka hodnotila její stav jako stabilní s tím, že
Kristýnu do týdne propustí do péče prarodičů.

Předpokládaná doba hospitalizace Kristýny v psychiatrické léčebně by měla být do
června 2011.

Rozhovory s klientem – získávání dat

Vzhledem k umístění Kristýny v PL jsem využila mé zákonné možnosti a Kristýnu
pravidelně navštěvuji, tak abych zjistila její celkový stav. Pohovor s Kristýnou
probíhá vždy bez přítomnosti dalších osob. Následně situaci Kristýny konzultuji s
ošetřujícím lékařem a dalšími ošetřujícími pracovníky.

Záznam z první návštěvy a pohovoru s nezl. Kristýnou v PL /únor 2011

Nejprve bylo hovořeno s Kristýnou, bez přítomnosti personálu. Kristýnka na první
pohled působila spokojeně a upraveně. Kristýna uvedla, že se jí v léčebně líbí, má tu
kamarádky, např. Alenku, se kterou včera byla v kině. Jinak byli na plavečáku, pak
chodí ven apod. Tento týden mají prázdniny, takže se neučí. Jinak uvedla, že babička
za ní jezdí o víkendu a také někdy v týdnu. Pokaždé, když babička odjede, tak brečí.
Na dotaz co cítí a proč pláče, uvádí, že jí babička vyčítá, co jim udělala, že jsou s ní
jen problémy. Kristýna sama dál vypráví, že babička jí pořád něco vyčítá, říkala jí, že
je “blázen”, že je líná, když nechce uklízet.
Kristýna se začala sama obviňovat, že ví, že polevila, že byla zvyklá být pořád v
zápřahu.
Dále Kristýna uvedla, že jí babička vyčetla, že na ní platila akorát máma, která
byla přísná. Ohledně jejích spolužaček ve škole jí babička řekla, že jsou všichni
falešní, ať si nemyslí, že by jí měl někdo rád, to jen tak dělají. Když jim chtěla přes
babičku předat dopis, tak jí babička řekla, že jim ho nedá. Kristýna dala dopis mě,
abych ho předala ve škole.
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Dále Kristýna ještě uvedla, že babička často křičí, pak křičí i děda a ona si musela
zacpávat uši, protože to nechtěla slyšet. S dědou by měla Kristýna celkem dobrý
vztah, kdyby babička pořád dědovi nežalovala, on jí pak vždycky vynadá. Také často
poslouchá, že je na PC, ona si tam přitom píše básničky a texty, ale to babička neví.
Kdyby to věděla, tak by jí to smazala nebo vyhodila. Jinak kdyby měla možnost jít
domů nebo zůstat v léčebně, tak neví, kde je domov, ten nemá. Raději bude tady,
tady se jí líbí, nikdo jí nic nevyčítá, má si s kým popovídat. Pokud by mohla, tak by
raději šla do dětského domova. To jí také babička několikrát řekla, že skončí
v dětském domově.
Ohledně školy Kristýna uvedla, že ví, že se zhoršila, zameškala moc hodin, ale
chtěla by si zopakovat 9. třídu. Babička jí řekla, že to nejde, že půjde na střední
školu. Pak jí řekla, že se zpět do školy vrátit nemůže. Kristýna, ale chce zpět.
Na dotaz, po kom se jí stýská, uvedla, že po spolužačkách. Řekla, že bráchu stejně
dlouho neviděla a kde je máma neví a je jí to celkem jedno.
Také jí babička vyčítá, že jí nechce nikdo z příbuzných, protože se jí všichni bojí,
druhá babička, táta.
Kristýna se také ptala babičky, zda by mohla k nim na víkend a na to jí babička
řekla, že to těžko. Kristýna tam nechce kvůli babičce a dědovi, ale proto, že tam má
psaníčka a bojí se, že by jí je babička vyhodila. Zatím je má schovaný.
S Kristýnou jsem probrala možnosti, že může zůstat v léčebně delší dobu a pokud
se potom nebude chtít vrátit k babičce a dědovi, tak to spolu probereme a najdeme
nějaké řešení. Kristýna řekla, že by raději k babičce nešla, aby jí nepřidělávala
starosti. Na dotaz, jak to myslí, uvedla, že jí babička pořád vyčítá, že jim přidělala
starosti. Pořád křičí a ona se pak klepe.
Také mě prosí, abych hlavně nic babičce neříkala, že by jí pak hrozně vynadala, co
mi to říká. Prý se stalo, že jí někdo od nás volal a babička se pak rozčilovala v autě
tak, že Kristýna z toho byla celá rudá a bylo jí zle.
Závěrem jsem Kristýně řekla, že by bylo dobré říci toto vše i paní doktorce. Zatím
jí nic neřekla, lékařka s ní ještě příliš nehovořila. Kristýna přikývla, že to doktorce
řekne. Sama uvedla, že se chce vyléčit, protože by chtěla být dítětem a ne dospělá,
jako chtějí být všichni ostatní.
Domluvila jsem se s Kristýnkou, že přijedu za 14 dní a probereme spolu, co se
stalo.
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Dále jsem hovořila s ošetřující lékařkou, které jsem v krátkosti sdělila situaci v
rodině Kristýny. S lékařkou domluveno, že Kristýna bude v jejich zařízení cca 3
měsíce, bude zahájena terapeutická léčba, lékařka mě bude průběžně informovat.

Záznam z druhé návštěvy a pohovoru s nezl. Kristýnou v PL /únor 2011

Navštívena nezl. Kristýna v léčebně. Pohovor proběhl o samotě v místnosti pro
návštěvy.
Nejprve mě mile přivítala a klidně a pohodově vyprávěla. Uvedla, že je už zde
měsíc, má tu kamarádky, některé už odešly domů, jiné přišly. Na pokoji spí s holkou,
která je agresorka.
Stalo se, že nemohla kvůli ní spát. Prý nikdo jiný s ní nevydrží, a proto skončila u
ní na pokoji. Jinak, zde chodí na muzikoterapii, dále na dílny, kde vyrobila květináč,
pak také hodně maluje. Poprosila jsem Kristýnu, zda by mi také něco namalovala.
Přislíbila, že ano. Nejvíc ji ale baví chodit ke koním. Rozpovídala se, že v areálu
mají koně, vyjmenovala mi všechna jména koní, také by chtěla u nich pracovat.
Probíráme spolu, že je fajn, že jí to baví, třeba by mohla chodit pomáhat. Doporučuji,
aby se zeptala.
Kristýna o těchto věcech hovořila s nadšením, občas rychle, jen aby mi to všechno
stačila říct.
Následně jsme hovořily o babičce. Kristýna uvedla hodně podobné informace,
jako minule. Zatím nechce s babičkou moc komunikovat. Uvedla, že za ní jezdí ve
středu a pak o víkendu.
Návštěvu absolvuje buď s Páťou, nebo sama. Pokaždé ji něco říká a vyčítá.
Kristýna opakuje to samé, jako minule. Jsou to slova jako, že jim přidělává starosti,
že je stejná, jako její máma apod. Ohledně mámy uvedla, že se neozvala. O dědovi
hovoří v tom smyslu, že se na návštěvě akorát rozvalí a říká babičce, že si to
zasloužím být tady. Kristýna uvádí, že se snaží to neposlouchat. Dokonce prosila
sestřičky, aby ji nenechávaly dlouho s babičkou a pak zase byla návštěva na hodinu.
Také ji babička vykládala, že jí zařídila psycholožku. Kristýna reaguje, že nechce,
má toho dost tady. Vysvětlujeme si spolu souvislosti. Přiznává, že se už rozpovídala
doktorce. Dále uvedla, že po návštěvě babičky, vždycky brečí a musí si vzít prášek.
Dále uvedla, že chce opakovat 9. třídu, protože ví, že moc zameškala. Babička jí
na to říká, že je to k ničemu. Nejvíc se jí stýská po dětech ze školy, ráda by je viděla,
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neví, jestli to babička dovolí.
S Kristýnou domluveno, že se svěří se vším paní doktorce. Zůstane v léčebně tak
dlouho, dokud to půjde. Kristýna uvádí, že k babičce zatím nechce. Domlouváme si
další návštěvu. Kristýna je ráda a souhlasí.

Následně v krátkosti hovořeno se soc. pracovnicí. Ta uvedla, že prarodiče zatím
neviděla, o Kristýně toho moc neví, teprve začala pracovat s lékařkou. Sděluji
některé informace od Kristýny.
Domlouváme se na případové konferenci, že uděláme společné jednání s
primářem, dětskou lékařkou, prarodiči.

Záznam z třetí návštěvy a pohovoru s nezl. Kristýnou v PL /březen 2011

Nejprve jsem hovořila s doktorkou - ta uvedla, že Kristýna se rozmluvila, byla na
sobotu u babičky. Babička se jí nezdá být špatná, když se s ní bude pracovat, tak to
půjde. Hovoří o tom, že by u nich Kristýna byla asi měsíc, dva a pak by mohla jít
domů. Vidí to na delší spolupráci v rámci rodinné terapie.
K tomu vysvětluji, že jsem domluvena s psycholožkou s organizace Rozum a cit,
že by za Kristýnou před propuštěním zajela a promluvila s ní. Bude rodinu
doprovázet a pracovat s nimi. Lékařka s postupem souhlasí.
Dále bylo hovořeno se sociální pracovnicí PL, která uvedla, že u Kristýny je
střídaní nálad, stýská se jí po škole, nechce k babičce, ale dá jí šanci. Dále pak
uvedla, že proběhlo jednání s babičkou a že bylo domluveno, že si vezme Kristýnu
na víkend.

Po chvíli bylo hovořeno o samotě s Kristýnou. Ta mě mile přivítala, objala.
Uvedla, že se zamilovala do kluka, jmenuje se Matěj, je tady také kvůli
sebepoškozování a problémům v rodině. Začali si psát psaníčka a ona ho ráda vídá.
Jinak chlapci jsou v prvním patře a děvčata v přízemí, takže se vídají jen na
aktivitách nebo ve škole.
Kristýna dále uvedla, že chodí na keramiku, hypoterapii, umí už vést koně, moc jí
to baví, dále chodí na arteterapii, namalovala mi obrázky. Ve škole jí baví
matematika, němčina, tady jí jde. Jinak hovoří o tom, že se těší na spolužáky ze třídy.
Ohledně pobytu u babičky Kristýna uvedla, že si hrála se psem a sestrou Páťou.
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Babička jí dala podepsat přihlášky do školy, ona chce, aby šla na kosmetičku,
Kristýna by chtěla na cukrářku. Jinak si připadala, jako když je na návštěvě a né
doma. Teď půjde na víkend od soboty do neděle. Neví, jestli se těší, snad na Páťu.
Hovoří o tom, že si udělají diskotéku. To babičce nevadí, když to není často. Jinak
babička jí nechce pouštět ven, to Kristýně vadí. Ráda by se vrátila v neděli do 12h,
protože tady budou mít program a ona o něho nechce přijít. Má tady dobrou partu.
Kristýně vysvětluji, že bude s nimi pracovat i pí psycholožka z organizace Rozum
a cit. Přijde ji navštívit do léčebny.
S babičkou už pracuje.
Kristýna mi při odchodu předala obrázky pro mne a dále mi dala dopisy pro děti ze
školy.
Domluveno, že další návštěvu uskutečním zase za 14 dní.

Záznam ze čtvrté návštěvy a pohovoru s nezl. Kristýnou v PL /březen 2011

Nejprve bylo hovořeno s Kristýnou, hezky mne přivítala, objala, předala jsem jí
pár sladkostí, hned se pustila do oříšků.
Povídat si semnou pro ni není nepříjemné, domnívám se, že naopak, přesto byla
roztřesená...když jsem se jí na to zeptala, neuvědomuje si to, ale cítí se v pohodě.

Hned mi vyprávěla, že má kluka, pořád je to ten stejný, jak mi minule vyprávěla,
jmenuje se Matěj. Moc se ale nevidí, jen ve škole nebo na aktivitách. Píší si, nebo se
vodí za ruku, když jsou na procházce. Matěj je z Prahy a Kristýna hned říká, že to má
doma blbý, jako ona a že taky páchá sebevraždy. Potom vypráví o tom, že byla o
víkendu u babičky. Víkend byl prý lehce vyčítavý ze strany babičky. Kristýna si
hrála s Páťou, byly dokonce v sobotu v aquaparku, jinak se těšila zpět do PL. Ptala
jsem se jí, zda jí to nevadí se sem vracet, či jestli to nevnímá jako trest? Uvedla, že
ne, ráda se sem vrací. Ví, že tu bude ještě asi měsíc - dva. Pak se vrátí k babičce a
ještě na chvíli půjde do školy. Jinak ze školy jí nikdo neodepsal, mrzí jí to. Pak se ale
rozzářila a uvedla, že byla přijata do školy na cukrářku. Není to škola, kterou by
chtěla úplně nejvíce, ale to zatím nevadí. Možná ještě přijetí přijde. Povídáme si o
cukrařině a jaké bude mít potom možnosti. Kristýna vypráví, že ráda maluje, což je
také pro cukrářku důležité, musí mít výtvarné nadání.
Dále říká, že se jí trochu stýská tady po mámě, doslovně uvádí: ,,máma je přeci
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máma". O tátovi neví, neozval se jí, jen tu byla jednou za ní babička ze strany táty a
ta říkala, že se jí bojí. Na dotaz proč, neumí odpovědět, neví. Ptám se na brášku, říká,
že už si zvykla, že se nevidí, ale jinak jí tu byl taky navštívit.
Jinak babička, chodí na návštěvy vždycky ve středu odpoledne, teď dokonce byla
u její doktorky tady v PL. Kristýna uvádí, že si jí tam zavolali také a babička si prý
zase hrála na psycholožku a z ní dělala před doktorkou blbku. Ptám se, jak to? Říká,
že to dělá vždycky před každým, aby nebyla ona špatná. Kristýna se u toho ušklíbala.
Tuto větu zopakovala ještě jednou.
Dále mi popisuje, že dnes ráno bylo konzilium lékařů a před nimi musí vyprávět
svoje pocity.
Vždycky z toho má nervy, je jí to nepříjemné. Jinak chodí na terapie a to muziko,
arte. Hypoterapie je již ukončená a ta jí bavila nejvíce. Ráda by ke koním chodila
dál. Vypráví, jak minule cválala na koni a moc se jí to líbilo. V pondělí půjdou na
Matějskou pouť a to se moc těší, doufá, že tam bude moci být s Matějem, pak mi
poví, jaké to bylo. Domlouváme se, že přijdu zase. Kristýna mne při loučení obejme
a mává mi.
Se sestřičkou domluveno, že zapíše mou další návštěvu.

Záznam z páté návštěvy a pohovoru s nezl. Kristýnou v PL /duben 2011

Nejprve hovořeno s Kristýnou, která uvedla, že se rozešla s Matějem, že jí přestal
bavit. Na otázku jestli jí to není líto, tak uvedla, že jí je to jedno. Pak povídala, že
babička chodí k psycholožce a chová se už lépe, nic jí teď nevyčetla. Za týden prý
půjde domů.
Poprvé řekla, že se těší domů.
Vyprávěla o Matějské pouti, a že je škoda, že tam nemohla být i její sestra Páťa.
Babička jí slíbila, že pojedou v létě na dovolenou k moři. Co jí je líto, že děda se s ní
moc nebaví, když je doma na víkend.
S Kristýnkou jsem se domluvila, že až bude doma, že se na ní přijedu podívat.

Následně jsem hovořila s ošetřující lékařkou, ta potvrdila, že chtějí Kristýnu za
týden propustit. Domnívá se, že její stav již je stabilizovaný a není důvod ji dále
držet v léčebně. Na moji otázku ohledně chlapce, se kterým se měla Kristýna rozejít,
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mě doktorka sdělila, že se on rozešel s ní. Domnívá se však, že Kristýna to nese
statečně. S lékařkou domluveno, že zašle komplexní propouštěcí zprávu.

Spolupráce s dalšími pomáhajícími pracovníky

-

Prvním záchytným bodem ve vztahu ke Kristýně byla základní škola, kterou

navštěvovala. Třídní učitelka se snažila nejprve situaci, (kdy na ní subjektivně
Kristýna působila vyčerpaně, utrápeně, tj. posílala ji domů), řešit s matkou. Matka se
však proti postupu školy ohradila a obvinila školu z toho, že Kristýnu podporují v
záškoláctví. Škola využila možnosti školní psycholožky, ta provedla s Kristýnou
pohovor a následně informovala matku. Důsledkem byla ztráta důvěry svěřit se a
strach, matka ji po informaci od psycholožky zbila.
Jsem přesvědčena, že škola zde pochybila, měla kontaktovat orgán SPOD. Škola
tak učinila až na základě žádosti samotné Kristýny, která již byla natolik zoufalá, že
požádala, aby mě škola telefonicky kontaktovala. Další spolupráce byla dobrá.

-

Dalším subjektem spolupráce ve vztahu ke Kristýně je její ošetřující dětská

lékařka.
Spolupráci hodnotím velmi dobře a to i v rámci pomoci týkající motivace babičky
ke spolupráci s dalšími organizacemi.

-

Dále „Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“, kde byla Kristýna

umístěna po dobu 5 dnů, než byla předána do péče prarodičů.
Z mého pohledu je velkým přínosem využití této možnosti umístění dítěte na
nezbytnou dobu a to bez využití předběžného opatření soudu. Pro sociálního
pracovníka, tak vzniká manévrovací prostor k zajištění další péče o dítě např. v rámci
širší rodiny. V případě umístění dítěte na základě rozhodnutí soudu se doba pobytu
dítěte v ústavním zařízení prodlužuje, je totiž nutné zrušení rozhodnutí soudu.

-

Dalším článkem pomoci byla a je dětská psychiatrička, která ihned převzala

Kristýnu do své ambulantní péče a to na základě doporučení ošetřující dětské
lékařky. Akutní depresivní stav upravila antidepresivní medikací.
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Bohužel došlo u Kristýny ke zneužití této medikace při jejím pokusu o sebevraždu.
Nejsem schopná posoudit, zda doktorka mohla předvídat suicidní tendence a
doporučit případnou dlouhodobou péči v rámci hospitalizace.

-

Spolupráce s organizací “Rozum a cit”, kterou jsem doporučovala již při

převzetí Kristýny do pěstounské péče prarodičů, považuji za stěžejní.
Bohužel babička tuto spolupráci odmítala s tím, že nechce celý příběh někomu
vyprávět a že nechtějí s manželem, aby někdo další chodil do jejich rodiny. V
současné době spolupráce již funguje, možnosti této organizace jsou z hlediska
dlouhodobé psychoterapeutické práce a to včetně celé rodiny. Z mého pohledu je tato
spolupráce velkým přínosem a to i z hlediska jejich metody práce, bohaté zkušenosti
s případovými konferencemi a formou case managementu, která se teprve do práce
orgánů SPOD dostane novelizací zákona 359/99 Sb., od 1. 1. 2012.

-

Dalším subjektem pomoci byla nemocnice – oddělení dětské psychiatrie, kde

byla Kristýna hospitalizována po svém prvním a krátce i druhém pokusu o
sebevraždu.
Dalo by se říci, že došlo pouze ke stabilizaci zdravotního stavu Kristýny, nemám
pocit, že by bylo nějakým způsobem pracováno na psychickém stavu dítěte.
Spolupráce byla velmi omezená. Můj pocit byl, že se velice rádi zbaví Kristýny
doporučením do psychiatrické léčebny.

-

Posledním článkem zatím vstupujícím do případu je Psychiatrická léčebna, kde

byla Kristýna od konce ledna 2011 hospitalizována. Spolupráce s léčebnou byla
dobrá.
Domnívám se však, že opět došlo k podcenění psychického stavu Kristýny, kdy se
již opakovaně a to přímo v léčebně pokusila o sebevraždu (oběšením), a to den poté
co ošetřující lékařka hodnotila její stav jako stabilní a doporučila propuštění do péče
prarodičů.

Vztah opatrovníka s klientem a jeho rodinou

Navázání vztahu mezi Kristýnou a kolizním opatrovníkem bylo založeno již v
době, kdy nad výchovou byl stanoven soudní dohled. Domnívám se, že jinak by
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Kristýna nevyhledala moji pomoc v době, kdy se její životní situace vyhrotila, byla
zoufalá a zklamaná, ztratila důvěru k osobám v její blízkosti, nacházela se pro ni v
bezvýsledné situaci a proto volila i možnost umístění do dětského doma. Během
sociální práce s Kristýnou se vytvořil, dle mého mínění, mezi námi vztah důvěry. K
tomuto přesvědčení mě vede fakt, že při každém setkání mě Kristýna vítala a objala,
svěřovala se mi, byla otevřená a sdílná. S Kristýnou jsem byla v pravidelném
kontaktu a to již od jejího převzetí ve škole, doprovázení k lékařce, předání do
“Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc”, její předání z tohoto zařízení do
péče prarodičů, opakované návštěvy v bydlišti prarodičů, přítomna jsem byla i při
výslechu na Policii ČR, doprovázela jsem Kristýnu i k soudnímu znalci, navštívila
jsem Kristýnu i v nemocnici, a především jsem pravidelně po 14 dnech Kristýnu
navštěvovala v psychiatrické léčebně. Stav Kristýny se v průběhu případu měnil, ze
začátku, kdy byla skutečně v zoufalém stavu, došlo ke zlepšení po převzetí péče
prarodičů, Kristýna přibrala na váze, zdravotní stav se zlepšil, začala být usměvavá.
Postupem času začala opět upadat do neurotického stavu v důsledku chování
babičky, odmítání spolužáky, odmítnutí chlapce, se kterým navázala citový vztah. V
důsledku citové deprivace má Kristýna tendence se ihned citově vázat na osobu,
která se k ní chová vstřícně. Odmítá babičku a opět by raději byla v dětském
domově.

V souvislosti se zajištěním následné péče o Kristýnu, byl navázán vztah mezi
prarodiči a otcem Kristýny. První kontakt byl u nás na odboru OSPOD v rámci
rodinné konference (prarodiče, matka, otec) a uskutečnil se v době umístění Kristýny
v zařízení. Otec neměl zájem dceru převzít do své péče, ale souhlasil s péčí
prarodičů a že zkusí navázat vztah s dcerou, matka též dala souhlas s péčí svých
rodičů, dědeček Kristýny se příliš nevyjadřoval, babička se hned zajímala o finanční
stránku pěstounské péče, pak souhlasila, že si vnučku převezme. Následně po
převzetí Kristýny do péče prarodičů, mě babička velmi často kontaktovala. Ze
začátku běžné právní záležitosti týkající se pěstounské péče a sdělování informací o
prospívání Kristýny, úzce zaměřené na váhovém přírůstku. Babička nebyla příliš
sdílná k následné psychologické péči, domnívala se, že již situaci zvládla tím, že
Kristýna přibrala na váze. Situace se začala měnit po pokusu o sebevraždu, nejprve
hodinové výlevy pocitů a následně obviňování všech kolem sebe. Babička není
schopna pochopit potřeby Kristýny. Můj subjektivní pocit je, že spolupráce s
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babičkou je velice obtížná, a to již od začátku. Z mého pohledu hází vinu na všechny
okolo a zajímá se jen o finanční stránku. Dle mého pěstounská péče není vykonávána
v pořádku, o čem svědčí i stav Kristýny.

S matkou bylo jednáno bezprostředně po oznámení Kristýny o týrání, vzhledem k
okolnostem bylo z mé strany vůči matce postupováno direktivně a v mezích zákona.
Matce jsem dala možnost, aby v její výchově zůstala Patricie se stanovením soudního
dohledu nad její výchovou. Matka však Patricii zanechala u cizích lidí a dále se již
nezajímala o žádné ze svých dětí. Matka je obžalována ze zločinu týrání svěřené
osoby.
7.3.3

Celkové zhodnocení

Výsledky intervencí a ověření správnosti postupu kolizního
opatrovníka a zpětná vazba přijatých opatření

Z hlediska ochrany Kristýny před psychickým a fyzickým týrání ze strany matky a
zvláště její žádost o umístění mimo domov, jsem zvolila z možností mi daných
zákonem, umístění na základě žádosti OSPOD do Zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc. Byla zde i zákonná možnost podat návrh na vydání předběžného
opatření dle § 76a o.s.ř. na umístění Kristýny do ústavní výchovy. Domnívám se, že
v tomto případě byl zvolen správný postup a to jak z hlediska zákonnosti, tak
z hlediska nejlepšího zájmu dítěte.

Mezi další intervence paří svěření nezletilé Kristýny do pěstounské péče v rámci
širší rodiny. Zákon ukládá, že náhradní rodinná péče má přednost před ústavní
výchovou. Je důležité uvést, že jediným kritériem, kterým se soud při svěření řídí je,
že to vyžaduje zájem dítěte. Osobou pěstouna může být pouze fyzická osoba, která
splňuje zdravotní a materiální předpoklady a je zárukou řádné výchovy dítěte.
Úkolem kolizního opatrovníka je při zahájení řízení ve věci svěření nezletilého do
pěstounské péče, dle § 45 odst. 2) zákona o rodině, před vydáním rozhodnutí soudu,
povinnost podat zprávu o prošetřených poměrech v rodině budoucích pěstounů, ve
které musí být podrobně popsána bytová situace, finanční poměry a navázaná citová
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vazba mezi budoucími pěstouny a nezletilým dítětem. Pokud je potřeba, provede se
pohovor s dítětem, který se předkládá soudu spolu se zprávou ze šetření.
Při samotném řízení je pak úkolem kolizního opatrovníka, aby v závěrečném
vyjádření zhodnotil, zda navrhovatelé jsou vhodné osoby stát se pěstouny nezletilého
dítěte, zda je toto i přáním nezletilého a následně doporučit soudu, zda má návrhu
navrhovatelů vyhovět.
Ověření správnosti postupu kolizního opatrovníka z hlediska zákonných možností
v daném případě považuji za zcela správný. V době, kdy soud rozhodoval o
pěstounské péči, bylo na straně pěstounů vše v pořádku, Kristýna si přála být v jejich
péči. Teprve následně lze na základě psychického stavu Kristýny a chování prarodičů
(pěstounů) vyvodit, že z hlediska nejlepšího zájmu dítěte nebyla pěstounská péče
prarodičů vhodná.

Vážný nedostatek spatřuji v tom, že se koliznímu opatrovníkovi nepodařilo hned
na začátku přesvědčit babičku Kristýny o nutnosti psychoterapeutické péče a
spolupráce s organizací Rozum a cit, domnívám se, že se mohlo předejít u Kristýny,
pokusům o sebevraždu. Zde mohl kolizní opatrovník využít zákonné možnosti a dle
§ 12, odst. 1, písm. b) zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, uložit
rodičům, ale i osobám zodpovědným za výchovu, svým rozhodnutím povinnost
využít pomoc určitého odborného poradenského zařízení.

Mezi další přijatá opatření patří podání podnětu na stanovení soudního dohledu
nad výchovou dítěte. Zde přijaté opatření a správnost postupu kolizního opatrovníka
jak z hlediska zákonných možností, tak z hlediska nejlepšího zájmu dítěte byla zcela
správná. Je nutné uvést, že změnou výchovy ve smyslu pěstounské péče byl soudní
dohled zrušen.

Dalším přijatým opatřením bylo podání trestního oznámení na matku z důvodu
podezření na týrání nezletilých dětí. Zde je ovšem zákonná povinnost a to nejen pro
orgány sociálně-právní ochrany dětí.
V rámci trestního řízení a obžaloby matky Kristýny z týrání svěřené osoby, byl
vypracován zkrácený znalecký posudek ke zjištění psychického stavu a věrohodnosti
výpovědí nezletilé a dále ke zjištění psychického stavu obžalované matky. Z tohoto
posudku jednoznačně vyplynulo, že u Kristýny byl zjištěn tzv. syndrom týraného
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dítěte se středně těžkou újmou na zdraví. S tímto závěrem se plně ztotožňuji.
Zároveň však znalci konstatují pozitivní změnu ve vztahu převzetí péče prarodičů s
tím, že jsou neurotické potíže na ústupu, v důsledku změny výchovného prostředí a
odborné-psychologické péče, vývoj Kristýny se začal ubírat žádoucím směrem a její
psychický stav se zlepšil, nelze však zatím jednoznačně posoudit, po jakou dobu
bude léčba nutná a zda se podaří odstranit všechny psychické problémy bez následků
do budoucna. Bude-li Kristýna v péči babičky, je prognóza dalšího vývoje spíše
dobrá. S tímto názorem se nemohu plně ztotožnit, i když je nutné přihlédnout k době,
kdy byl znalecký posudek vypracován, a to, když byla Kristýna v péči prarodičů
velmi krátkou dobu, před jejím pokusem o sebevraždu. Přesto se domnívám, že
znalci mohli další vývoj lépe odhadnout.
Výkon kolizního opatrovnictví zatím trvá, řízení nebylo skončeno.

Mezi další intervence patří i zajištění ochrany sourozenců nezletilé Kristýny.
Z hlediska nezletilého Štěpána v řízení na změnu výchovy, kdy výkon kolizního
opatrovnictví byl zcela správný a to jak z hlediska zákonných možností, tak i
nejlepšího zájmu dítěte. Štěpán byl svěřen do péče svého otce. Sestra Patricie byla
svěřena do pěstounské péče prarodičů, v péči prospívá. Lze tedy osvědčit správnost
postupu kolizního opatrovníka.

7.3.4

Diskuse

Posouzení situace dítěte je záležitost složitá a náročná. Jedná se o komplexní
problematiku, kdy se sociální pracovník, kolizní opatrovník, neobejde bez spolupráce
a pomoci dalších odborníků. Dítě je bio-psychosociální individualitou, a tudíž je
třeba posoudit každého jedince a jeho situaci jak z hlediska zdravotního, tak
z hlediska psychologického a samozřejmě i sociálního či sociálně-právního. Bez
pomoci pediatra, dětského psychologa se sociální pracovník při posuzování potřeb a
situace dítěte neobejde. Mnohdy potřebuje zapojit do posuzování ještě další
odborníky- neurologa, dětské psychiatra, speciálního pedagoga, právníka a další
profese (Matoušek, 2003).
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Pokud se mám zamyslet nad svojí rolí v tomto případu a to z hlediska pracovníka
orgánu sociálně-právní ochrany dětí a zároveň opakovaně ustanoveného kolizního
opatrovníka, zjistila jsem, že jsem neučinila vše v době, kdy byl nad rodinou
stanoven soudní dohled (2006-2008). Nepoznala jsem, že je Kristýna týraná, že
situace Kristýny musela dojít až do fáze, kdy je diagnostikována středně těžká újma
na zdraví v důsledku dlouhodobého týrání matkou. Otázkou je, zda vůbec bylo v
mých možnostech něco takového odhalit. Soudní dohled je pravidelně jednou za šest
měsíců. Zároveň je žádána zpráva lékaře a školy.

Tento případ nezletilé Kristýny mě velmi zasáhl, mám před sebou ještě hodně
práce s touto rodinou. Stále zvažuji, co by v daném případě bylo pro Kristýnu
nejlepší. Zda ji ponechat v péči prarodičů, případně hledat novou pěstounskou
rodinu. Největší obavy mám z toho, že se jednou Kristýně pokus o sebevraždu
povede.

Z mého pohledu Kristýně dlouhodobě scházela ze strany matky pozitivní emoční
odezva, láska, něha, porozumění, pochvala apod. Toto rodinné prostředí vedlo u
Kristýny k neurotizaci osobnosti a k chování, které následovalo, tj. k sociální
nejistotě, sníženému sebevědomí, podceňování sebe, stavům úzkosti a strachu z
matky a později i babičky, zdravotním problémům včetně podvýživy a neúměrného
úbytku na váze a především k jejím opakovaným pokusům o sebevraždu.
Kristýna již v době před znaleckým posudkem napsala dopis, ve kterém uvádí, že
si chce sáhnout na život, znalci o tomto věděli, a přesto jim stačilo, že se Kristýna
odmítla k dopisu vyjádřit.
Kristýna na mě vždy působila jako velmi milá a ochotná dívka, která touží po
přijetí a pochvale.

Je důležité uvést i informace týkající se matky Kristýny, kdy se znalci vyjádřili, že
matka v době kdy žila s dětmi ve společné domácnosti, netrpěla a netrpí duševní
chorobou v pravém slova smyslu (psychózou), ani poruchou intelektu či závislosti na
návykových látkách. Její osobnost vykazuje psychopatické rysy – znaky extrémní
nezralosti,

nezdrženlivosti,

nestálosti,

neukázněnosti

a

nezodpovědnosti,

egocentrické hypersenzitivity. Utváří patologické vztahové rámce. Její mateřská role
je tím hrubě narušena. V době, kdy se dopouštěla týrání dětí, byly její rozpoznávací
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schopnosti snížené, ale jen mírně, forenzně nepodstatně, pouze v důsledku poruchy
osobnosti.

8 Závěr
Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na činnost sociálního pracovníka
v sociálně-právní ochraně dětí, v roli ustanoveného opatrovníka dítěte. Role
kolizního opatrovníka je nezastupitelná a velmi významná, jelikož je opatrovník
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nedílnou součástí procesu rozhodování týkající se budoucnosti dítěte. Žádný z rodičů
nemůže své dítě zastoupit, jde-li o právní úkony ve věcech, při nichž by mohlo dojít
ke střetu zájmů mezi dítětem a rodičem. Nezletilé dítě musí mít proto vždy kolizního
opatrovníka. Vzhledem k obrovskému nárůstu počtu opatrovnických řízení je výkon
opatrovnictví jedním z důležitých těžišť práce orgánů sociálně-právní ochrany dětí.
Při rozhodování soudu o budoucnosti dítěte je kvalitně a zodpovědně provedené
šetření v rodině a profesionálně provedený pohovor s dítětem obrovským přínosem.
Důležitá je rovněž práce kolizního opatrovníka mimo řízení, kdy vztahy v rodině
jsou velmi vypjaté, a lze předpokládat komplikovaný spor. Velmi záleží na
zkušenosti a intervencích jak opatrovníka, tak soudu.
V teoretické části diplomové práce jsem zpracovala názorný a srozumitelný výklad
možné uchopitelnosti právní úpravy opatrovnictví v rámci sociálně-právní ochrany
dětí, což bylo mým cílem. Vysvětlila jsem právní postavení a rozlišení opatrovnictví
včetně historického náhledu. Dále jsem se zaměřila na roli opatrovníka a to nejen
z hlediska jeho zákonem vymezených pravomocí a povinností, ale především
s ohledem na nejlepší zájem a blaho dítěte. V teoretické části jsem se věnovala i
přípravné fázi před ustanovením opatrovníka dítěti. Tato fáze bývá často velmi
složitá a objevuje se nejčastěji v případech, kdy je nutné upravit poměry dítěte
rozcházejících se rodičů, případně když se řeší spory ohledně styku s dítětem.
Největší problém spatřuji v tom, že pokud se rodiče nedohodnou a dítě používají
jako nástroj proti sobě, je pro opatrovníka velmi těžké hájit zájem dítěte. Dítě je
většinou zmanipulované a ovlivněné postoji jednoho z rodičů, takže jakýkoliv zásah
v dané situaci, může znamenat velké riziko traumatu dítěte. Vzhledem ke zvolenému
tématu jsem považovala za nutné vysvětlit i úkony opatrovníka v soudním řízení, kdy
tento opatrovník má rovnocenné postavení účastníka řízení před soudem, vzniká mu
tzv. generální procesní plná moc. Je tedy ve stejné pozici v rámci procesních úkonů,
jako např. advokát. V závěru teoretické části jsem uvedla některé typy
opatrovnických řízení.
V empirické části jsem zvolila jednu případovou studii, která svoji složitostí
dostatečně demonstruje výkony kolizního opatrovníka, které se v této studii opakují a
souběžně probíhají. Cílem bylo ověření správnosti postupu kolizního opatrovníka
z hlediska zákonných intervencí a účinnost přijatých opatření směřující k ochraně
dítěte. Správnost postupu kolizního opatrovníka jsem posuzovala s ohledem na
splnění zákonem stanovených podmínek a z hlediska skutečných dopadů na dítě.
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Každý případ je individuální.

I když je splněna podmínka zákonného postupu

opatrovníka a v dané situaci se jeví zvolená intervence jako nejlepší v zájmu dítěte,
často se v budoucnu ukáže, že nebyla příliš vhodná.
Ustanovený opatrovníka má sice legislativně vymezené pravomoci a povinnosti
tak, jak jsem ve své diplomové práci popsala, ale v soudní síni je výsledek jeho
činnosti ovlivněn osobou soudce. Nejednotnost názorů na samotné rozhodování se
často liší nejenom postupem kolizního opatrovníka v regionu, ale především
nejednotností rozhodování soudů.

Domnívám se, že diplomová práce dospěla k obecným poznatkům a dá se využít
především pro začínající sociální pracovníky v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.
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Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na činnost sociálního pracovníka v sociálně-právní
ochraně dětí, v roli ustanoveného opatrovníka dítěte. Vychází z teoretických
poznatků a publikací, zákonů a také z praktických zkušeností získaných při výkonu
kolizního opatrovnictví. Cílem práce je zpracovat názorný a srozumitelný výklad
možné uchopitelnosti právní úpravy opatrovnictví v rámci sociálně-právní ochrany
dětí. Tato práce rovněž poukazuje na problematiku role sociálního pracovníka před a
po ustanovení opatrovníka a to z praktického hlediska v kontextu právní úpravy.
Úvodní kapitoly jsou věnovány opatrovnictví z právního hlediska, jeho historického
náhledu včetně rozlišení a postavení opatrovníka a doby jeho výkonu. Dále je
zpracována role opatrovníka a důležitost jeho spolupráce se soudem a ostatními
subjekty pomoci v rámci sociálně-právní ochrany dětí. Nedílnou součástí diplomové
práce jsou i úkony opatrovníka v soudním řízení a některé typy opatrovnických
řízení. Empirická část je věnovaná případové studii, která svojí složitostí dostatečně
demonstruje opakující se a souběžně probíhající výkony kolizního opatrovníka.
Cílem výzkumu je ověření správnosti postupu kolizního opatrovníka v rámci
zákonných intervencí a zpětná vazba přijatých opatření z hlediska účinnosti.
Správnost postupu kolizního opatrovníka bylo posuzováno s ohledem na splnění
zákonem stanovených podmínek a z hlediska skutečných dopadů na dítě.
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Sociálně-právní ochrana dětí
Nezletilé dítě
Kolizní opatrovník
Sociální pracovník
Rodičovská zodpovědnost
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Abstract:
This thesis focuses on the activities of social workers in social and legal protection
of children, designated as the children´s guardiens. It is based on theoretical
knowledge and publications, laws and practical experience gained from exercising
the conflict custody. The aim is to work out an illustrative and understandable
presentation of possible application of the guardianship legislation in the field of
social and legal protection of children. This work also highlights the problems of the
role of a social worker before and after his appointment as a curator from a practical
point of view in the context of the legislation. The introductory chapters deal with the
custody from the legal point of view, from the historical point of view including the
definition of the curator status and the duration of his performance. It also focuses on
the curator´s role and the importance of his cooperation with the court and other
institutions involved in the process of social and legal protection of children. The
curator´s acting in legal proceedings and some types of guardianship proceedings
are desribed in the thesis. The empirical part is devoted to a case study which, thanks
to its complexity, adequately demonstrates the recurrent and concurrent
performances of the curator ad litem. The research objective is to verify the
correctness of the curator ad litem in the legal interventions and the feedback
measures in terms of efficiency. The correctness of procedures applied by the
guardien ad litem was assessed with regard to the fulfillment of conditions stipulated
by

law

and

in

terms

of

the

Key words:
Socio-legal protection of children
Minor child
Guardien ad litem
Social worker
Parental responsibility
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actual

impact

on

the

child.
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