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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra spravedlnosti ze dne 17. 4. 2019, s termínem dodání stanovisek do 

21. 5. 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce.  

  

Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

Ministerstvo financí  

 

JUDr. Stanislava Vosková 

e-mail: 

Stanislava.Voskova@mfcr.cz 

 

Zásadní připomínka: 

Obecně úpravě řešení rodinněprávních vztahů 

Domníváme se, že v praxi spíše nebude notář fungovat 

jako primární kontrola obsahu dohody, jak uvádí 

důvodová zpráva, a to zejména pokud jde o soulad této 

dohody se zájmem dítěte.  Podle našeho názoru nejsou 

notáři k této činnosti dostatečně odborně vybaveni.  

Lze se domnívat, že posouzení notářem nemůže 

nahrazovat posuzování soudu, jelikož notář nebude 

mít dostatek informací k případu a zároveň nebude mít 

čas ani prostředky je zjišťovat. Obáváme se, že 

uzavření dohody formou notářského zápisu je schopno 

zajistit pouze její formální správnost a soulad 

s právním řádem. Zcela zde absentuje subjekt, který 

by zajistil ochranu oprávněných zájmů dítěte 

v případě jejich kolize se zájmy rodičů. Posouzení 

toho, zda dohoda je i v zájmu dítěte (který nemusí být 

shodný se zájmem rodičů, jakkoliv ti dospěli 

k dohodě) je podle našeho názoru mimo odbornost a 

možnosti většiny notářů, kteří se touto problematikou 

nikdy nezabývali. Obavu, že nebudou dohodou 

dostatečně chráněny zájmy dítěte, podporuje i 

navrhovaná úprava obsažená v § 71c odst. 3 

notářského řádu. Podle ní se pro uzavření dohody bude 

dostačující prohlášení rodičů, že dítě s obsahem 

dohody seznámili a dali mu možnost se vyjádřit 

(případně prohlášení že tohoto dítě není schopno), 

aniž bude povinnost v dohodě názor dítěte uvést a aniž 

by notář byl povinen si názor dítěte ověřit.  Návrh 

VYSVĚTLENO 

 

S přihlédnutím k výsledku vypořádání připomínek dalších připomínkových míst 

a soudů se předkladatel kloní k tomu nezavádět vykonatelný notářský zápis jako 

rovnocenný způsob úpravy poměrů nezletilého dítěte k dohodám schvalovaným 

soudem. Možnost vydat exekuční titul by tedy měla zůstat do budoucna i nadále 

v rukou soudu. Přistoupeno bylo k volbě varianty II. Vedle schválení dohody 

soudem by tedy mohla existovat možnost rodičů dítěte předložit soudu, který má 

rozhodovat o rozvodu, dohodu o poměrech dítěte v písemné formě s úředně 

ověřenými podpisy. Tato dohoda, pokud k ní nebyly dány předpoklady již na 

počátku, by mohla být uzavřena zpravidla poté, co rodiče absolvovali odborné 

poradenství (edukaci), jehož absolvování jim uložil opatrovnický soud dítěte. Celé 

opatrovnické řízení (včetně jednání, dokazování a rozhodnutí) by však v takovém 

případě proběhnout nemuselo a výsledkem by byla mimosoudní dohoda rodičů, 

která by nebyla vykonatelná. Za optimální se v tomto ohledu považuje stav, kdy se 

edukací rodičů odstraní překážky v dosažení dohody, za něž je v praxi často 

považována především jejich nedostatečná informovanost a nedostatek komunikace. 

Pro účely uzavření dohody by v tomto smyslu mohl posloužit tzv. rodičovský plán, 

který je mnohými soudy již v praxi používán (např. 

https://www.justice.cz/documents/39209/1040655/Rodicovsky+plan.pdf/eddfb134-

bf7b-4eb7-9d99-1f02cd02a07a). Ten pomáhá rodičům se do budoucna podrobně 

zamyslet nad řadou potenciálně konfliktních situací v dalším životě dítěte a nastínit 

jejich řešení (vzdělávání, lékařské péče, 

volnočasové aktivity atd.). Je-li rodiči na těchto aspektech dosaženo shody, 

nepokládá se již za nutné vtělovat tyto závěry do vykonatelného titulu, který je stejně 

není způsobilý odpovídajícím způsobem postihnout. Vznikne-li přitom mezi rodiči 

v budoucnu obtížně řešitelný spor, je to spíše důvod k tomu, aby se záležitostí nově 

zabýval opatrovnický soud dítěte, nežli aby byl dán prostor jedné ze stran k nařízení 

exekuce původního rozhodnutí. Za adekvátní se rovněž pokládá, aby na vyplnění 
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rovněž neřeší situace, kdy dítě s dohodou (zejména 

pokud jde o úpravu styku s rodiči) souhlasit nebude.    

Varianta I, která počítá s notářem, tak může přinést 

dodatečné (a poměrně vysoké) náklady pro účastníky 

řízení, nicméně s patřičným posouzením z jeho strany 

vzhledem k uvedenému spíše nelze počítat. Z tohoto 

pohledu nepovažujeme navrhovanou změnu za zcela 

vhodnou a přikláníme se k tomu, aby schvalování 

dohod v této oblasti zůstalo v rukou soudu. 

 

rodičovského plánu participovali rodiče přímo s dítětem, neboť právě oni se budou 

společně podílet na jeho realizaci. Není-li zde přitom vedeno formalizované řízení 

před státním orgánem, jehož výstupem by bylo vykonatelné rozhodnutí, nepovažuje 

se za nezbytné, aby názor dítěte zjišťoval orgán státu. Dojde-li přitom kdykoli v 

budoucnu ke sporu o řešení určité záležitosti (např. kam má dítě nastoupit do školy), 

považuje se za příhodnější ji řešit individuálně, v krajním případě rovněž před 

soudem. Nepokládá se však za proporcionální i nadále plošně zatěžovat polovinu 

dětské populace a jejich sezdaných rodičů nezbytností absolvovat povinně celé 

řízení před opatrovnickým soudem. Tento postup by měl být nadále vyhrazen 

především obtížně řešitelným případům, kdy se rodiče ani s využitím podpůrných 

opatření nedokážou o záležitostech dítěte dohodnout, popřípadě se dohodnou až v 

přímém důsledku s průběhem soudního řízení (po provedení dokazování). 

K čl. 1, čl. I, bod 3: 

Podle našeho názoru nelze odkazovat v § 755 odst. 3 

větě druhé (ve znění navrhovaných úprav) na řízení 

podle odstavce 2 písm. a), neboť ustanovení §755 

odst. 2 písm. a) upravuje jeden z důvodů, pro které 

nemůže být manželství rozvedeno, nikoliv řízení. 

Domníváme se, že zde by bylo vhodnější výslovné 

uvedení, že se jedná o řízení o úpravu poměrů k dítěti 

na dobu po rozvodu, případně odkaz na § 906 odst. 2. 

V § 755 odst. 3 větě poslední (ve znění navrhovaných 

úprav) není jasné, o jakou dohodu, kterou může soud 

schválit, se jedná. Je možný výklad, že se jedná o 

dohodu, která je ve zjevném rozporu se zájmem dítěte, 

což je vysoce nežádoucí. Navrhujeme ustanovení 

přeformulovat (např. „… rozhodnout i tak, že tuto 

následnou dohodu schválí“), nebo nejlépe poslední 

část věty vynechat a ponechat znění „Soud však i v 

tomto řízení vede manžele především k dohodě.“. 

AKCEPTOVÁNO 

 

Ustanovení § 755 odst. 3 bude upraveno takto:  
 

Mají-li manželé nezletilé dítě, které není plně svéprávné, soud manželství 

nerozvede, dokud nerozhodne se manželé nedohodnou o poměrech dítěte v době 

po rozvodu manželů. Nedohodnou-li se manželé, soud manželství nerozvede, 

dokud o tom nerozhodne soud v řízení o úpravu poměrů k dítěti na dobu po 

rozvodu. 

 

Vyjádření MF: „Souhlas s vypořádáním“. 

K  čl. I, bod 9 (§921a odst. 1) 

Nesouhlasíme s tím, aby postupník, jenž zaplatil za 

postoupení pohledávky méně než 100 % a z tohoto 

důvodu se k postoupení pohledávky nepřihlíží, neměl 

žádné právo na vrácení jím poskytnuté úplaty.  

Upozorňujeme dále, že hrozí nebezpečí, že, celý 

odstavec 1 bude snadno obcházen tak, že dohoda bude 

uzavírána za 100 % hodnoty pohledávky, případně 

AKCEPTOVÁNO 

 

Bude vypuštěno pravidlo, podle něhož postupník při nezaplacení náležité výše 

úplaty ztratí právo na její vrácení. Bude doplněno pravidlo, že se úplata poskytuje 

pouze bezhotovostním převodem na účet u poskytovatele platebních služeb. 

Důvodová zpráva bude doplněna o hlavní důvody, proč MF nesouhlasilo, aby došlo 

k omezení okruhu postupníků jen na osoby oprávněné poskytovat spotřebitelský 

úvěr. 
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bude v tomto smyslu podepsáno potvrzení o zaplacení, 

avšak plnění bude reálně nižší a nikdo to neprokáže. 

Aby se tomu zabránilo, bylo by nutné pravidlo, že 

úplata za postoupení pohledávky na výživném bude 

pouze bezhotovostní. To, co uvádí důvodová zpráva, 

že postupník bude muset při exekuci na vymožení 

postoupené pohledávky na výživné prokázat zaplacení 

100 % její hodnoty, z textu návrhu zákona podle 

našeho názoru nevyplývá. 

Současně nesouhlasíme s odůvodněním v důvodové 

zprávě, proč bylo upuštěno od postupování 

pohledávek osobám oprávněným podle § 7 zákona č. 

25/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Hlavním 

důvodem, proč Ministerstvo financí s takovýmto 

návrhem nesouhlasilo, byla jednak naprostá 

nesouvislost s podnikáním uvedených osob a dále 

skutečnost, že model odkupování pohledávek za 100 

% jejich hodnoty není z podnikatelského hlediska 

ekonomicky životaschopný. 

 

Vyjádření MF: „Navrhujeme poslední odstavec na str. 33 důvodové zprávy zcela 

vypustit. V kontextu ho, že důvodová zpráva má obsahovat především zdůvodnění 

navrhované úpravy a skutečnosti, že k řešení spočívající v možnosti postupovat 

pohledávky na výživném osobám oprávněným podle § 7 zákona o spotřebitelském 

úvěru, považujeme tento text za zbytečný, resp. spíše matoucí.“. 

 

Stanovisko MSp: Poněvadž se i nadále objevují návrhy na omezení okruhu 

způsobilých postupníků, považovali za vhodné těmto návrhům předcházet náležitým 

zdůvodněním, proč podobný krok nelze považovat za odpovídající, a to jak obecně, 

tak ve vztahu k danému okruhu subjektů, o nichž se v té souvislosti nejvíce hovořilo. 

Příslušný odstavec lze však vypustit. 

 

 

K  čl. I, bod 9 (§ 921a odst. 2) 

Nesouhlasíme s tím, že ač postupitel neručí za 

nedobytnost pohledávky, v případě že postupník mohl 

vědět, že pohledávka je nedobytná, nebude postupitel 

ručit ani za to, že pohledávka trvala. Pro takový postup 

není důvod a důvodová zpráva jej nikterak 

nevysvětluje, s výjimkou zlepšení pozice postupitele. 

To není dostatečné vysvětlení pro takový významný 

rozpor mezi právy a povinnostmi obou smluvních 

stran. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 

 

Principielně se nebráníme akceptaci připomínky. Podle ní by se jinak měla uplatnit 

obecná úprava § 1885 odst. 1 OZ, podle kterého postupitel neodpovídá postupníkovi 

za to, že pohledávka v době postoupení trvala, pokud postupník věděl, že pohledávka 

je nejistá nebo nedobytná. Upozorňujeme však na specifika pohledávek výživného, 

která podle našeho názoru odůvodňují stanovení odchylky ve prospěch postupitele. 

Předně upozorňujeme na skutečnost, že postavení osoby oprávněné z vyživovací 

povinnosti není srovnatelné s postavením běžného věřitele (např. ze smluvních 

závazkových vztahů). Oprávněná osoba, zejména jde-li o dítě (byť zastoupené 

zákonným zástupce), je osobou v potenciálně zranitelném postavení. Specifikem 

výživného je přitom to, že může dojít ke zrušení nebo snížení výživného za minulou 

dobu. K ochraně nezletilého dítěte je však i v takovém případě stanoveno, že se 

spotřebované výživné nevrací. Obdobně se nepokládá za důvodné, aby oprávněná 

osoba (zvláště nezletilý) odpovídala (přinejmenším v plném rozsahu) postupníkovi 

za to, že pohledávka trvala, pokud postupníkovi mohly být známy skutečnosti 

odůvodňující snížení výživného (např. si mohl zjistit informace o momentálních 

platebních schopnostech povinného). V daných případech podle našeho názoru lze 

po postupníkovi požadovat zvýšený standard opatrnosti. Alternativně by bylo 
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možno zvážit limitaci dané výjimky pouze na případy, kdy je oprávněnou osobou 

(postupitelem) nezletilé dítě, eventuálně konstruovat dané omezení tak, že nezletilý 

odpovídá za to, že pohledávka v době postoupení trvala, jen v rozsahu, v jakém 

úplata dosud nebyla spotřebována (za předpokladu, že postupník mohl vědět, že je 

nejistá). 

 

Vyjádření MF: „Z hlediska MF se přikláníme spíše k omezení výjimky na případy 

nezletilých dětí.  Současně předpokládáme, že důvody zvolené úpravy budou 

podrobněji popsány v DZ.“. 

 

Stanovisko MSp: Výjimka bude omezena na případy nezletilých dětí, které 

nenabyly plné svéprávnosti. Popsané důvody pro tuto úpravy budou doplněny do 

důvodové zprávy. 

 

 

 

K čl. IV, bod 8 (položka 4 Sazebníku soudních 

poplatků): 

Navržený bod porušuje stávající systematiku 

Sazebníku soudních poplatků, kdy sazba, resp. výše 

soudních poplatků je vždy v bodě 1, případně 

v několika prvních bodech položky a samotná výše 

nebo sazba není součástí souvislého textu, ale je 

zarovnána vpravo.  

V tomto případě má být výše soudního poplatku 

uvedena přímo v souvislém textu, a to navíc 

v posledním bodě položky, což odporuje výše 

uvedené systematice.  

Požaduje se proto nedoplňovat do položky 4 bod 

7 a výši poplatku za návrh na zahájení řízení o rozvod 

manželství uvést v bodě 1 položky 4 jako písmeno c) 

a stávající písmeno c) označit jako písmeno d) 

s provedením návazných změn. 

Alternativně se požaduje v položce 4 bodu 7 vypustit 

slova „, se vybere poplatek“ a částku „7000 Kč“ 

zarovnat vpravo. Spolu s touto změnou se v takovém 

případě doporučuje osamostatnit body 6 a 7 z položky 

4 do nové samostatné položky, např. položky 4a.  

AKCEPTOVÁNO 

 

Příslušné sazby poplatků budou přesunuty do nové samostatné položky 4a, přičemž 

bude dodržena stávající systematika Sazebníku. 
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Připomínka: 

 

K čl. 1, čl. I, bod 5 

Pokud bude rozhodnuto o tom, že dohodu rodičů 

nebude muset schvalovat soud, doporučujeme spíše 

přijetí varianty II, kde by bylo třeba jen úředně 

ověřených podpisů a ověření, zda je dohoda v zájmu 

dítěte, bylo ponecháno na uvážení soudu. Tato 

varianta se nám jeví méně nákladná z hlediska 

zainteresovaných stran. V této souvislosti 

upozorňujeme, že pokud by byla zvolena varianta II, 

je podle našeho názoru třeba ještě prověřit ostatní 

navrhované změny a případně je upravit tak, aby 

odpovídaly zvolenému řešení (např. navrhované znění 

§ 909 počítá pouze s dohodou ve formě notářského 

zápisu). 

AKCEPTOVÁNO 

 

Počítá se s přijetím varianty II. Možnost posoudit soulad dohody se zájmem dítěte 

zůstane soudu ponechána (srov. navrhovaná změna § 906 odst. 2 OZ). V souvislosti 

se zvolenou variantou budou upravena související ustanovení § 909 a 923 odst. 1. Je 

nicméně třeba si uvědomit, že tyto případy se vztahují jak na situace dítěte 

rozvedených rodičů, tak na případy dítěte nesezdaných rodičů, o jehož poměrech 

byla dříve uzavřena dohoda. Z tohoto důvodu se navrhuje zobecnit, že změní-li se 

poměry, bude moci soud rozhodnout o změně úpravy poměrů jen tehdy, 

nedohodnou-li se na ní rodiče. Forma této úpravy pak bude záviset na tom, v jaké 

formě se rodiče dohodli na dřívější úpravě. V případě, že byla dříve uzavřena dohoda 

v písemné formě s úředně ověřenými podpisy (vyžadoval-li to v případě 

rozvádějících se rodičů zákon), mělo by ke změně dojít v téže formě. V případě 

dítěte nesezdaných rodičů zvláštní požadavek na formu dohody stanoven není. 

K  čl. I, bod 9 (§ 921a odst. 1) 

Jsme si vědomi toho, že navržená úprava umožnění 

postupování pohledávek z výživného je mj. 

motivována i snahou zamezit, resp. vůbec neumožnit 

zneužívání tíživé finanční a sociální situace těch 

rodičů, kterým jejich bývalý partner výživné neplatí (a 

to zejména v případech, kdy se tak děje dlouhodobě) a 

nevytvořit tak podhoubí pro další formu obchodu s 

chudobou. Nicméně máme pochybnosti o tom, zda 

takto nastavené postupování pohledávek, kdy je 

možné ji postoupit pouze za 100% její hodnoty, naplní 

cíl navrhované úpravy, tedy zlepšení postavení 

alespoň části z oprávněných osob, kterým výživné 

není placeno. Pohledávky za 100 % hodnoty budou 

podle našeho názoru postupovány minimálně (v úvahu 

tento postup připadá v úvahu zejména asi v rámci 

rodiny, kde je už ale podle našeho názoru možné 

situaci řešit např. pomocí plné moci). Je totiž třeba vzít 

v úvahu, že některé tyto pohledávky jsou velmi 

obtížně vymahatelné (zejména v případě, kdy povinné 

osoby jsou osobami zatíženými vícečetnými 

exekucemi, osobami ve výkonu trestu, osobami 

AKCEPTOVÁNO 

 

Bude vypuštěna podmínka 100% protihodnoty za postoupení pohledávky 

výživného. Zároveň však bude postoupení pohledávky podmíněno souhlasem soudu 

podle § 898 OZ. Právě v rámci tohoto řízení by se měl soud v individuálním případě 

zabývat adekvátností nabízeného protiplnění s přihlédnutím ke všem okolnostem. 

 

Vyjádření MF: „Souhlas s vypořádání, nicméně konstatujeme, že se obáváme, že 

pokud bude postoupení pohledávky na výživném podléhat schválení soudu vždy (tedy 

i v případě, že bude postupováno za 100 % její hodnoty), budou možnosti jeho využití 

velmi omezené.   

Jsme si ale vědomi citlivosti této problematiky a potřeby ochrany zájmu nezletilých 

dětí a ponecháváme tedy to, zda např. podmínku schválení soudem neomezit pouze 

na postoupení za nižší protihodnotu na zvážení MSpr. Jsme si vědomi i toho, že 

uvedené řešení by ještě muselo být zváženo i v kontextu připomínek ostatních 

připomínkových míst i zajištění právě ochrany zájmů nezletilých.“ 

 

Stanovisko MSp: Pro případy, kdy oprávněná osoba obdržela 100% protihodnotu 

za postoupení pohledávky, bude stanoveno, že se nepřihlíží k nedostatku souhlasu 

soudu a hledí se, že tu právní jednání bylo od počátku (myšleno bezvadné). 
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žijícími na hranici životního minima ap).  Osobám 

oprávněným z výživného v případech, kdy povinná 

osoba neplatí, by v řadě případů pomohla i nižší částka 

než je 100 % pohledávky.  

K  čl. I, bod 9 (§ 921a odst. 3) 

Ve druhé větě odstavce 3 je třeba slova „na 

postoupenou pohledávkou“ nahradit slovy „na 

postoupenou pohledávku“. 

AKCEPTOVÁNO 

 

Vyjádření MF: „Souhlas s vypořádáním“. 

 

K  čl. IV, bod 9 

Navrhujeme zvážit, zda navýšení poplatku z 500,- Kč 

na 3.000,- Kč není příliš skokové. Ačkoliv je v 

důvodové zprávě uvedeno, že poplatek v nové výši 

odpovídá ekonomické situaci ČR, přeci jen lze 

uvažovat, že především v situaci žádosti o snížení 

výživného, které je pro vyživující osobu typicky 

vlivem změny okolností nepřiměřeně vysoké, může 

být částka 3.000,- Kč nepřiměřená. 

NEAKCEPTOVÁNO 

 

Navrhované navýšení považujeme za odpovídající. U nižší výše poplatku si nejsme 

jisti tím, zda by náležitě plnila sledovanou regulační funkci. Zároveň se domníváme, 

že případy nízkopříjmových navrhovatelů mohou být řešeny prostřednictvím 

osvobození od soudního poplatku, které s přihlédnutím k okolnostem může mít i 

povahu přiměřeného snížení zákonné sazby poplatku (a v praxi se tak dle sdělení 

soudů již dnes standardně děje). 

 

Vyjádření MF: „Vysvětlení bereme na vědomí“. 

 

K důvodové zprávě, bod 5 

V třetím odstavci je třeba slovo „nápadu“ nahradit 

slovem „nákladů“. 

AKCEPTOVÁNO 

 

Vyjádření MF: „Souhlas s vypořádáním“. 

 

Ministerstvo práce 

a sociálních věcí 

 

1. K bodu 5 - § 757 odst. 2 Rozvod manželství 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) velmi 

vítá návrh předkladatele směřující k zakotvení 

mechanismu, který by v případě, že dochází k rozvodu 

rodičů, nevyžadoval, aby o úpravě poměrů dítěte pro 

dobu po rozvodu musel rozhodovat soud, dokáží-li 

rodiče dítěte v této otázce dosáhnout vzájemné 

dohody. Z hlediska nastíněných variant právní úpravy 

těchto dohod – forma notářského zápisu se svolením k 

vykonatelnosti (varianta I), nebo dohoda s úředně 

ověřenými podpisy rodičů (varianta II), se MPSV 

přiklání k variantě I, a to především z důvodu výhod, 

které tato forma přináší a které předkladatel sám uvádí 

VYSVĚTLENO 

 

S přihlédnutím k výsledku vypořádání připomínek dalších připomínkových míst 

a soudů se předkladatel kloní k tomu nezavádět vykonatelný notářský zápis jako 

rovnocenný způsob úpravy poměrů nezletilého dítěte k dohodám schvalovaným 

soudem. Možnost vydat exekuční titul by tedy měla zůstat do budoucna i nadále 

v rukou soudu. Přistoupeno bylo k volbě varianty II. Vedle schválení dohody 

soudem by tedy mohla existovat možnost rodičů dítěte předložit soudu, který má 

rozhodovat o rozvodu, dohodu o poměrech dítěte v písemné formě s úředně 

ověřenými podpisy. Tato dohoda, pokud k ní nebyly dány předpoklady již na 

počátku, by mohla být uzavřena zpravidla poté, co rodiče absolvovali odborné 

poradenství (edukaci), jehož absolvování jim uložil opatrovnický soud dítěte. Celé 

opatrovnické řízení (včetně jednání, dokazování a rozhodnutí) by však v takovém 

případě proběhnout nemuselo a výsledkem by byla mimosoudní dohoda rodičů, 

která by nebyla vykonatelná. Za optimální se v tomto ohledu považuje stav, kdy se 
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v důvodové zprávě k předkládanému návrhu 

(vykonatelnost, možnost měnit povinnosti z dřívějších 

soudních rozhodnutí viz str. 37 důvodové zprávy). 

Tato připomínka je doporučující. 

edukací rodičů odstraní překážky v dosažení dohody, za něž je v praxi často 

považována především jejich nedostatečná informovanost a nedostatek komunikace. 

Pro účely uzavření dohody by v tomto smyslu mohl posloužit tzv. rodičovský plán, 

který je mnohými soudy již v praxi používán (např. 

https://www.justice.cz/documents/39209/1040655/Rodicovsky+plan.pdf/eddfb134-

bf7b-4eb7-9d99-1f02cd02a07a). Ten pomáhá rodičům se do budoucna podrobně 

zamyslet nad řadou potenciálně konfliktních situací v dalším životě dítěte a nastínit 

jejich řešení (vzdělávání, lékařské péče, 

volnočasové aktivity atd.). Je-li rodiči na těchto aspektech dosaženo shody, 

nepokládá se již za nutné vtělovat tyto závěry do vykonatelného titulu, který je stejně 

není způsobilý odpovídajícím způsobem postihnout. Vznikne-li přitom mezi rodiči 

v budoucnu obtížně řešitelný spor, je to spíše důvod k tomu, aby se záležitostí nově 

zabýval opatrovnický soud dítěte, nežli aby byl dán prostor jedné ze stran k nařízení 

exekuce původního rozhodnutí. Za adekvátní se rovněž pokládá, aby na vyplnění 

rodičovského plánu participovali rodiče přímo s dítětem, neboť právě oni se budou 

společně podílet na jeho realizaci. Není-li zde přitom vedeno formalizované řízení 

před státním orgánem, jehož výstupem by bylo vykonatelné rozhodnutí, nepovažuje 

se za nezbytné, aby názor dítěte zjišťoval orgán státu. Dojde-li přitom kdykoli v 

budoucnu ke sporu o řešení určité záležitosti (např. kam má dítě nastoupit do školy), 

považuje se za příhodnější ji řešit individuálně, v krajním případě rovněž před 

soudem. Nepokládá se však za proporcionální i nadále plošně zatěžovat polovinu 

dětské populace a jejich sezdaných rodičů nezbytností absolvovat povinně celé 

řízení před opatrovnickým soudem. Tento postup by měl být nadále vyhrazen 

především obtížně řešitelným případům, kdy se rodiče ani s využitím podpůrných 

opatření nedokážou o záležitostech dítěte dohodnout, popřípadě se dohodnou až v 

přímém důsledku s průběhem soudního řízení (po provedení dokazování). 

Stanovení minimálního výživného  

MPSV navrhuje úpravu minimálního výživného jako 

nepodkročitelné hranice, pod níž by soudem 

stanovené výživné nemělo nikdy klesnout.  Minimální 

výživné by mělo být stanoveno na úrovni 0.6 násobku 

životního minima dítěte. 

 

Odůvodnění:  

Absence stanovení minimální výše výživného je 

dlouhodobě pociťována jako nedostatek stávající 

NEAKCEPTOVÁNO. ROZPOR 

 

Potřeba zavedení institutu minimálního výživného není podle našeho názoru v 

současnosti dostatečně zdůvodněna. Neobstojí přitom argument, že v praxi není 

rodiči soudem určováno výživné k pokrytí potřeb dítěte. Z dostupných dat o 

rozhodování o výživném za rok 2018 vyplývá, že z 30 128 dětí, u nichž bylo 

rozhodováno o výživném, bylo výživné ve výši 1 000 Kč a nižší stanoveno v 4 755 

případech (tj. 15,8 %). Statistika je však zkreslena tím, že pokud je výživné 

stanoveno oběma rodičům, je ve statistických listech uvedena pouze vyšší částka. 

Relativně nízká částka výživného tudíž ani v těchto případech nemusí být částkou 

konečnou, je-li výživné stanoveno oběma rodičům. Dále ve stávajících statistikách 

není možné spojit, jak se ve výši výživného promítá rozsah styku dítěte s povinným 
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právní úpravy, který v některých případech vede k 

tomu, že v rámci řízení o výživném, nebo v rámci 

řízení, s nimiž je řízení o výživném spojeno, výživné 

vůči žijícímu rodiči není stanoveno buď vůbec, nebo 

ve výši, která nepokrývá ani základní odůvodněné 

potřeby dítěte. 

Tato připomínka je zásadní. 

rodičem. Není tudíž vyloučeno, že i relativně nízkému výživnému může odpovídat 

relativně široký styk s rodičem. Výživné tak může být v těchto případech fakticky 

kompenzováno osobní péčí o dítě.  

 

Navrhovaný koncept minimálního výživného však podle našeho názoru především 

pomíjí, že proces určování výživného je věcí individuálního posouzení v každém 

jednotlivém případě. Návrh proto může vyvolat problémy v případech osob, jejichž 

možnosti, schopnosti a majetkové poměry objektivně neodůvodňují určení 

výživného v dané minimální výši (např. invalidní důchodci). 

 

Koncept minimálního výživného nemůže dostatečně plnit ani úlohu pozitivního 

společenského signálu, podle něhož je třeba plnit vyživovací povinnost v určitém 

minimálním rozsahu. Má-li být veřejnosti vyslán signál, že má být placeno výživné 

minimálně ve výši 1 044 Kč (u dítěte do 6 let), může to být interpretováno i tak, že 

„postačí platit jen 1 044 Kč“. 

 

Lze se domnívat, že připomínkovým místem pociťované problémy spojené s 

určováním výživného by měly být primárně řešeny jinak, zejména plánovanou 

aktualizací doporučujících tabulek pro určování výživného. Právě v nich by mohl 

být precizován postup určování výživného i při vyšším počtu vyživovacích 

povinností a nezávazně tématizována i otázka minimálních standardů. 

 

Vyjádření MPSV k návrhu vypořádání: 

 

„MPSV trvá na připomínce a navrhuje nový odstavec k původně navrženému 

novému ustanovení § 916a, který by umožňoval v těch situacích, kdy by to bylo 

v rozporu s dobrými mravy, popř. ve zřetelehodných případech, popř. tam, kde 

nebylo možné minimální výživné spravedlivě žádat, minimální výživné nestanovit.  

Tímto návrhem by nebyl narušen koncept stanovování výživného na základě 

individuálního posouzení a zároveň by došlo k jasné deklaraci a potvrzení nároku 

dítěte na výživné alespoň na minimální úrovni.  

Nadto by bylo tímto návrhem možné ošetřit právě ty situace, kdy z objektivních 

důvodů není možné výživné stanovit vůbec (např. osoby pobírající invalidní důchod, 

který nemůže být s ohledem na výši nezabavitelné částky exekuován. Podle 

aktuálních údajů ČSSZ jde o cca 524 důchodců.“. 
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Nad rámec předkladatelem navržených způsobů 

exekuce, MPSV navrhuje: 

1) Exekuci formou zákazu vstupu na sportovní, 

kulturní a další společenské akce. Exekuce spočívající 

v zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné 

společenské akce spočívá v tom, že se povinnému 

zakazuje účast na sportovních, kulturních a jiných 

společenských akcích stanovených v exekučním 

příkazu.  

2)  Vyloučení osob dlužících na výživném z 

hraní hazardních her. Osoba povinná podle zákona o 

zálohovaném výživném bude uvedena v rejstříku 

fyzických osob vyloučených z hraní hazardních her. 

Vedle příjemců dávek pomoci v hmotné nouzi, osob v 

úpadku a osob v ochranném léčení, budou z hraní 

hazardních her vyloučeny též osoby dlužící na 

výživném.  

Odůvodnění: 

MPSV souhlasí s názorem předkladatele o tom, že ke 

zvýšení vymahatelnosti výživného přispějí „netradiční 

formy postihů“. 

Navrhovaná forma „postihu“ cílí zejména na omezení 

zálib povinného, které může v psychologickém slova 

smyslu přimět povinného hradit výživné ve 

stanoveném rozsahu.  

S ohledem na výše uvedené je naformulována i sankce 

za nedodržení této formy exekučního příkazu, a to v 

podobě přestupku, za který je možné udělit pokutu až 

10 000 Kč.  

Tyto připomínky ad 1 – ad 3 jsou zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO. ROZPOR 

 

Přijetí navrhovaných opatření věcně nerozporujeme. Pokud jde však o opatření pod 

bodem 1), jeho akceptace je podmíněna souhlasem gestora zákona o některých 

přestupcích, jímž je Ministerstvo vnitra. Je zároveň nepochybné, že by se přijetí 

opatření promítlo i do činnosti obecních úřadů s rozšířenou působností. Za vhodné 

lze tedy považovat také projednání se zástupci obcí. Dovolujeme si proto požádat 

připomínkové místo o sdělení, zda jím navrhované změny nad rámec návrhu 

projednal s Ministerstvem vnitra a zda s nimi toto ministerstvo vyslovilo souhlas. 

Pokud takové projednání dosud neproběhlo, požadujeme, aby jej Ministerstvo práce 

a sociálních věcí iniciovalo (nejméně na úrovni náměstků). Ministerstvo 

spravedlnosti je připraveno se takového jednání případně zúčastnit. 

 

Pokud jde o navrhované opatření pod bodem 2), upozorňujeme, že totožný návrh je 

již obsahem návrhu zákona o zálohovaném výživném. Poněvadž je přitom příslušné 

opatření podmíněno přijetím tohoto zákona, navrhujeme jej v rámci novely 

občanského zákoníku a dalších předpisů nezařazovat. Jeho přijetí je nadto 

podmíněno souhlasem gestora zákona o hazardních hrách, jímž je Ministerstvo 

financí. Dovolujeme si proto požádat připomínkové místo o sdělení, zda jím 

navrhovanou změnu nad rámec návrhu projednal s Ministerstvem financí a zda 

s nimi toto ministerstvo vyslovilo souhlas. 

 

Vyjádření MPSV k návrhu vypořádání: 

 

„Ad 1) MPSV bere na vědomí a bude komunikovat s MV 

 

Ad 2) MPSV od připomínky ustupuje a bude řešit v rámci MPŘ k zálohovanému 

výživnému.“ 

 

 

 

3) Upravit znění § 89 tak, aby bylo zcela jednoznačné, 

že při zastavení exekuce pro nemajetnost povinného 

při vymáhání výživného, nebude v případech hodných 

NEAKCEPTOVÁNO. ROZPOR 

 

Zmíněný problém již podle našeho názoru dostatečně vyřešila judikatura ÚS, podle 
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zvláštního zřetele požadována úhrada za exekuci po 

oprávněném.  

Odůvodnění: 

Dikce výše uvedeného ustanovení presumuje znalost 

poměrů povinného oprávněným, nicméně MPSV je 

toho názoru, že právě ve věcech stanovení vyživovací 

povinnosti může velmi často docházet k situacím, kdy 

oprávněný skutečné majetkové poměry povinného 

objektivně nezná. 

Nadto tato povinnost úhrady marné exekuce často 

odrazuje oprávněné osoby od podání návrhu na 

exekuci, čímž dochází k faktickému nevyužívání 

právních institutů vymahatelnosti práva na výživné. 

MPSV je znám nález Ústavního soudu, kterým není 

namístě přiznat exekutorovi náhradu nákladů řízení 

vůči oprávněnému, je však toho názoru, že zakotvení 

takového principu do zákonných ustanovení přispěje 

k větší právní jistotě občanů. 

Tyto připomínky ad 1 – ad 3 jsou zásadní. 

níž je třeba zkoumat, zda oprávněný zastavení exekuce zavinil (III. ÚS 1226/08). 

Podle údajů Exekutorské komory je hrazení nákladů exekuce výživného ukládáno 

oprávněnému jen zcela výjimečně. V roce 2016 bylo pro nemajetnost povinného 

skončeno v horizontu 30 měsíců zhruba 1,5 % exekučních řízení k vymožení 

výživného pro nezletilé dítě. Jen ve třetině z těchto případů (tj. 0,5 %) bylo 

oprávněnému uloženo hrazení nákladů exekuce. 

 

Rozumíme však obavám MPSV, podle nichž mohou být někteří oprávnění v praxi 

odrazováni svou často nepodloženou obavou, že jim bude uložena povinnost 

k náhradě nákladů exekuce. Nedomníváme se však, že by tyto obavy, které mohou 

mít spíše psychologický původ, mohly být rozptýleny navrhovanou i jakoukoli jinou 

změnou zákona. I podle návrhu MPSV by mělo platit, že „exekutor nebude po 

oprávněném při vymáhání výživného požadovat vynaložené náklady v případech 

zvláštního zřetele.“. Není přitom zřejmé, na jaké případy se návrhem cílí a zda je 

návrh způsobilý přinést požadovaný efekt. Chce se tím říci, že i když oprávněný 

zastavení exekuce zaviní, přesto mu exekutor povinnost k náhradě nákladů neuloží? 

Takový závěr nepovažujeme za proporcionální, neboť nesení nákladů za marnou 

exekuci, která vůbec neměla být zahájena, přenáší na samotného exekutora. Je 

přitom otázkou, v jakém rozsahu a v jakých případech by mohli exekutoři 

k příslušnému „prominutí“ náhrady nákladů přistupovat. Bude-li přitom u vymáhání 

výživného existovat zvýšení riziko, že náklady exekutora nebudou nikdy pokryty (i 

když by k tomu byly, nejednalo-li by se o výživné, splněny podmínky), může to vést 

ve faktické rovině k snížení motivace exekutora k řádnému provádění takové 

exekuce. 

 

Zmíněný problém je podle našeho názoru efektivně řešitelný jen zvýšenou osvětou. 

Ministerstvo spravedlnosti k tomu již v nedávné době učinilo podstatný krok 

zřízením speciálních webových stránek o exekucích, v nichž i věřitelé naleznou 

srozumitelné informace, jak mimo jiné předejít zahájení zbytečného řízení 

(https://exekuce.justice.cz/jak-muze-veritel-predejit-zahajeni-zbytecneho-rizeni/). 

Za významný počin lze rovněž pokládat rozšíření poskytování bezplatné právní 

pomoci, které přinesla novela zákona o advokacii č. 258/2017 Sb. Podle zákona má 

nyní žadatel, jehož průměrný měsíční příjem za období 6 kalendářních měsíců 

předcházejících podání žádosti nepřesahuje trojnásobek životního minima 

jednotlivce nebo osob s ním společně posuzovaných podle zákona upravujícího 

životní a existenční minimum, a který není ve věci, v níž žádá poskytnutí právní 

porady, zastoupen jiným advokátem nebo osobou podle § 2 odst. 2 písm. a), má 

právo na to, aby mu Komora určila advokáta k poskytnutí právní porady. Jsou-li pro 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBG3FUVE1)
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to důvody zvláštního zřetele hodné, lze splnění podmínek kladených na průměrný 

měsíční příjem prominout.  

 

Za nosné pro řešení daného problému lze pokládat rovněž již dohodnuté opatření, 

podle něhož by pracovníci Úřadu práce a sociální pracovníci obcí poskytovat pomoc 

se sepsáním návrhu na exekuci. 

 

Vyjádření MPSV k návrhu vypořádání: 

 

„Ad 3) MPSV trvá na připomínce. 

MPSV si je vědomo neurčitosti pojmu „případy zvláštního zřetele hodné“, nicméně 

zároveň se domnívá, že právě tento pojem umožňuje individuální posouzení situace 

s důrazem na posouzení situace na straně oprávněné osoby, která nemusí majetkové 

poměry povinné osoby znát, nadto její vlastní finanční a celková majetková situace 

této osobě skutečně z objektivních důvodů nemusí umožňovat úhradu nákladů 

exekutora. Tato problematika zaznívá velmi často z řad organizací zabývajících se 

pomocí v situacích vymáhání výživného (např. Klub svobodných matek toto téma 

předkládá jako nosné pro jednání s paní ministryní).“ 

 

1. K § 812 občanského zákoníku a § 433 odst. 1 

písm. c) zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních 

řízeních soudních 

Nad rámec předloženého návrhu zákona navrhujeme 

vypustit z právní úpravy osvojení ta ustanovení, na 

jejichž základě lze dovodit, že je možné omezit 

svéprávnost člověka též ve věcech osvojení, včetně 

udělení souhlasu k osvojení, tj. § 812 občanského 

zákoníku (OZ) a § 433 odst. 1 písm. c) zákona č. 

292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (ZZŘS).  

MPSV navrhuje vypustit ta zákonná ustanovení, na 

jejichž základě lze dovodit, že je možné omezit 

svéprávnost člověka ve věcech osvojení, a to včetně 

udělení souhlasu k osvojení. Konkrétně se jedná o § 

812 (OZ), podle kterého „rodič, jehož svéprávnost 

byla omezena rozhodnutím soudu, může ve věcech 

AKCEPTOVÁNO JINAK 

 

Věcně s přijetím navrhovaných změn zákona souhlasíme. Navrhujeme je však řešit 

samostatnou legislativní iniciativou týkající se úpravy osvojení, jejíž forma, obsah a 

harmonogram budou muset být ještě odsouhlaseny na úrovni vedení MPSV a MSp. 
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osvojení, včetně udělení souhlasu k osvojení, právně 

jednat pouze v rozsahu, ve kterém jeho svéprávnost 

omezena nebyla“, a implicitně též procesní ustanovení 

§ 433 odst. 1 písm. c) ZZŘS, které zakotvuje 

povinnost soudu opětovně jednat s rodičem osvojence 

jako s účastníkem řízení též v případě, kdy bylo 

„změněno nebo zrušeno rozhodnutí o omezení jeho 

svéprávnosti ve věci udělení souhlasu k osvojení“. 

MPSV má za to, že předmětná právní úprava 

představuje přímou diskriminaci lidí na základě 

mentálního či psychosociálního postižení. Omezení 

svéprávnosti představuje čistě formální hledisko, které 

nutně nemusí vypovídat o reálné a aktuální schopnosti 

člověka posoudit jednotlivé otázky, týkající se 

osvojení, včetně udělení souhlasu s osvojením dítěte, 

a v těchto otázkách jednat. Právní úprava osvojení 

přitom již v současnosti umožňuje řešit ty situace, kdy 

rodič skutečně není schopen projevit svou vůli nebo 

rozpoznat následky svého jednání nebo je ovládnout, 

jelikož na tyto situace pamatuje již § 818 odst. 1 písm. 

b) OZ, který umožňuje soudu rozhodnout, že v 

konkrétním případě nebude z těchto důvodů k 

osvojení dítěte třeba souhlasu jeho rodiče, avšak který, 

na rozdíl od § 812 OZ dává dostatečný prostor pro 

individuální a aktuální zohlednění situace daného 

člověka – rodiče. MPSV se domnívá, že za daného 

stavu je existence formálního kritéria omezení 

svéprávnosti ve věcech osvojení, včetně udělení 

souhlasu k osvojení, zcela nadbytečná a navíc s sebou 

nese riziko nepřiměřených zásahů do základního 

práva rodičů s omezenou svéprávností i jejich dětí na 

ochranu rodinného života, jakož i výše zmíněné riziko 

porušení zákazu diskriminace na základě postižení. V 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBG3FUVE1)



13 

  

Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

neposlední řadě je třeba poukázat též na rozpor 

předmětné právní úpravy, předpokládající možnost 

omezit svéprávnost člověka ve věcech osvojení, se 

závazky, které pro Českou republiku vyplývají z 

Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, 

především z čl. 23 odst. 2 a 4.  

Tato připomínka je zásadní. 

2. K § 833 OZ 

Nad rámec předloženého návrhu zákona navrhujeme 

doplnit část první o novelizaci ustanovení § 833 OZ, 

který upravuje následky osvojení. V tomto ustanovení 

považujeme za žádoucí zakotvit pravomoc soudu 

rozhodnout v odůvodněných případech o tom, že 

osvojením nezaniká v plném rozsahu příbuzenský 

poměr mezi osvojencem a původní rodinou, jakož i 

práva a povinnosti z tohoto poměru vyplývající, je-li 

to ve zřejmém zájmu osvojence nebo pokud s tím 

všichni účastníci řízení o osvojení (osvojitelé a 

osvojenec) souhlasí.  

Podle platného znění § 833 ve spojení s § 832 OZ 

zaniká v důsledku osvojení příbuzenský poměr mezi 

osvojencem a jeho pokrevními příbuznými, jakož i 

práva a povinnosti z tohoto poměru vyplývající, a 

osvojenec získává postavení dítěte osvojitele nebo 

osvojitelů, jimž také vzniká vůči osvojenci rodičovská 

odpovědnost. Výjimku představuje pouze osvojení 

manželem/manželkou rodiče, které se nedotýká 

příbuzenského poměru mezi osvojencem a tímto 

rodičem a jeho příbuznými. 

Takto vymezené právní následky osvojení mohou být 

v některých individuálních případech nepřiměřeně 

striktní a v rozporu s nejlepším zájmem osvojence, 

zejména s jeho právem na zachování rodinných pout s 

AKCEPTOVÁNO JINAK 

 

Věcně s přijetím navrhovaných změn zákona souhlasíme, jakkoli o jejich rozsahu a 

legislativním ztvárnění je třeba ještě vést další diskuzi. Navrhujeme je řešit 

samostatnou legislativní iniciativou týkající se úpravy osvojení, jejíž forma, obsah a 

harmonogram budou muset být ještě odsouhlaseny na úrovni vedení MPSV a MSp. 
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pokrevními příbuznými, jakož i s právy majetkovými. 

Typickým příkladem je osvojení dítěte 

manželem/manželkou rodiče v situaci, kdy druhý 

rodič dítěte zemřel. V těchto případech zaniká 

osvojením příbuzenský poměr mezi osvojencem a 

pokrevními příbuznými ze strany zesnulého rodiče, 

což může být v hrubém rozporu s nejlepším zájmem 

dítěte, zejména pokud je mezi osvojencem a těmito 

příbuznými (prarodiče, nevlastní sourozenci a další 

příbuzní v přímé i vedlejší linii příbuzenství) navázáno 

citové pouto. Dále se může jednat také o situace 

osvojení dítěte příbuznými ve vedlejší linii 

příbuzenství (např. teta, strýc či další vzdálenější 

příbuzní), kdy v důsledku osvojení sice zůstávají 

příbuzenské vztahy dítěte k pokrevním příbuzným 

částečně zachovány, ale v druhé větvi příbuzenství 

zanikají, ačkoliv to nemusí být ani v zájmu 

osvojovaného dítěte, ani v zájmu jeho osvojitelů. 

V této souvislosti lze poukázat rovněž na 

problematiku potenciálního osvojení dítěte druhem či 

družkou rodiče, které je dnes s ohledem na platné 

znění § 833 OZ prakticky vyloučeno, i když by jinak 

všechny zákonné podmínky pro osvojení dítěte byly 

splněny, rodiče i dítě s osvojením souhlasí a dítě žije s 

druhem/družkou rodiče v rodinné domácnosti ve 

stabilním rodinném prostředí. S ohledem na vymezení 

právních následků osvojení je však fakticky nemožné, 

aby se druh rodiče stal osvojitelem dítěte, ačkoliv se 

na jeho výchově podílí a v řadě případů je ze strany 

dítěte také vnímán jako jeho druhý rodič, neboť v 

důsledku případného osvojení by zanikl příbuzenský 

poměr dítěte k oběma rodičům. Jedním z těchto 

případů se zabýval rovněž Ústavní soud ČR ve  svém 
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nálezu sp. zn. Pl. ÚS 10/15 dne 19. listopadu 2015 (č. 

44/2016 Sb.), kterým sice byla ústavní stížnost druha 

rodiče usilujícího o osvojení syna své družky 

zamítnuta, ale v závěru tohoto nálezu Ústavní soud 

konstatoval, že ačkoliv napadená právní úprava 

zákona o rodině (dnes OZ) není v rozporu s čl. 10 odst. 

2 Listiny základních práv a svobod (Listina) ani s 

článkem 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte, je 

případná změna této úpravy a případné umožnění 

osvojení druhým rodičem u nesezdaného páru plně v 

kompetenci zákonodárce.  

Navrhujeme proto, aby soud rozhodující o osvojení 

mohl v odůvodněných případech rozhodnout tak, že 

osvojením nezaniká příbuzenský poměr mezi 

osvojencem a původní rodinou v plném rozsahu, 

respektive určit, v jakém rozsahu (zejména mezi 

kterými osobami) tento příbuzenský poměr zůstává 

zachován. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

3. K § 840 odst. 2 OZ 

V úpravě zrušení osvojení v § 840 odst. 2 OZ 

navrhujeme doplnit, že po uplynutí tří let od 

rozhodnutí soudu o osvojení lze osvojení zrušit nejen, 

je-li osvojení v rozporu se zákonem, ale rovněž ze 

závažných důvodů na návrh osvojence po dosažení 

zletilosti. 

 Při projednávání návrhu nového občanského 

zákoníku bylo na základě připomínky MPSV v § 840 

odst. 2 zakotveno, že zákaz zrušení osvojení po 

uplynutí doby tří let od právní moci rozhodnutí soudu 

o osvojení se nevztahuje na případy, kdy je osvojení 

nezletilého v rozporu se zákonem. Ze strany autorů 

AKCEPTOVÁNO JINAK 

 

Věcně s přijetím navrhovaných změn zákona souhlasíme, jakkoli o jejich obsahu 

a legislativním ztvárnění je třeba ještě vést další diskuzi. Navrhujeme je řešit 

samostatnou legislativní iniciativou týkající se úpravy osvojení, jejíž forma, obsah a 

harmonogram budou muset být ještě odsouhlaseny na úrovni vedení MPSV a MSp. 
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občanského zákoníku se přitom dostalo MPSV 

ujištění, že důvodem pro zrušení osvojení po uplynutí 

stanovené zákonné lhůty může být i skutečnost, že 

osvojení není v souladu se zájmy nezletilého a v 

rozporu s požadavkem § 795 občanského zákoníku. K 

tomuto závěru přitom může soud dospět i v rámci 

nařízeného dohledu nad úspěšností osvojení podle § 

839 OZ. 

Jsme přesvědčeni, že vedle spíše výjimečných 

případů, kdy je osvojení ve zjevném rozporu se 

zákonem, je odůvodněné umožnit zrušení osvojení i 

na základě návrhu osvojence po dosažení jeho 

zletilosti. Podle statistik bylo v roce 2018 osvojeno 

pouze 13 dětí starších deseti let, což znamená, že k 

naprosté většině osvojení dochází bez osobního 

souhlasu dítěte staršího dvanácti let podle § 806 OZ, 

resp. se souhlasem opatrovníka nezletilého mladšího 

dvanácti let podle § 807 OZ. Většina osvojených dětí 

rovněž dosáhne věku, kdy je dítě již rozumově a volně 

způsobilé k tomu, aby iniciovalo podání návrhu na 

zrušení osvojení, až po uplynutí doby tří let od 

rozhodnutí soudu o osvojení. Tím pádem je pro 

převážnou část osvojenců fakticky uzavřena možnost 

domáhat se zrušení osvojení i za předpokladu, že 

soudem není rozhodnuto o nezrušitelnosti osvojení 

před uplynutím doby tří let od rozhodnutí o osvojení 

podle § 844 OZ. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem by mělo 

být zletilým osvojencům zákonem umožněno 

navrhnout ze závažných důvodů zrušení osvojení 

kdykoliv po dosažení zletilosti, neboť dospělému, 

plně svéprávnému člověku nelze bránit, aby proti své 

vůli setrvával v rodinných a příbuzenských poměrech 
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založených osvojením, o němž je zpravidla 

rozhodováno bez osobního souhlasu osvojence. 

Případně lze alternativně uvažovat o variantě, že právo 

domáhat se zrušení osvojení po dosažení zletilosti by 

bylo přiznáno pouze osvojencům, kteří ke svému 

osvojení neudělili osobní souhlas podle § 806 OZ. 

Tato připomínka je zásadní. 

K části sedmé - Změna zákona o zvláštních řízeních 

soudních 

K bodu 1 - § 12 Předběžná opatření 

V navrhovaném znění se upravují specifické 

podmínky obecně pro návrh na nařízení předběžného 

opatření, který ve věci týchž účastníků požaduje z 

obdobných důvodů stejnou nebo obdobnou zatímní 

úpravu poměrů, který však má regulovat především 

problematiku předběžných opatření ve věcech 

nezletilých dětí. 

Požadujeme doplnit návrh o zpřesňující úpravu pro 

předběžnou úpravu poměrů dítěte, a to buď v rámci 

změn přímo v dotčeném § 12 zákona o zvláštních 

řízeních soudních, nebo v rámci Hlavy V, Dílu 2 

(Průběh řízení) Oddílu 5 (Péče soudu o nezletilé) v 

Pododdílu 1 (Zvláštní ustanovení o předběžné úpravě 

poměrů dítěte), například vložením nového § 452a tak, 

aby bylo výslovně stanoveno, že  

„návrh na předběžnou úpravu poměrů dítěte, který 

nesplňuje podmínky podle tohoto pododdílu, soud bez 

dalšího odmítne, ledaže má být dítě zatímně umístěno 

u osoby, která má k dítěti vyživovací povinnost, 

zejména u jednoho z rodičů“. 

MPSV s ohledem na nejednotnou praxi v oblasti 

předběžného upravování poměrů dítěte přesně upravit, 

že tzv. obecné předběžné opatření podle § 74 a násl. 

VYSVĚTLENO 

 

Se záměrem sledovaným uplatněnou připomínkou se lze ztotožnit. Je však třeba ještě 

vést diskuzi o příčinách popisovaného problému, ujistit se, zda jej vůbec lze řešit 

změnou legislativy a případně zvolit odpovídající legislativní řešení. Navrhované 

řešení přitom nelze považovat za zcela adekvátní. Spíše si lze v daném kontextu 

představit kupříkladu následující formulaci: „ve věcech nezletilého, v nichž jsou 

splněny předpoklady pro postup podle § 452, se ustanovení občanského soudního 

řádu o předběžném opatření nepoužijí“. Případně by stálo za úvahu pokusit se 

taxativně vymezit případy, v nichž může soud nařídit „pomalé“ předběžné opatření. 

V dané souvislosti je však třeba se vypořádat také s problémem, jak má být 

postupováno v případech, kdy sice jsou splněny předpoklady pro postup podle § 452 

ZŘS, avšak OSPOD nepodá odpovídající návrh. V tomto kontextu dáváme ke 

zvážení variantu, podle níž by byla stanovena subsidiární pravomoc soudu nařídit 

předběžné opatření podle § 452 ZŘS i bez návrhu (příp. k podnětu nebo návrhu jiné 

osoby), přičemž by si v těchto případech musel vyžádat stanovisko OSPOD 

(nehrozí-li nebezpečí z prodlení). 
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o.s.ř., případně ve spojení s § 102 odst. 1 o.s.ř., lze 

využívat, toliko jako zajišťovací institut již 

existujících nároků, a to typicky nároků majetkových. 

V žádném případě naopak nemůže sloužit jako právní 

institut, který by umožňoval založit právní vztahy 

nové. Takzvaná obecná předběžná opatření tak 

nemohou být využívána ani jako nástroj úpravy 

poměrů dítěte, zejména ne k tomu, aby dítě bylo 

odnímáno z dosavadního prostředí, zejména vlastní 

rodiny, jakkoli je tato praxe v České republice stále 

velmi rozšířena.  

Rekodifikaci soukromého práva, která byla provedena 

zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, 

doprovázely v rovině civilního procesu přijetí zákona 

č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních 

(ZZŘS) a novelizace občanského soudního řádu 

(o.s.ř.) provedená zákonem č. 293/2013 Sb. Tímto 

zákonem došlo vůbec k první změně § 76 odst. 1 o.s.ř. 

od okamžiku nabytí účinnosti o.s.ř. dne 1. dubna 1964. 

Tato změna spočívala ve vypuštění dosavadního písm. 

b), v souladu s nímž bylo možné tzv. obecným 

předběžným opatřením nařídit účastníkovi řízení, aby 

„odevzdal dítě do péče druhého z rodičů nebo do péče 

toho, koho označí soud“. Důvodové zprávy k OZ i k 

o.s.ř., jakož i historické kořeny § 76 odst. 1 písm. b) 

o.s.ř. přitom dokládají, že podstata uvedené 

legislativní změny byla daleko koncepčnější a hlubší; 

obecná předběžná opatření, která byla do 31. prosince 

2013 nařizována podle § 76 odst. 1 písm. b) o.s.ř., by 

měla být nově nařizována podle § 76 odst. 1 písm. e) 

o.s.ř. Tato procesní změna přímo navazovala na 

změny hmotněprávní úpravy v občanském zákoníku.  
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V § 924 OZ jsou vymezeny hmotněprávní podmínky 

pro předběžnou úpravu poměrů dítěte, a to tak, že 

„ocitne-li se dítě ve stavu nedostatku řádné péče bez 

ohledu na to, zda tu je či není osoba, která má právo o 

ně pečovat, anebo je-li život dítěte, jeho normální 

vývoj nebo jeho jiný důležitý zájem vážně ohrožen 

nebo byl-li narušen, soud upraví předběžně poměry 

dítěte na nezbytně nutnou dobu; rozhodnutí soudu 

nepřekáží, pokud dítě není řádně zastoupeno.“. 

Důvodová zpráva k tomu uváděla, že se jedná „o 

základní a zároveň výchozí ustanovení pasáže 

věnované zvláštním situacím, do nichž se dítě může 

dostat. Především se shrnují možné případy, situace, v 

nichž je dítě ohroženo tak, že je třeba, aby se uplatnily 

záchranné mechanismy. Zde uvedené ustanovení by 

mělo být směrnicí pro ingerenci orgánů veřejné moci 

do života dítěte (popř. rodiny): mělo by zřetelně 

vyjadřovat roli, kterou je v tomto ohledu povolán 

sehrávat soud – je to soud, kdo je povinen předběžně 

upravit – tím nebo oním způsobem – poměry dítěte. 

Tento právní předpis by měl zároveň být tím, od něhož 

se odvíjejí ustanovení představující příslušnou výseč 

sociálně-právní ochrany. Ostatně, orgány sociálně-

právní ochrany dětí by tu měly standardně vystupovat 

v roli prvního ochranného a záchranného činitele, 

který však, jakožto pouhý orgán administrativní, 

nemůže víc, než činit kroky, kterými sice pomáhá, 

zachraňuje, ale zároveň zásadně nezasahuje do onoho 

jedinečného vztahu rodič-dítě, vztahu, který je 

úzkostlivě na všech právních úrovních chráněn. Na 

druhé straně je zřetelné, že tento orgán veřejné moci 

má zcela výhradní postavení, že totiž na jeho podnět 

soud musí zareagovat bez prodlení.“. 
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Podle důvodové zprávy k OZ je jasné, že obsahem i 

účelem § 924 OZ je vymezit situace, v nichž stát může 

ingerovat do autonomní sféry dítěte i jeho rodiny, aniž 

by nutně musel dodržet všechny standardní záruky 

spravedlivého procesu. Je zřejmé, že taková ingerence 

bude vždy zásahem do základních práv a svobod 

všech zúčastněných, včetně dítěte, a z toho důvodu 

musí být vyvážena ochranou natolik důležitého zájmu, 

ve vztahu k němuž bude zásah do práva na spravedlivý 

proces možné považovat za přiměřený. Tímto zájmem 

je zajištění ochrany dítěte před závažným ohrožením 

jeho života nebo fyzické či psychické integrity, které 

musí mít bezprostřední povahu (k tomu viz též nález 

Ústavního soudu ze dne 20. 7. 2010, sp. zn. IV. ÚS 

2244/09). 

K naplnění podmínek pro to, aby soud mohl přistoupit 

k předběžné úpravě poměrů dítěte na nezbytně nutnou 

dobu, by tak mělo docházet pouze ve výjimečných 

případech, což jednoznačně zohledňuje skutečnost, že 

v případě takových otázek, jako je úprava poměrů 

dítěte, je z povahy věci jakákoli „předběžnost“ 

vyloučena. Dítě stejně jako jakýkoli jiný člověk vnímá 

svět kolem sebe, navazuje vztahy s lidmi, kteří ho 

obklopují, ke svým pečovatelům si vytváří citové 

pouto, místo, kde žije, začíná vnímat jako „své místo“, 

v některých případech dokonce jako „svůj domov“. 

Pokud po „předběžné“ úpravě poměrů budou jeho 

poměry upraveny jinak, neznamená to, že by se jeho 

zkušenost a vše, co na místě, kde žilo, v návaznosti na 

předběžnou úpravu svých poměrů prožilo, někam 

ztrácelo. Jinými slovy, předběžná úprava zde má 

takovou povahu, že po jejím nařízení nikdy nelze 

dosáhnout navrácení stavu do stavu předešlého.  
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Především tato skutečnost odlišuje předběžnou úpravu 

poměrů dítěte podle § 924 občanského zákoníku od 

institutu, který známe jako tzv. obecná předběžná 

opatření a který je upraven v § 74 a násl. o.s.ř. Tato 

obecná předběžná opatření jsou totiž typicky 

nařizována v otázkách majetkových sporů či 

majetkových nároků. I předběžná opatření nařízená v 

těchto případech mohou samozřejmě mít velmi 

závažné dopady do právní sféry osob, vůči nimž tato 

předběžná opatření směřují (např. zákaz nakládat s 

finančními prostředky na účtu, zákaz zcizit nemovitost 

apod.). Vždy jsou však takové povahy, která v případě 

jejich zrušení či zániku umožňuje vrátit věci do 

původního stavu. Tato opatření jsou tak svou povahou 

skutečně předběžná a ve vztahu k nim má smysl 

hovořit o tom,  

že nařízením předběžného opatření soud žádným 

způsobem nepředjímá konečné rozhodnutí ve věci.  

Pro dokreslení rozdílu mezi předběžnou úpravou 

poměrů dítěte na straně jedné a institutem obecných 

předběžných opatření na straně druhé, je vhodné 

podívat se též do historie na původ institutu tzv. 

obecných předběžných opatření. Obecná předběžná 

opatření mají své kořeny v institutu tzv. prozatímních 

opatření, jejichž právní úprava byla obsažena v zákoně 

č. 113/1895 ř. z., o soudním řízení v občanských 

rozepřích právních (civilní řád soudní), a v zákoně č. 

79/1896 ř. z., o řízení exekučním a zajišťovacím 

(exekuční řád). V zákoně č. 113/1895 ř. z. byla 

prozatímní opatření systematicky zařazena mezi 

„zvláštní ustanovení pro řízení o žalobách z rušené 

držby“, což jednoznačně prozrazuje jejich zaměření i 

účel. Konkrétně byla zakotvena v § 458 citovaného 
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zákona, který stanovil, že „soudce může za jednání 

naříditi užití jednoho nebo několika prozatímních 

opatření, připuštěných v zákoně o řízení exekučním a 

zajišťovacím, pokud se to jeví nutným k odvrácení 

naléhavého nebezpečí protiprávního poškození, k 

odvrácení násilností nebo k zamezení neodčinitelné 

škody. Vydání takového opatření lze učiniti závislým 

na složení přiměřené jistoty.“. Zákon č. 79/1896 ř. z. 

byl pak postavený na rozlišování exekuce uhrazovací, 

která odpovídá exekučnímu řízení tak, jak jej z 

hlediska jeho zaměření chápeme i dnes, a exekuce 

zajišťovací, jejíž součástí byla právě prozatímní 

opatření, tedy opatření, která v současnosti 

označujeme jako tzv. obecná předběžná opatření. V 

rámci zajišťovací exekuce pak bylo možné rozlišit 

exekuci zajišťovací v užším smyslu (pokud již 

existoval právní titul, který však ještě nenabyl 

vykonatelnosti nebo právní moci), a tzv. zatímní 

opatření, která byla upravena v § 378-401 zákona č. 

79/1896 ř. z. (k tomu více viz SKOUMAL, M. Obecná 

předběžná opatření v civilním soudním řízení. Brno: 

2011. Rigorózní práce. Masarykova univerzita. 

Fakulta právnická.). V § 378 zákona č. 79/1896 ř. z. 

bylo založeno oprávnění soudu přistoupit k návrhu 

některé ze stran k přijetí zatímního opatření. 

Ustanovení § 379 citovaného zákona upravovalo 

podmínky přijetí těchto zatímních opatření za účelem 

zajištění peněžité pohledávky, § 381 citovaného 

zákona pak za účelem jiných majetkových nároků. 

Tomu též odpovídal výčet povinností, které soud mohl 

daným zatímním opatřením uložit. Tento výčet měl 

navíc taxativní povahu. Zatímní opatření v souladu s 
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touto právní úpravou se tedy jednoznačně týkala 

majetkových sporů a majetkových nároků.  

Tato jejich povaha zůstala přitom do značné míry 

zachována i při sovětizaci práva v rámci tzv. právnické 

dvouletky. Zákon č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech 

občanskoprávních (občanský soudní řád), byl sice 

založen na odmítnutí rozlišování mezi civilním 

sporným a nesporným řízením, které důvodová zpráva 

k tomuto zákonu označila za „samoúčelné“ v právní 

úpravě předběžných opatření, především pokud jde o 

vymezení povinností, které lze zejména předběžným 

opatřením nařídit, vyšel však z majetkové podstaty 

zatímních opatření, jak byla obsažena v předchozí 

právní úpravě. V souladu s § 225 citovaného zákona 

tak soud mohl předběžným opatřením zejména nařídit: 

 „a) odpůrci, aby v určené lhůtě složil do soudní 

úschovy peněžitou částku, vkladní knížku, cenný 

papír nebo jiný předmět hodící se k soudní úschově, 

 b) odpůrci, aby nijak nenakládal s určitými věcmi 

nebo právy; týká-li se zákaz nemovité věci nebo práv 

k nemovité věci, zapíše se v knize pozemkové nebo 

železniční (dále jen „veřejná kniha“) nebo v listině 

uložené u soudu s účinkem proti třetím osobám; týká-

li se zákaz movitých věcí, může být spojen s nařízením 

vhodné úschovy, 

c) poddlužníkovi, aby v čas splatnosti složil určenou 

částku peněz nebo věc místo svému věřiteli do soudní 

nebo jiné úschovy,  

d) dlužníkovi, aby oprávněnému plnil předběžně 

určenou úhradu osobních potřeb podle zákona,  

e) odpůrci nebo třetí osobě, aby něco konali nebo se 

něčeho zdrželi anebo trpěli, aby navrhovatel něco 

konal nebo se něčeho zdržel.“. 
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Význam zákona č. 142/1950 Sb. z hlediska 

přetrvávající praxe, která po rekodifikace soukromého 

práva nemá již v právním řádu České republiky 

dostatečnou zákonnou oporu, spočívá především v 

tom, že tento zákon v duchu proklamovaného 

„zlidovění“ a odformalizování práva, které podle 

důvodové zprávy k citovanému zákonu neodpovídalo 

duchu vítězství diktatury proletariátu a nastolení 

lidově demokratického režimu v tehdejším 

Československu, na rozdíl od předchozí právní úpravy 

upravil výčet povinností, které mohou být zatímně-

předběžně uloženy, jako výčet demonstrativní a že do 

tohoto výčtu zakotvil poměrně širokou možnost 

nařídit předběžným opatřením odpůrci nebo třetí 

osobě, aby něco konali nebo se něčeho zdrželi anebo 

strpěli, aby navrhovatel něco konal nebo se něčeho 

zdržel. Na tuto změnu pak už jen navázal zákon č. 

99/1963 Sb., občanský soudní řád, který v § 76 odst. 1 

písm. b) mj. upravil, že předběžným opatřením lze 

nařídit účastníkovi řízení, aby „odevzdal dítě do péče 

druhého z rodičů nebo do péče toho, koho označí 

soud“, a to bez jakéhokoli bližšího odůvodnění 

(důvodová zpráva k o.s.ř. k tomu pouze uváděla: 

„Úpravou předběžných opatření umožňuje osnova 

rychle a pružně řešit takovou situaci, kdy je třeba 

okamžitého zásahu soudu. Výslovně stanoví případy, 

kdy použití předběžného opatření bude přicházet 

nejčastěji v úvahu. Úprava konce platnosti 

předběžného opatření je zjednodušena a zpřesněna.“). 

Toto ustanovení pak bylo součástí právního řádu v 

nezměněné podobě od svého přijetí v roce 1963 

(účinnost k 1. dubnu 1964) až do okamžiku nabytí 

účinnosti procesní novely o.s.ř., přijímané v 
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návaznosti na rekodifikaci soukromého práva, tj. do 1. 

ledna 2014, respektive 31. prosince 2013.  

Novelu o.s.ř., provedenou zákonem č. 293/2013 Sb., 

je tak třeba vnímat právě v kontextu uvedeného jako 

návrat k právní tradici demokratického právního státu 

a jeho základním principům, jak byly v českém 

prostředí formovány právě v průběhu 19. století a v 

období do roku 1938, než byl právní vývoj přerušen 

dvěma totalitami. Celou rekodifikaci soukromého 

práva je třeba vnímat jako formalizované vyjádření 

diskontinuity s právními normami přijatými před 

rokem 1989, jejíž nezbytnost přinejmenším na úrovni 

hodnotového výkladu práva opakovaně deklaroval i 

Ústavní soud ve své judikatuře (k tomu viz vůbec 

první nález Ústavního soudu ze dne 21. prosince 1993, 

sp. zn. Pl. ÚS 19/93). Ostatně tento účel rekodifikace 

soukromého práva, na řadě míst výslovně deklaruje i 

důvodová zpráva k občanskému zákoníku.  

Také institut obecných předběžných opatření je tak na 

místě napříště, s účinností od 1. ledna 2014, vnímat 

jako institut určený k zajištění majetkových nároků, ve 

zcela výjimečných a svou povahou naléhavých 

případech bude zřejmě možné využít tzv. obecná 

předběžná opatření též za účelem zajištění nároků 

osobní povahy (například v případě ochrany 

osobnosti, byť zde bude problematické především 

dodržení obecného pravidla, že předběžným 

opatřením by neměla být ukládána povinnost, která 

bude předmětem rozhodnutí ve věci samé). Ani v 

těchto výjimečných případech, kdy institut tzv. 

obecného předběžného opatření bude možné využít za 

účelem zajištění nároku nikoli majetkové, nýbrž 

osobní povahy, se však nesmí jednat o situaci, kdy by 
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předmětný nárok již v okamžiku nařízení předběžného 

opatření neexistoval, respektive nemohl existovat. 

Jinými slovy, obecné předběžné opatření nesmí sloužit 

k založení nového právního vztahu, tím spíše ne, měl-

li by být jeho obsahem vznik povinnosti i oprávnění 

zajišťovat osobní péči o dítě. Tím by byla popřena 

jeho zajišťovací povaha a předmětný institut by 

naopak nabýval postavení zcela specifického 

rozhodnutí ve věci samé (jako je tomu v případě 

předběžné úpravy poměrů dítěte podle § 452 a násl. 

ZZŘS – k tomu viz níže).  

Tento závěr ostatně dokládá i důvodová zpráva k 

zákonu č. 293/2013 Sb., která ke změně § 76 odst. 1 a 

vypuštění písm. b) v jeho tehdejším znění uvádí, že 

umožňuje soudu rozhodnout o tom, že se účastníkovi 

řízení ukládá povinnost předat dítě do péče druhého z 

rodičů nebo do péče toho, koho označí soud, tj., že 

„všechny navrhované změny souvisí s tím, že k 

procesně právní reflexi rekodifikovaného soukromého 

práva má dojít přijetím zcela nového zákona o 

zvláštních řízeních soudních, který bude oproti 

občanskému soudnímu řádu speciální a bude 

upravovat specifika zejména nesporných řízení. Tento 

zákon bude tedy upravovat mimo jiné řízení ve věcech 

péče soudu o nezletilé a řízení ve věcech ochrany proti 

domácímu násilí. Ta část zákona upravující péči soudu 

o nezletilé bude obsahovat zvláštní ustanovení o 

předběžné úpravě poměrů dítěte, kam bude promítnut 

současný § 76a. V rámci řízení ve věcech ochrany 

proti domácímu násilí pak bude upraveno předběžné 

rozhodnutí ve věci ochrany proti domácímu násilí (a 

rovněž zcela nové řízení ve věci samé), které je v 

současnosti upraveno v § 76b. Proto je potřeba 
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ustanovení § 76a a § 76b v občanském soudním řádu 

zrušit, a stejně tak je nezbytné zrušit všechny odkazy 

na tato ustanovení.“. 

Skutečnost, že institut tzv. obecných předběžných 

opatření má své místo v takových otázkách, které mají 

především majetkovou podstatu, dokládá ostatně i 

výčet povinností, které lze prostřednictvím tzv. 

obecného předběžného opatření uložit. Ten sice 

zůstává stále, po vzoru sovětizujících procesních 

kodexů z roku 1950 a 1963, pouze demonstrativní a 

stále zahrnuje „sběrnou“ povinnost předběžným 

opatřením uložit účastníkovi řízení něco vykonat, 

něčeho se zdržet nebo něco snášet, která sama o sobě 

opět není ničím jiným než dublováním demonstrativní 

povahy daného výčtu, činící slovo „zejména“ v 

uvozující části věty zcela nadbytečným. Citované 

ustanovení, tj. § 76 odst. 1 písm. e) o.s.ř., je však třeba 

vykládat podle výkladových pravidel demokratického 

právního státu, přikazujících zohledňovat při výkladu 

právních norem mj. systematiku celého právního řádu 

a zapovídajících postupovat pouze podle jazykového 

výkladu. Jinými slovy, rozhodně nelze připustit, aby 

citované ustanovení bylo v demokratickém právním 

státě vykládáno způsobem, kterým možná nebyl 

vykládán ani § 225 zákona č. 142/1950 Sb., o řízení ve 

věcech občanskoprávních (občanský soudní řád), 

který sám byl výrazem „zlidovění“ a odformalizování 

práva, tedy výrazem popření základů, o něž se opírá 

koncept právního státu. Další povinnosti, výslovně 

uvedené v § 76 odst. 1 písm. a) – e) o.s.ř. (viz str. 12) 

v jeho stávajícím znění pak jednoznačně prokazují 

majetkoprávní a zajišťovací povahu daného institutu 
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(srov. „předběžným opatřením může soud uložit 

účastníku zejména, aby  

a) platil výživné v nezbytné míře,  

b) poskytl alespoň část pracovní odměny, jde-li o 

trvání pracovního poměru a navrhovatel ze závažných 

důvodů nepracuje,  

c) složil peněžitou částku nebo věc do úschovy u 

soudu,  

d) nenakládal s určitými věcmi nebo právy; (…).“).  

I obecná, „sběrná“ povinnost podle § 76 odst. 1 písm. 

e) o.s.ř. by tak měla být vykládána tak, aby konkrétní 

povinnosti, jejichž prostřednictvím bude citované 

ustanovení naplňováno, odpovídaly této povaze 

obecných předběžných opatření a byly svou povahou 

a svými dopady do právní sféry povinného srovnatelné 

s povinnostmi uvedenými pod písm. a) – d).  

V neposlední řadě lze závěr, že tzv. obecná předběžná 

opatření jsou procesním institutem k zajištění 

především majetkových práv a majetkových nároků, 

zcela výjimečně pak k zajištění (nikoli založení) 

osobních nároků, opřít nejen o výklad historický, který 

byl nastíněný výše, nýbrž i o argumentaci de lege 

ferenda. Zveřejněný návrh věcného záměru civilního 

řádu soudního v předmětné části výslovně odkazuje na 

exekuční řád č. 79/1896 ř. z., přičemž k vlastní povaze 

a účelu tzv. obecných předběžných opatření uvádí: 

„Předběžná opatření mají, zjednodušeně řečeno, 

zajistit právo strany před jeho hospodářským či 

právním znehodnocením. Jejich účelem je tedy 

efektivita soudní ochrany, a proto je lze považovat za 

prvek právního státu.“. 

 Ve svém souhrnu tedy výklad historický, výklad 

systematický i výklad z pohledu práva budoucího, 
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který ve své podobě v podstatě pouze reflektuje závěry 

doktríny, jednoznačně prokazují, že tzv. obecná 

předběžná opatření na straně jedné a předběžná úprava 

poměrů dítěte na straně druhé představují zcela 

rozdílné právní instituty, spadající každý do zcela jiné 

oblasti práva, kdy v prvním případě má předmětný 

právní institut vazbu především na majetková práva a 

majetkové nároky a slouží k zajištění (nikoli založení 

těchto nároků), v druhém případě pak přímo souvisí s 

úpravou vztahů osobní povahy, které nezajišťuje, 

nýbrž zakládá. Jediné, co tak po provedené 

rekodifikaci soukromého práva oba právní instituty 

spojuje, je slovo „předběžné“ v jejich názvu, což však 

pro dovozování jejich jakékoli další souvislosti a 

spojitosti nestačí. 

Skutečnost, že tzv. obecná předběžná opatření nejsou 

po rekodifikaci soukromého práva zákonodárcem 

určena k předběžné úpravě poměrů dítěte, tím spíše 

ne, má-li jimi být založen nový právní vztah, tj. určen 

nový náhradní pečovatel, dokládá i otázka závaznosti 

obecných předběžných opatření, která souvisí mj. též 

s možností ukládat tzv. obecnými předběžnými 

opatřeními povinnost třetím osobám.  

Závaznost tzv. obecných předběžných opatření je 

upravena v § 76e o.s.ř. tak, že „výrok vykonatelného 

usnesení o nařízení předběžného opatření je závazný 

pro účastníky řízení a pro ty, kterým byla předběžným 

opatřením uložena povinnost, nestanoví-li zákon 

jinak“. Druhá část citovaného ustanovení, hovořící o 

„těch, kterým byla předběžným opatřením uložena 

povinnost“, pak přímo navazuje na § 76 odst. 2 o.s.ř.., 

v souladu s nímž „předběžným opatřením lze uložit 

povinnost někomu jinému než účastníku jen tehdy, 
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lze-li to po něm spravedlivě žádat“. Nutno dodat, že i 

toto ustanovení zůstalo od doby svého zakotvení do 

českého právního řádu s účinností od 1. dubna 1964 

nezměněno. Pro jeho správné pochopení a interpretaci 

v demokratickém právním státě je přitom opět třeba 

vyjít především z jeho kořenů, které je nezbytné 

spatřovat v tzv. soudní obstávce (k tomu viz § 379 bod 

3. a § 382 bod 7. zákona č. 79/1896 ř. z.), k níž mohl 

soud přistoupit, „přísluší-li odpůrci ohrožené strany 

proti jiné osobě peněžitá pohledávka nebo nárok na 

dodání nebo vydání jiných věcí“ (§ 379), resp. „nárok 

na dodání nebo vydání věcí, ke kterým se vztahuje 

nárok ohroženou stranou tvrzený nebo jí již přiřčený“ 

(§ 382), a jejímž obsahem bylo, „že se odpůrci 

ohrožené strany zapoví jakkoliv nakládati s nárokem 

a zejména jej vybrati a že oné osobě se dá rozkaz, aby 

neplatila to, co odpůrci ohrožené strany jest dlužna, 

dokud by jinak soudem nebylo nařízeno, a aby 

nevydávala věcí jemu příslušejících, ani čeho jiného 

jimi nepodnikala, co by mohlo zmařiti nebo značně 

ztížiti vedení exekuce na peněžitou pohledávku nebo 

na věci, které je dlužna nebo má vydati“ (§ 379), resp. 

„že se zakáže odpůrci ohrožené strany jakkoliv 

nakládati s nárokem, který proti této jiné osobě má, 

zejména přijmouti tyto věci, a že se dá této jiné osobě 

rozkaz, aby věci, které náležejí odpůrci ohrožené 

strany, ani nevydávala, ani s nimi nic nepodnikala, co 

by mohlo zmařiti nebo značně ztížiti vedení exekuce 

na ně, dokud soudem něco jiného nebude nařízeno“ (§ 

382).  

Tyto kořeny § 76 odst. 2 o.s.ř., opravňující soud uložit 

povinnost i třetí osobě, která není účastníkem řízení, 

ostatně velmi výstižně dokládá též komentářová 
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literatura i doktrína, které nejčastěji v souvislosti s § 

76 odst. 2 o.s.ř. uvádí příklad peněžního ústavu, u 

kterého je veden účet dlužníka a kterému je 

předběžným opatřením, právě s oporou o citované 

ustanovení, uložena povinnost zdržet se jakéhokoli 

nakládání či vyplácení finančních prostředků na tomto 

účtu k příkazu dlužníka (Viz LEVÝ, J. In SVOBODA, 

K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J. ŠÍNOVÁ, R. et al. 

Občanský soudní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: C. 

H. Beck 2017 komentář k § 76: „Například v případě 

uložení povinnosti účastníku nenakládat s finančními 

prostředky na účtu u peněžního ústavu je možno uložit 

peněžnímu ústavu nevyplácet peněžní prostředky na 

účtu nebo jinak s nimi nakládat podle pokynů 

účastníka jako majitele účtu, nebo v případě uložení 

povinnosti účastníku nenakládat s určitou 

pohledávkou je možno uložit dlužníku účastníka 

neposkytovat věřiteli (dalšímu účastníku) plnění na 

úhradu pohledávky, popřípadě složit plnění do 

úschovy soudu apod.“; viz též JIRSA, J. In JIRSA, J., 

et al. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. 

Praha: Kancelář Havlíček Brain Team, 2013 

(komentář k § 76: „Nejčastěji se jedná o peněžní ústav, 

kde má povinný uloženy finanční prostředky.“). 

Stejně tak tyto kořeny prozrazuje i ta skutečnost, že 

třetí osobě, tedy jiné osobě, než je účastník řízení, lze 

předběžným opatřením uložit ve smyslu § 76 odst. 2 

o.s.ř. pouze povinnost k součinnosti k plnění 

povinnosti uložené účastníku. (Viz LEVÝ, J. In 

SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J. ŠÍNOVÁ, R. 

et al. Občanský soudní řád. Komentář. 2. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2017. komentář k § 76: „Třetí 

osobě tak lze předběžným opatřením ukládat jen 
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takovou povinnost, která představuje součinnost při 

splnění povinnosti účastníka, tj. která souvisí se 

splněním povinnosti uložené účastníku řízení o 

předběžném opatření.“; viz též DRÁPAL, L. In 

DRÁPAL, L., BUREŠ, J. et al. Občanský soudní řád. 

I, II. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2009. komentář k 

§ 76: „Třetí osobě lze předběžným opatřením uložit 

povinnosti jen tehdy, je-li to nutné pro splnění 

povinnosti uložené účastníku a lze-li to po ní 

spravedlivě žádat. Z uvedeného tedy vyplývá, že třetí 

osobě může být předběžným opatřením ve smyslu § 

76 odst. 2 o.s.ř. uložena povinnost jedině v případě, že 

tuto osobu svazuje s účastníkem řízení právní vztah 

(třetí osoba má u sebe účastníkovi věci či peněžní 

prostředky) ještě před tím, než k nařízení předběžného 

opatření dojde. Uložení povinnosti této třetí osobě je 

pak jen logickým důsledkem existence tohoto 

právního vztahu, který by v případě, že by třetí osobě 

povinnost součinnosti nemohla být předběžným 

opatřením uložena, mohl předběžné opatření a jeho 

účinek reálně zmařit.  

Z uvedeného tedy vyplývá, že třetí osobě nelze 

předběžným opatřením podle § 76 odst. 2 o.s.ř. uložit 

takovou povinnost, která by právní vztah mezi 

účastníkem řízení a touto třetí osobou teprve 

zakládala. S tím poté souvisí i ta skutečnost, že nelze 

akceptovat natolik široký výklad „povinnosti k 

poskytnutí součinnosti při plnění povinnosti účastníka 

řízení“, který by za povinnost k poskytnutí součinnosti 

považoval převzetí povinnosti zajišťovat osobní péči 

o dítě a náležitý dohled nad ním. V tomto případě se 

již svou povahou jedná o natolik zásadní povinnost, 
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kterou lze určitému subjektu – člověku či právnické 

osobě – uložit jedině jako účastníkovi řízení.  

I v této souvislosti je třeba zabývat se tím, kdy a s 

jakým odůvodněním došlo v českém právním řádu k 

rozšíření původní soudní obstávky, která byla popsána 

výše a která fakticky umožňovala uložit třetí osobě 

pouze povinnost pasivní povahy – povinnost zdržet se 

určitého jednání (což ostatně plně odpovídá 

povinnosti k poskytnutí součinnosti ke splnění 

povinnosti uložené předběžným opatřením účastníku 

řízení, které lze na třetí osobě spravedlivě požadovat) 

k blíže neurčené možnosti uložit předběžným 

opatřením třetí osobě povinnost, kterou z hlediska své 

formulace dodnes obsahuje § 76 odst. 2 o.s.ř.. Také k 

této legislativní změně přitom došlo v rámci tzv. 

sovětizace či zlidovění právního řádu v rámci právních 

reforem provedených po roce 1948, tj. na přelomu let 

1949-1950 v rámci tzv. právnické dvouletky a poté na 

počátku 60. let. Zákon č. 142/1950 Sb., o řízení ve 

věcech občanskoprávních (občanský soudní řád), 

zakotvil v § 225, který byl v plném rozsahu citován 

výše, pod písm. e) široké oprávnění soudu uložit 

předběžným opatřením „odpůrci nebo třetí osobě, aby 

něco konali nebo se něčeho zdrželi anebo trpěli, aby 

navrhovatel něco konal nebo se něčeho zdržel“. 

Důvodová zpráva tuto razantní změnu žádným 

zvláštním způsobem neodůvodnila, kromě obecných 

důvodů nezbytnosti změny civilního řízení, 

popsaných již výše, což, nutno dodat, odpovídalo 

tehdejšímu politickému uspořádání společnosti.  

Na tuto právní úpravu pak v roce 1963 navázal o.s.ř., 

v němž znění § 76 odst. 2 opět, podobně jako v případě 

§ 76 odst. 1 písm. b) ve znění do 31. prosince 2013, 
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zůstalo nezměněno, a to až do dnešní doby. Důvodová 

zpráva k tomu opět nic neuváděla, jak již bylo 

uvedeno výše. Jedinými důvody, které lze za tímto 

jazykově široce formulovaným oprávněním soudu 

spatřovat, jsou tak důvody uváděné v obecné části 

zákona č. 142/1950 Sb., tj. důvody spočívající v 

nezbytnosti zlidovění soudnictví v návaznosti na 

přijetí Ústavy 9. května a zákona č. 319/1948 Sb., o 

zlidovění soudnictví (k tomu viz z důvodové zprávy k 

zákonu  

č. 142/1950: „v základnom článku XI, v § 140 a takisto 

ústavy 9. mája sú položené základy na prenikavú 

demokratizáciu nášho súdnictva. Zákon č. 319/1948 

Sb., o zľudovení súdnictva, túto demokratizáciu 

vykonal. Zmena súdnej organizácie sa samozrejme 

prejavila tiež v zmene základných predpisov civilného 

procesného práva. (...) Zákon o zľudovení súdnictva 

naznačil v základných črtách cestu, po ktorej sa 

uberaly kodifikačné práce na osnove nového zákona o 

konaní v občianskych právnych veciach. Osnova 

nového zákona sa pokúsila všetky tieto úlohy, ktoré 

zákon č. 319/1948 Sb. naznačil, ako aj rad ďalších 

úloh, ktoré z kodifikácie vyplynuly, dôsledne riešiť v 

smysle učenia o ľudovodemokratickom štáte a o 

funkcii ľudovodemokratického práva v súlade s 

predpismi občianskeho hmotného práva.“; viz též 

důvodovou zprávu k o.s.ř.: „Občanský soudní řád z 

roku 1950 byl tak důležitým krokem na cestě výstavby 

socialistického soudnictví, jež byla zahájena již 

Ústavou 9. května a zákonem o zlidovění soudnictví z 

roku 1948 (zákon č. 319/1948 Sb.) a sehrál kladnou 

úlohu tím, že přiblížil soudy a řízení před nimi 
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pracujícím, i tím, že byl důležitou směrnicí pro soudní 

činnost při budování socialistické společnosti.“).  

Jak již bylo uvedeno výše, § 76 odst. 2 o.s.ř. se od 

doby přijetí o.s.ř. a nabytí jeho účinnosti k 1. dubnu 

1964 nezměnil. To však neznamená, že by jej bylo 

možné interpretovat takovým způsobem, k němuž 

zřejmě směřovalo socialistické zákonodárství, tedy 

zcela utilitaristicky, bez jakýchkoli limitů. Ústavní 

soud ve svém vůbec prvním nálezu formuloval zásadu 

hodnotové diskontinuity při výkladu právních norem, 

které byly přijaty za předchozího státoprávního 

uspořádání. Ve svém nálezu ze dne 13. června 2016, 

sp. zn. I. ÚS 3964/14, pak obsah této zásady shrnul 

tímto způsobem: „Ústavní soud stanovil již  

ve svém prvním nálezu ze dne 21. prosince 1993, sp. 

zn. Pl. ÚS 19/93 klíčové zásady k aplikační a 

interpretační praxi všech orgánů veřejné moci; v pojetí 

ústavního státu, na kterém je založena Ústava České 

republiky, není právo a spravedlnost předmětem volné 

dispozice zákonodárce a tím ani zákona, protože 

zákonodárce je vázán určitými základními hodnotami, 

jež Ústava prohlašuje za nedotknutelné. Ústava 

akceptuje a respektuje princip legality jako součást 

celkové koncepce právního státu, neváže však 

pozitivní právo jen na formální legalitu, ale výklad a 

použití právních norem podřizuje jejich obsahově-

materiálnímu smyslu, podmiňuje právo 

respektováním základních konstitutivních hodnot 

demokratické společnosti a těmito hodnotami také 

užití právních norem měří. To znamená i při kontinuitě 

se „starým právem“ hodnotovou diskontinuitu se 

„starým režimem“. Toto pojetí ústavního státu odmítá 
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formálně-racionální legitimitu režimu a formální 

právní stát.“  

Jakkoli se tedy samotný text § 76 odst. 2 o.s.ř. 

nezměnil ani s rekodifikací soukromého práva, k jeho 

výkladu je třeba přistupovat plně v souladu s 

uvedenou zásadou hodnotové diskontinuity se 

„starým režimem“, kterou bude doplňovat též pravidlo 

o nepřípustnosti pouze jazykového výkladu právních 

norem, k němuž rovněž existuje bohatá judikatura 

Ústavního soudu. V té Ústavní soud zdůrazňuje, že 

„naprosto neudržitelným momentem používání práva 

je jeho aplikace, vycházející pouze z jeho jazykového 

výkladu. Jazykový výklad představuje pouze prvotní 

přiblížení se k aplikované právní normě. Je pouze 

východiskem pro objasnění a ujasnění si jejího smyslu 

a účelu (k čemuž slouží i řada dalších postupů, jako 

logický a systematický výklad). Mechanická aplikace 

abstrahující, resp. neuvědomující si, a to buď úmyslně, 

nebo v důsledku nevzdělanosti, smysl a účel právní 

normy, činí z práva nástroj odcizení a absurdity.“ Tato 

teze je v judikatuře Ústavního soudu notorietou. Dále 

lze citovat kupř. nález sp. zn. Pl. ÚS 21/96 ze dne 4. 2. 

1997 (N 13/7 SbNU 87; 63/1997 Sb.): „soud není 

absolutně vázán doslovným zněním zákonného 

ustanovení, nýbrž se od něj smí a musí odchýlit v 

případě, kdy to vyžaduje ze závažných důvodů účel 

zákona, historie jeho vzniku, systematická souvislost 

nebo některý z principů, jež mají svůj základ v ústavně 

konformním právním řádu jako významovém celku“. 

Ústavní soud např. ve svém usnesení sp. zn. II. ÚS 

1773/07 ze dne 23. ledna 2008 konstatoval, že „výklad 

zákona podávaný stěžovatelem nese rysy formalismu, 

který pomíjí smysl a účel zákona. V ústavní stížnosti 
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je argumentováno pouze jazykovým, resp. doslovným 

výkladem. Tím je však zcela nereflektována základní 

teze interpretace práva, a to sice, že nelze ztotožňovat 

text právního předpisu a právní normu, která je 

významem tohoto textu. Právní norma se ne vždy musí 

krýt s tím, jak je vyjádřena v textu zákona, a to ani v 

takovém případě, kdy se text může jevit jako 

jednoznačný a určitý (srov. např. I. ÚS 138/06).“ 

(nález ze dne 8. 2. 2011, sp. zn. I. ÚS 2920/09). 

Obě uvedené interpretační zásady, jejichž obsah je 

třeba promítnout do základních podmínek, při jejichž 

splnění lze předběžným opatřením uložit povinnost 

třetí osobě ve smyslu § 76 odst. 2 o.s.ř., a to především 

z hlediska toho, co lze po této třetí osobě „spravedlivě 

žádat“. Ve státoprávním uspořádání, které se hlásí k 

materiálnímu demokratickému právnímu státu (čl. 1 

odst. 1 Ústavy ČR), lze přitom jen stěží dospět k jiné 

interpretaci § 76 odst. 2 o.s.ř., než která by odpovídala 

výše zmíněné „soudní obstávce“, v níž má toto 

ustanovení svůj původ. Znovu je tedy třeba zdůraznit, 

že citované ustanovení rozhodně nebude možné 

interpretovat způsobem, který by umožňoval založit 

třetí osobě povinnost převzít zajišťování péče o dítě a 

výkon náležitého dohledu nad ním.  

Vrátíme-li se k otázce závaznosti tzv. obecného 

předběžného opatření, pak z uvedené nemožnosti 

založit prostřednictvím § 76 odst. 2 o.s.ř. povinnost 

třetí osobě převzít zajišťování osobní péče o dítě 

vyplývá, ve spojení s § 76e odst. 1 o.s.ř., že takové 

předběžné opatření ani nemůže být pro nově 

určovaného pečovatele, a to včetně zařízení jako 

právnické osoby, závazné, nebylo-li by k němu 

přistupováno jako k účastníkovi řízení. Jedná se o 
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výraznou odlišnost od právní úpravy předběžné 

úpravy poměrů dítěte, obsažené v § 452 a násl. ZZŘS, 

která je plně uzpůsobena tomu, že jejím 

prostřednictvím dochází k zakládání nových právních 

vztahů v naléhavé situaci, a která tak v § 457 ZZŘS 

stanoví, že výrok usnesení soudu, kterým se nařizuje 

předběžná úprava poměrů dítěte, je závazný pro 

každého.  

Dalším, svou povahou spíše technickým aspektem, 

dokládajícím neaplikovatelnost tzv. obecných 

předběžných opatření pro úpravu poměrů dítěte, je 

vedle otázky závaznosti tzv. obecných předběžných 

opatření též otázka jejich vykonatelnosti. Opět se 

přitom jedná o výraznou odlišnost od právní úpravy 

tzv. předběžné úpravy poměrů dítěte, ve vztahu k níž 

právní řád dostatečně reflektuje její zaměření a 

situace, v nichž je k ní přistupováno, a v § 457 ZZŘS 

jasně stanoví, že usnesení o nařízení předběžné úpravy 

poměrů dítěte je vykonatelné okamžikem svého 

vydání. Oproti tomu vykonatelnost tzv. obecného 

předběžného opatření, jak ji upravuje § 76d o.s.ř., je 

navázána na vyhlášení, přičemž nedošlo-li k 

vyhlášení, je tzv. obecné předběžné opatření 

vykonatelné, jakmile bylo doručeno tomu, komu 

ukládá povinnost. Jedná se opět o zcela logickou 

úpravu z pohledu povahy tzv. obecného předběžného 

opatření jako zajišťovacího institutu, nikoli již o tolik 

logickou úpravu v případě, že by tzv. obecné 

předběžné opatření mělo zakládat nové právní vztahy. 

Obsahem právního vztahu je typicky soubor 

recipročních povinností a oprávnění, což plně platí i 

pro situace, v nichž je obsahem tohoto právního 

vztahu určení nového – náhradního pečovatele dítěte 
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namísto pečovatele dosavadního, jelikož v těchto 

případech soudní rozhodnutí na jedné straně uloží 

povinnost nově určovanému náhradnímu pečovateli 

převzít dítě do své péče a zajišťovat osobní péči o něj, 

na straně druhé dosavadnímu pečovateli, typicky 

rodiči dítěte, uloží povinnost osobní péči o dítě předat 

nově určovanému náhradnímu pečovateli. Tím, komu 

je soudním rozhodnutím o úpravě poměrů dítěte 

ukládána povinnost, jsou tak oba pečovatelé – 

dosavadní i náhradní, což může výrazným způsobem 

komplikovat nabytí vykonatelnosti soudního 

rozhodnutí, kterým je o úpravě poměrů dítěte 

rozhodováno, což se však může pojmově vylučovat s 

naléhavostí, v jejímž důsledku je přistupováno k 

vydání soudního rozhodnutí bez dodržení 

standardních procesních záruk, tj. k vydání 

předběžného opatření.  

V obecné rovině lze tedy uzavřít, že nejen 

hmotněprávní úprava v § 924 OZ a na ni navazující 

procesní úprava v § 452 a násl. ZZŘS, stejně jako 

úprava předmětu tzv. obecných předběžných opatření 

v § 76 odst. 1 o.s.ř., jsou vykládány mj. i s 

přihlédnutím k jejich historickému vývoji, stejně jako 

k úmyslům zákonodárce, jasně vyjádřeným v 

důvodových zprávách zákonů, týkajících se 

rekodifikace soukromého práva. Také spíše 

„technické“ aspekty využívání tzv. obecných 

předběžných opatření (otázka závaznosti a 

vykonatelnosti tzv. obecného předběžného opatření) 

na straně jedné a předběžné úpravy poměrů dítěte na 

straně druhé, zcela jednoznačně prokazují, že institut 

tzv. obecných předběžných opatření není podle 

českého právního řádu koncipován jako institut, který 
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by mohl zakládat určené osobě oprávnění i povinnost 

převzít osobní péči o dítě. Je-li za tímto účelem 

soudem využíván, dopouští se tím soud zcela 

nepřípustného nadřazení své vůle nad vůli 

zákonodárce, které by se s určitou mírou expresivity 

dalo vystihnout pomocí otřelého rčení o přání, které je 

otcem myšlenky. Připuštění toho, že by podobný 

postup soudu měl vyvolávat reálné právní účinky, by 

přitom nebylo ničím jiným než jen dalším 

prohloubením popření principu vlády práva jako 

základního principu demokratického právního státu. 

Soud v demokratickém právním státě v 

kontinentálním systému práva není oprávněn 

formulovat nové právní normy a dotvářet tak právní 

řád a soudce zde má postavení „služebníka“ zákona, 

nikoli jeho tvůrce či neomezeného vládce. I soudce je 

při svém rozhodování v souladu s čl. 95 odst. 1 Ústavy 

ČR vázán platnými a účinnými zákony, které 

vymezují mantinely jeho rozhodování, a nenachází se 

tak v pozici, kdy by měl bez blíže určených pravidel 

pouze „nalézat spravedlnost“ podle svého zcela 

volného uvážení.  

Má-li tzv. obecné předběžné opatření sloužit jako 

nástroj vedoucí k umístění dítěte mimo rodinu, je 

vhodné se blíže zaměřit též na důsledky připuštění této 

praxe v této oblasti, a to především s důsledky pro 

samotné dítě. Jakékoli opatření vyúsťující v umístění 

dítěte mimo rodinu lze v případě dětí považovat za 

jeden z nejzávažnějších zásahů do jeho základních 

práv a svobod, byť to samozřejmě nutně neznamená, 

že se jedná o zásah neoprávněný. Tento zásah se totiž 

dotýká takových základních práv a svobod dítěte, jako 

je právo na ochranu soukromého a rodinného života, 
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právo na rodičovskou výchovu a péči, jakož i právo na 

osobní svobodu, a to zvlášť v těch případech, kdy je 

dítě umísťováno do pobytového zařízení (k tomu viz 

mj. nález Ústavního soudu ze dne 2. dubna 2009, sp. 

zn. II. ÚS 1945/08).  

Jak již bylo uvedeno výše, otázky, týkající se vlastní 

úpravy poměrů dítěte, jakoukoli „předběžnou“ úpravu 

vylučují. Daleko výstižnější než termín „předběžnost“ 

je termín „dočasnost“. Je zřejmé, že ať již je 

předběžným opatřením rozhodnuto jakkoli, dítě bude 

muset podle něj žít a v jeho životě tak vznikne etapa, 

kterou již nikdy nebude možné vymazat, tedy, jinými 

slovy, již nikdy nebude možné vrátit věci do zcela 

původního stavu. Hovoří-li § 924 OZ, jakož i jeho 

procesní odraz v § 452 a násl. ZZŘS o předběžné 

úpravě poměrů dítěte, hovoří ve své podstatě o úpravě 

dočasné. O takové úpravě, která je přijímána ve 

výjimečné, závažné situaci, která vyžaduje rychlou 

reakci. Závažnost této situace odůvodňuje do značné 

míry rezignaci na odpovídající procesní záruky, které 

by v situaci, v níž je dítě vyjímáno ze svého 

přirozeného prostředí  a umísťováno do prostředí 

náhradního, měly být dítěti (a ostatně i jeho rodičům, 

případně jiným dotčeným osobám) vždy zaručeny. 

Tyto záruky kompenzují na straně jedné záruky 

hmotněprávní, mající podobu velmi přísných 

podmínek, za kterých lze k nařízení předběžné úpravy 

poměrů dítěte přistoupit, na straně druhé následné 

záruky procesní, v podobě přísně omezené doby trvání 

předběžného opatření, nezbytnosti jeho prodlužování 

a podmínění tohoto prodlužování vydáním nového, 

řádně odůvodněného rozhodnutí soudu (k povinnosti 

řádným způsobem odůvodňovat rozhodnutí o 
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prodloužení předběžného opatření viz především 

nález Ústavního soudu ze dne 12. května 2015, sp. zn. 

I. ÚS 2903/14). Jedinou výjimkou, v níž dochází k 

určitému narušení těchto procesních záruk, je pak 

situace, kdy je dítě v rámci předběžné úpravy poměrů 

dítěte podle § 452 odst. 1 ZZŘS umístěno do 

pěstounské péče na přechodnou dobu, jelikož v 

takovém případě toto předběžné opatření trvá v 

souladu s § 459 odst. 2 ZZŘS 3 měsíce, a je-li v době 

jeho trvání zahájeno řízení ve věci samé, trvá až do 

skončení tohoto řízení. I v tomto případě však dítěti 

zůstávající zachovány hmotněprávní záruky v podobě 

přísných podmínek pro nařízení předběžného 

opatření, jak jsou tyto zakotveny v § 924 OZ a v § 452 

odst. 1 ZZŘS.  

Podobné záruky naopak zcela absentují u tzv. 

obecných předběžných opatření. Podmínkou pro 

nařízení těchto opatření je v souladu s § 74 odst. 1 

o.s.ř. prostá „naléhavá potřeba zatímní úpravy poměrů 

účastníků“. Ani doba trvání daného předběžného 

opatření není nijak přísně omezena. V případě, že je 

vedeno řízení ve věci samé, může toto předběžné 

opatření v souladu s § 77 odst. 1 o.s.ř. trvat prakticky 

až do okamžiku právní moci či vykonatelnosti 

rozhodnutí ve věci samé.  

Jak již vyplynulo z výše uvedeného, zřejmě 

nejcharakterističtějším rozdílem mezi tzv. obecným 

předběžným opatřením podle § 74 a násl. o.s.ř., 

případně též ve spojení s § 102 odst. 1 o.s.ř. na straně 

jedné a předběžnou úpravou poměrů dítěte podle § 

924 občanského zákoníku a § 452 a násl. ZZŘS na 

straně druhé, je ta skutečnost, že zatímco tzv. obecné 

předběžné opatření je jako zajišťovací institut 
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vydáváno tam, kde již právní vztahy mezi osobami 

existují, předběžná úprava poměrů dítěte vždy vede k 

založení nových právních vztahů. Ve své vlastní 

podstatě má tak tento institut daleko blíže k institutům 

meritorní úpravy poměrů dítěte, jako je např. svěření 

dítěte do péče jiné fyzické osoby, předpěstounská 

péče, pěstounská péče, svěření dítěte do péče 

budoucích osvojitelů, péče před osvojením, tzv. 

„přechodná“ ústavní výchova nebo „standardní“ 

ústavní výchova, než k právnímu institutu tzv. 

obecného předběžného opatření podle o.s.ř. Není 

přehnané konstatovat, že předběžná úprava poměrů 

dítěte je svou povahou specifickým meritorním 

rozhodnutím, které od uvedených institutů odlišuje 

především jeho zákonem stanovená striktní dočasnost 

(přechodnost), jakož i krizovost situace, jakožto 

podmínky pro jeho vydání. 

Odklonění dítěte z právního režimu této předběžné 

úpravy poměrů dítěte pak vede k jedinému – ke 

zbavení ochrany dítěte v podobě požadavku, aby k 

úpravě jeho poměrů, vedoucí k jeho vynětí z jeho 

přirozeného prostředí v situaci, kdy dosud nebylo 

provedeno či odpovídajících způsobem skončeno 

řízení a kdy nebylo tedy ani dokončeno dokazování, 

dítěti ani jiným dotčeným osobám nebyla dána 

možnost se k věci vyjádřit, případně využít opravné 

prostředky, docházelo jedině na základě § 924 OZ a 

postupem podle § 452 a násl. ZZŘS. Stejně tak by dítě 

bylo zbaveno též ochrany v podobě systémových 

záruk, které by dítěti měly garantovat pravidelné 

přezkoumávání jeho situace a zajišťovat, že tento 

přezkum a jeho frekvence nebudou ponechány na 

uvážení příslušných orgánů.  
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V takovém případě by přitom bylo na místě položit si 

otázku, jaký význam by právní úprava předběžné 

úpravy poměrů dítěte v § 924 OZ a § 452a násl. ZZŘS 

vlastně měla. Výsledek, v nějž by vyústilo jak tzv. 

obecné předběžné opatření, tak i předběžná úprava 

poměrů dítěte, by z hlediska situace dítěte byl stejný – 

dítě by se ocitlo v určeném náhradním prostředí. 

Skutečně by tak stěžejní roli z hlediska právního 

režimu, který na dítě v náhradním prostředí bude 

dopadat, měla sehrávat doba, v níž soud musí o návrhu 

na nařízení předběžného opatření rozhodnout (24 

hodin v. 7 dní?). Anebo skutečnost, zda soud může 

rozhodnout jedině k návrhu orgánu sociálně-právní 

ochrany dětí (předběžná úprava poměrů dítěte), nebo 

může rozhodnout i bez návrhu (tzv. obecné předběžné 

opatření?). Jsou právě tyto dvě skutečnosti, které mají 

odlišit, jaké záruky, hmotněprávní i následné procesní, 

bude stát dítěti, které se ocitlo zbaveno svého 

přirozeného prostředí, garantovat?  

MPSV je toho názoru, že byl-li by přijat názor, že tzv. 

obecným předběžným opatřením lze z hlediska 

životních podmínek dítěte dosáhnout identického 

stavu jako tzv. předběžnou úpravou poměrů dítěte, 

byla by zvláštní právní úprava této předběžné úpravy 

poměrů dítěte ve své podstatě nadbytečná. V takovém 

případě by zcela stačilo upravit některé technické 

parametry tzv. obecného předběžného opatření v 

případě, že je jím rozhodováno o vynětí dítěte z jeho 

přirozeného prostředí a jeho umístění do náhradního 

prostředí, jako je 

například případná kratší lhůta pro přijetí takového 

předběžného opatření, anebo otázka jeho závaznosti a 

vykonatelnosti. Z hlediska podmínek pro nařízení 
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takového předběžného opatření by však nebylo třeba 

činit žádné změny, jelikož „potřeba zatímní úpravy 

poměrů účastníků“ v situaci, kdy se nezletilé dítě 

ocitlo ve stavu nedostatku řádné péče bez ohledu na 

to, zda tu je či není osoba, která má právo o dítě 

pečovat, nebo kdy je život dítěte, jeho normální vývoj 

nebo jiný důležitý zájem vážně ohrožen nebo narušen, 

dokáže vždy absorbovat. Stejně tak by zcela ztrácely 

smysl i následné procesní záruky, protože bylo-li by 

přijatelné, že pro některé dítě, které je umístěno mimo 

svou rodinu v náhradním prostředí, bez meritorního 

rozhodnutí soudu, neplatí, že jeho situace musí být 

pravidelně přezkoumávána a musí o ní být pravidelně 

vydáváno řádně odůvodněné rozhodnutí soudu, 

muselo by toto být nutně přijatelné též pro jakékoli 

jiné dítě v identické životní situaci.  

Že však podobný stav přijatelný není, a to mj. 

především z hlediska ústavněprávní roviny a z ní 

vyplývajícího požadavku nastavení odpovídajících 

záruk na úrovni hmotného i procesního práva, 

chránících dotčené osoby před neoprávněným či 

nepřiměřeným zásahem do jejich základních práv a 

svobod, dokládá samotná existence a podoba zvláštní 

právní úpravy předběžné úpravy poměrů dítěte v § 924 

OZ a § 452 a násl. ZZŘS. Je to přitom právě hledisko 

požadavku na zajištění hmotněprávních i procesních 

záruk, odpovídajících svou povahou závažnosti 

zásahu do základních práv a svobod, které ukazuje 

absurdní povahu stále se ještě poměrně často 

vyskytující argumentace soudů, poukazující na to, že 

tyto nemohly přistoupit k předběžné úpravě poměrů 

dítěte, jelikož život nebo tělesná či duševní integrita 

dítěte nebyly v důsledku absence či nedostatečnosti 
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plnění oprávnění a povinností vyplývajících z 

rodičovské odpovědnosti bezprostředně a 

nepřiměřeně ohroženy, a proto přistoupily k vydání 

„pouze“ tzv. obecného předběžného opatření. Situace 

dítěte tedy i podle názoru soudu, stavějícího své právní 

názory na této argumentaci, nebyla svou povahou 

natolik závažná, a proto soud umístil dítě do stejného 

prostředí, jak by to učinil i v rámci předběžné úpravy 

poměrů dítěte (tj. dosáhl stejného výsledku, k němuž 

by směřovala i předběžná úprava poměrů dítěte), 

avšak na blíže neurčenou dobu a bez jasně zakotvené 

povinnosti pravidelně poměry dítěte přezkoumávat a 

vydávat o nich nová a nová odůvodněná rozhodnutí.  

Ústavní soud již v roce 2015 ve svém nálezu ze dne 

12. května 2015, sp. zn. I. ÚS 2903/14, který byl 

citován již výše, konstatoval, že „po celou dobu trvání 

předběžného opatření, jímž je dítě odebráno z péče 

rodičů a umístěno do péče jiné osoby či zařízení, 

obecný soud musí mít za splněné podmínky jeho 

nařízení (§ 76a o. s. ř. do 31. prosince 2013, § 452 odst. 

1 ZZŘS od 1. ledna 2014) a při prodlužování jeho 

trvání musí zohledňovat i případnou změnu 

rozhodných okolností. Jinak řečeno, i po odnětí dítěte 

z péče rodičů na základě předběžného opatření je třeba 

stále zvažovat, zda nedošlo ke změně okolností a zda 

není namístě zrušení či alespoň změna předběžného 

opatření, která by představovala méně intenzivní 

zásah do základních práv dotčených osob. Tato 

nutnost přezkoumávání opodstatněnosti a 

přiměřenosti předběžného opatření v průběhu jeho 

trvání se navíc promítá i do požadavků na jeho 

odůvodnění. V naléhavé situaci při nařízení 

předběžného opatření jsou ospravedlnitelné nižší 
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nároky kladené na procesní spravedlnost, včetně 

standardu odůvodnění rozhodnutí a komplexity 

posouzení, o něž se rozhodnutí opírá – soud tedy musí 

výjimečně pečlivě zvažovat a vyvažovat zájmy všech 

dotčených aktérů a jeho rozhodnutí dokonce ani 

výjimečně nemusí být odůvodněno. Nicméně s 

prodlužující se dobou trvání předběžného opatření 

zasahujícího do práva na rodinný život se postupně 

ona naléhavost situace, ospravedlňující nižší nároky 

na procesní spravedlnost, vytrácí. S ohledem na 

závažnost zásahu v podobě odnětí dítěte z péče rodičů 

se dlouhodobě nelze spokojit s takovými nižšími 

nároky na rozhodnutí soudu, jaké jsou zpravidla 

spojeny s rozhodnutími o předběžném opatření ve 

srovnání s rozhodnutími meritorními.“. Zůstává-li tato 

judikatura v současnosti ze strany opatrovnických 

soudů ve značné míře nerespektovaná, nutno dodat v 

rozporu s čl. 89 odst. 2 Ústavy ČR, nesvědčí to 

skutečně o ničem jiném než o absenci právní kultury 

hodné demokratického právního státu, které se však 

nesmí ustupovat. 

V oblasti předběžné úpravy poměrů dítěte lze dále 

poukázat na nález Ústavního soudu ze dne 9. ledna 

2018, sp. zn. IV. ÚS 3749/17, k porušení práv dítěte 

dodatečným odkladem povinné školní docházky z 

důvodu konfliktu rodičů. V tomto nálezu se kromě 

jiného uvádí: 

„Ústavní soud předně uvádí, že odvolací soud neměl 

předběžné opatření, jímž byl nahrazen souhlas otce s 

odkladem školní docházky, v nastalé procesní situaci 

nařídit. Krajský soud o něm rozhodl podle § 102 odst. 

1 o. s. ř. - v řízení o změně péče - přitom předběžné 

opatření se týká výhradně nahrazení souhlasu otce s 
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dodatečným odkladem školní docházky nezletilé [§ 

466 písm. j) ZZŘS] a s formou péče o nezletilou 

nesouvisí [§ 466 písm. b) ZZŘS]. Je s podivem, že 

řízení o nahrazení souhlasu otce dosud nebylo 

zahájeno a o věci nebylo meritorně rozhodnuto 

rozsudkem (§ 471 odst. 1 ZZŘS). Zákon č. 292/2013 

Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění 

pozdějších předpisů, požaduje, aby o věcech péče o 

nezletilé bylo rozhodováno zásadně při jednání a o 

věci samé rozsudkem. Je proto zjevné, že odvolací 

soud nepřípustně a bez zákonné opory nahradil 

formou předběžného opatření rozsudek ve věci samé a 

nařídil předběžné opatření v řízení, se kterým toto 

zatímní rozhodnutí nesouviselo, účastníkům řízení, a 

tedy i nezletilé, odepřel právo na meritorní projednání 

věci, čímž porušil právo na spravedlivý proces podle 

čl. 36 odst. 1 Listiny. 

Lze také důvodně pochybovat o vhodnosti zvolené 

předběžné úpravy jako takové, neboť v této věci 

předběžné opatření svým významem nahrazuje 

rozhodnutí ve věci samé, které je jím prejudikováno, 

umožňuje-li předběžné opatření jako dočasný procesní 

institut dodatečný odklad školní docházky, který je 

nevratný. K tomu srovnej například usnesení 

Ústavního soudu ze dne 20. června 2007, sp. zn. III. 

ÚS 36/07, nebo usnesení Krajského soudu v Českých 

Budějovicích ze dne 31. října 1995, sp. zn. 7 Co 

1834/95, v němž se uvádí: "Předběžné opatření 

nemůže být zásadně vydáno, jestliže jeho obsah by byl 

totožný s rozhodnutím ve věci samé. Tím by vlastně 

soud předbíhal rozhodnutí ve věci samé.". 

Z citovaného nálezu Ústavního soudu je patrné, že 

rozsah využívání předběžných opatření soudu v 
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řízeních o úpravě poměrů dětí je v soudní praxi velmi 

široký, když je možné se setkat například i s 

předběžným opatřením o svěření dítěte do pěstounské 

péče, o jmenování poručníka dítěti, o sporech rodičů v 

záležitostech významných pro dítě apod. Nicméně 

nejzávažnější a nejpalčivější problém spatřuje MPSV 

v postupech soudů, kdy je předběžným opatřením 

podle § 74 a násl. o.s.ř., případně podle § 102 o.s.ř. 

suplováno 

- usnesení soudu o nařízení předběžného 

opatření podle § 452 a násl. ZZŘS, kterým se nařizuje 

umístění dítěte ve vhodném prostředí u určené fyzické 

osoby nebo zařízení (včetně svěření dítěte do 

pěstounské péče na přechodnou dobu), 

- usnesení soudu o předání dítěte do péče před 

osvojením podle § 823, § 826, § 827 OZ ve spojení s 

§ 427 písm. b) a § 438 ZZŘS, 

- usnesení soudu o svěření dítěte do 

předpěstounské péče zájemců o pěstounskou péči 

podle § 963 OZ ve spojení s § 466 písm. n) a § 471 

odst. 1 ZZŘS. 

K nahrazování předběžného opatření soudu podle § 

452 a násl. ZZŘS předběžným opatřením podle § 76 

o.s.ř. viz též odůvodnění usnesení Krajského soudu v 

Českých Budějovicích ze dne 10. března 2016, sp. zn. 

15 Co 140/2016: 

   „Jak už bylo uvedeno, rozhodoval 

soud prvního stupně o nařízení předběžného opatření 

na návrh orgánu sociálně-právní ochrany dětí, 

odůvodněný obavou o další zdravý vývoj dětí 

vzhledem k nevhodnému chování matky k nezletilému 

Tomášovi. Tento orgán v návrhu odkázal na § 76 o. s. 

ř. a soud prvního stupně jeho právní posouzení 
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převzal. Pominul však, že důvody, pro které byl návrh 

na nařízení předběžného opatření podán (a pro které 

mu posléze bylo vyhověno), odpovídají typu 

předběžného opatření, jež bylo před 1. lednem 2014 

upraveno v § 76a o. s. ř. a jehož právní úprava je v 

současné době obsažena v § 452 a násl. ZZŘS. 

Důvodem pro nařízení předběžného opatření v podobě 

umístění dětí na přechodnou dobu do vhodného, v 

usnesení blíže označeného prostředí, je totiž 

jednoznačně to, že se děti ocitly ve stavu nedostatku 

řádné péče a že (vzhledem ke skutečnostem, jež byly 

v souvislosti s návrhem osvědčeny) by mohl být 

ohrožen jejich normální vývoj či jiný jejich důležitý 

zájem. Tomu ostatně odpovídá i postup soudu prvního 

stupně, který jmenoval opatrovníkem jiný orgán 

sociálně-právní ochrany dětí, než který podal návrh (§ 

455 odst. 2 ZZŘS), a rozhodl ve lhůtě uvedené v § 456 

ZZŘS. Proto odvolací soud nahlíží na napadené 

usnesení jako na rozhodnutí vydané podle § 452 a 

násl. ZZŘS se všemi specifiky, která ze zmíněných 

ustanovení vyplývají.“. 

Předloženým návrhem na doplnění úpravy zákona o 

zvláštních řízeních soudních sleduje MPSV cíl 

odbourání extenzivního nařizování předběžné úpravy 

poměrů nezletilých dětí v soudní praxi a zvýšení 

právní jistoty dětí i ostatních účastníků soudních řízení 

ve věcech týkajících se nezletilých dětí. 

Tato připomínka je zásadní. 
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Ministerstvo vnitra 

 

Mgr. Kateřina Golková, e-

mail: 

katerina.golkova@mvcr.cz 

Zásadní připomínky: 

 

Úvodem: 

Ministerstvo vnitra plně rozumí důvodům 

předloženého návrhu, jakož i potřebnosti zvýšení 

vymahatelnosti výživného, a tyto cíle plně podporuje. 

Pokud však jde o navrhovanou změnu zákona č. 

120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční 

činnosti a o změně dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „exekuční řád“), a 

navrhovaný institut pozastavení veřejnoprávních 

oprávnění, pak Ministerstvo vnitra považuje 

(konkrétně ve vztahu ke zbrojním průkazům 

a zbrojním licencím) za nezbytné upozornit, že návrh 

jednak naprosto neodpovídá povaze těchto 

veřejnoprávních oprávnění a nevedl by tedy  

k předkladatelem zamýšlenému cíli, a jednak s sebou 

nese i nemalá bezpečnostní rizika, která nejsou 

v návrhu samotném, ani v důvodové zprávě nijak 

reflektována. Níže shrnujeme obecné problémy 

navrhované úpravy: 

 

Obecně k problematice obsahu oprávnění podle 

zákona o zbraních: 

1. Předkladatel návrhem sleduje možnost omezení 

veřejnoprávního oprávnění vykonávat určitou 

činnost (navrhovaný § 71a odst. 5 exekučního 

řádu). Upozorňujeme, že v případě zbrojního 

průkazu a zbrojní licence se (na rozdíl např. od 

řidičského oprávnění) nejedná o oprávnění 

vykonávat určitou činnost, ale o oprávnění 

nabývat do vlastnictví a držet zbraně podléhající 

registraci a střelivo. Oprávnění používat na 

základě zákona o zbraních nabyté a držené zbraně 

k určité činnosti vesměs následně plynou z jiných 

právních předpisů, nikoli ze zákona o zbraních (ať 

již jde o jejich používání k výkonu myslivosti, k 

podnikatelským účelům, muzejním účelům 

apod.). Není proto jasné, k čemu by mělo 

AKCEPTOVÁNO 

 

Úprava exekuce pozastavením veřejnoprávního oprávnění, ve které je postihováno 

oprávnění držitele zbrojního průkazu nebo oprávnění držitele zbrojní licence podle 

zvláštního právního předpisu, bude z návrhu vypuštěna. 
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navrhované pozastavení platnosti zbrojního 

průkazu či zbrojní licence sloužit, resp. v jakém 

rozsahu a s jakými konkrétními důsledky by mělo 

být realizováno. V uvedené logice zákona o 

zbraních by pozastavení platnosti zbrojního 

průkazu či zbrojní licence mělo patrně vést 

především k pozastavení oprávnění zbraně 

podléhající registraci držet. Přímým důsledkem by 

tak zřejmě mělo být zajištění zbraní náležejících 

povinnému. Institut zajištění zbraní je upraven v § 

57 zákona o zbraních a realizuje jej Policie České 

republiky tak, že zbraně jejich držiteli fyzicky 

odejme, popř. mu jinak znemožní nakládání s 

nimi. Je ale zřejmé, že tento důsledek prakticky 

zcela odstraňuje předkladatelem předpokládanou 

výhodu exekuce veřejnoprávního oprávnění v 

podobě méně invazivního zásahu do zájmové 

sféry povinného, a to oproti „způsobům více 

zasahujícím do majetkové nebo osobní sféry 

povinného“, typicky tedy oproti mobiliární 

exekuci. Navíc by se dle našeho názoru v tomto 

případě jednalo o zcela bezdůvodné přenášení 

samotného výkonu exekuce z exekutora na Policii 

České republiky (identického efektu může 

exekutor dosáhnout sám právě mobiliární exekucí 

na zbraně povinného, k čemuž mu Policie České 

republiky samozřejmě může předat potřebné 

informace vedené v Centrálním registru zbraní a 

případně poskytnout asistenci podle  

§ 21 zákona o Policii České republiky).  

2. Jedinou činností, ke které zbrojní průkaz svého 

držitele obecně opravňuje, je nošení zbraně, které 

je definováno v § 2 odst. 2 písm. b) zákona o 

zbraních, a to ve vztahu k pojmu „držení zbraně“ 

[§ 2 odst. 2 písm. a) zákona o zbraních]. Je třeba 

upozornit, že nošení zbraně je typicky realizováno 

buď jako skryté nošení nabité zbraně pro ochranu 

života, zdraví nebo majetku, nebo zejména jako 
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nošení zbraně v rámci výkonu myslivosti. V 

prvém případě (skryté nošení) jde o činnost, která 

je bez osobní prohlídky držitele zbraně prakticky 

neodhalitelná. Efektivnost výkonu, resp. kontroly 

pozastavení specificky tohoto oprávnění by tak 

byla mizivá. V druhém zmíněném případě (nošení 

v rámci výkonu myslivosti podle zákona č. 

449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších 

předpisů) pak lze upozornit, že eventuální 

pozastavení oprávnění držitele zbrojního průkazu 

nosit zbraň neznamená ještě pozastavení 

oprávnění se zbraní lovit (k lovu by povinný stále 

mohl použít např. odpovídající historickou zbraň). 

Pozastavením specificky oprávnění nosit zbraň by 

nebyla např. nijak dotčena možnost povinného 

donést si jím drženou zbraň (která by nebyla sama 

fyzicky odebrána) na střelnici a zde ji používat  

ke střelbě [na střelnici je z hlediska zákona o 

zbraních zbraň, ač nabitá, umístěná na opasku 

střelce v pouzdře či používaná ke střelbě, stále 

pouze „držena“ ve smyslu § 2 odst. 2 písm. a) bod 

1 zákona o zbraních a nikoli nošena].  

3. Rovněž lze upozornit, že zákon o zbraních 

držením platného zbrojního průkazu a priori 

nepodmiňuje oprávnění používat zbraň ke střelbě. 

Dokonce i osoba bez zbrojního průkazu, nebo 

taková osoba, jíž byl zbrojní průkaz odňat či 

pozastaven, může stále provádět na střelnici 

střelbu v režimu tzv. svěření zbraně (§ 59 zákona 

o zbraních). V tomto ohledu by byl dopad 

eventuálního pozastavení zbrojního průkazu na 

povinného, který by byl sportovním či „hobby“ 

střelcem, velmi limitovaný. 

4. Zbrojní průkaz či zbrojní licence jsou vyžadovány 

pro nakládání se zbraněmi kategorie A, B nebo C. 

Pro nakládání se zbraněmi kategorie D žádné 

specifické oprávnění vyžadováno není (nabývat 

do vlastnictví, držet nebo nosit tyto zbraně je 
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oprávněna kterákoli plně svéprávná fyzická osoba 

starší 18 let nebo právnická osoba). Činnosti 

(koníčky) vykonávané povinným a spojené s 

nakládáním se zbraněmi v podobě např. střelby z 

historických zbraní, střelby ze vzduchovek, her 

typu paintball či airsoft, nošení expanzních zbraní 

apod. by eventuálním pozastavením zbrojního 

průkazu či zbrojní licence nebyly nijak dotčeny. 

5. Pokud jde o zbrojní licence, účel jejich zahrnutí do 

návrhu je ještě méně jasný, než je tomu v případě 

zbrojních průkazů (obecně se k nim ale vztahují i 

všechny výhrady z hlediska aplikovatelnosti 

návrhu uvedené výše). Zbrojní licence je 

veřejnoprávním oprávněním, které k nakládání se 

zbraněmi opravňuje typicky právnické osoby 

nebo podnikající fyzické osoby. V případě 

právnických osob k aplikaci exekuce 

veřejnoprávního oprávnění zřejmě podle návrhu 

dojít z podstaty věci nemůže, v případě 

podnikajících fyzických osob by pak zřejmě bylo 

ve většině případů na místě zrušení exekučního 

příkazu podle navrhovaného § 71a odst. 6 písm. a) 

exekučního řádu. 

6. Záměru předkladatelů by zřejmě v zásadě nejvíce 

odpovídalo pozastavení zbrojního průkazu 

skupiny D, který svého držitele neopravňuje k 

nabývání vlastnictví a držení vlastních zbraní, ale 

pouze pro vykonávání činností spojených 

s nakládáním se zbraněmi jako zaměstnanec 

držitele zbrojní licence. Ale i zde lze pochybovat 

o jakémkoli efektu pozastavení zbrojního průkazu 

této skupiny, neboť buď jeho držitel není 

zaměstnancem držitele zbrojní licence (a tato 

skupina zbrojního průkazu jej tedy k ničemu 

neopravňuje, pozastavení by pro něj paradoxně 

znamenalo odpadnutí dodatečné povinnosti 

podstupovat lékařské vyšetření zdravotní 

způsobilosti dvakrát častěji než je tomu u držitelů 
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zbrojních průkazů jiných skupin), nebo je držitel 

zbrojního průkazu  

skupiny D na jeho základě zaměstnán u držitele 

zbrojní licence a opět by zde byl zřejmě dán důvod 

pro zrušení exekučního příkazu podle 

navrhovaného § 71a odst. 6 písm. a) exekučního 

řádu. 

7. Exekuce formou pozastavení řidičského 

oprávnění se projevila jako efektivní prostředek, 

nicméně je nutno vzít v úvahu, že řadu povinných, 

u kterých by připadala v úvahu exekuce zbrojního 

průkazu či zbrojní licence, bude možno spíše 

postihnout jako držitele řidičského průkazu 

s patrně větším úspěchem a analýza reálného 

přínosu navrhované úpravy oproti stávajícímu 

stavu chybí. V této souvislosti je opět třeba 

připomenout, že „výkon činnosti“ spočívající v 

zacházení se zbraněmi nebo možnosti provádět 

střelbu, pozastavení zbrojního průkazu (nebo i 

jeho odnětí) nepovede k tomu, že (legální) 

provádění těchto činností bude povinnému zcela 

znemožněno. V tom spočívá podle našeho názoru 

z hlediska efektivnosti navrhovaného institutu 

kritický rozdíl mezi zbrojním průkazem či zbrojní 

licencí a řidičským průkazem.  

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 
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Obecně k bezpečnostním hlediskům navrhované 

úpravy: 

Návrh je z našeho pohledu značně 

problematický, neboť vytváří tlak a prostor pro 

přechod zbraní podléhajících registraci do nelegální 

sféry, a to zejména v případě, že by mělo být 

přistupováno k zajišťování zbraní. Důvodem vzniku 

tohoto rizikového faktoru je konstrukce doručování 

exekučního příkazu v navrhovaném § 71a odst. 4 

exekučního řádu, podle kterého nesmí být exekuční 

příkaz doručen orgánu, který „vede informační systém 

obsahující údaje o vydaných zbrojních průkazech a 

jejich držitelích nebo vydaných zbrojních licencích a 

jejich držitelích podle zvláštního právního předpisu“, 

dříve než povinnému. Exekuční příkaz by tak byl 

nejprve doručen povinnému a až následně Policii 

České republiky (a dle navržené textace navíc nikoli 

příslušnému útvaru policie, ale Policejnímu prezidiu 

ČR, které by tuto informaci teprve muselo na příslušný 

útvar policie předat). Ve vzniklém časovém prostoru 

by se mohl držitel zbraní pokusit o jejich předstíranou 

ztrátu, předstíraný převod nebo údajné odcizení atd. 

Vzhledem k tomu, že takové jednání by již bylo 

jednoznačně protiprávní (patrně dokonce v rovině 

trestněprávní, viz § 279 trestního zákoníku), je 

v podstatě vyloučeno, že by posléze kdykoli byly 

jejich dosavadním držitelem tyto zbraně opět 

zlegalizovány. I z těchto důvodů je jednoznačně 

vhodnější variantou postupu (má-li být tedy návrhem 

dotčena majetková a osobní sféra držitelů zbraní) 

rovnou přikročit k efektivní mobiliární exekuci zbraní, 

kdy není povinnému předem vytvářen prostor  

k tomu, aby se na pozdější odnětí zbraní mohl 

připravit a exekuci fakticky znemožnit  

a současně zásadně narušit účel zákonné regulace na 

úseku zbraní a střeliva a „odklonit“ je do nelegální 

sféry. Ministerstvo vnitra považuje vytváření prostoru 

pro přechod zbraní  

do nelegálního prostředí za velmi vážné a 

AKCEPTOVÁNO 
  

Úprava exekuce pozastavením veřejnoprávního oprávnění, ve které je postihováno 

oprávnění držitele zbrojního průkazu nebo oprávnění držitele zbrojní licence podle 

zvláštního právního předpisu, bude z návrhu vypuštěna. 
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bezprostřední riziko spojené s návrhem. Zásadně 

nesouhlasíme s tím, že návrhem jsou tyto dopady zcela 

opomenuty a v obecné části důvodové zprávy se 

dokonce přímo tvrdí, že „navrhovaná úprava nemá 

přímé dopady  

na bezpečnost nebo obranu státu“ (viz bod 9). 

Navrhovaná změna exekučního řádu 

přinášející možnost pozastavení veřejnoprávního 

oprávnění v případě zbrojních průkazů a zbrojních 

licencí působí celkově značně neorganicky a 

nepromyšleně. Ministerstvo vnitra vnímá z výše 

uvedených důvodů v tomto ohledu návrh jako 

neakceptovatelný a v rovině zajišťování veřejného 

pořádku a bezpečnosti na úseku zbraní a střeliva jako 

rizikový. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za 

zásadní. 

K čl. VII bodu 3 – k § 49 odst. 1 písm. i) exekučního 

řádu: 

 Ustanovení požadujeme s ohledem na výše 

uvedené důvody vypustit. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za 

zásadní. 

AKCEPTOVÁNO  

 

Úprava exekuce pozastavením veřejnoprávního oprávnění, ve které je postihováno 

oprávnění držitele zbrojního průkazu nebo oprávnění držitele zbrojní licence podle 

zvláštního právního předpisu, bude z návrhu vypuštěna. 

K čl. VII bodu 7 – k § 71a exekučního řádu: 

 V návaznosti na výše uvedené požadujeme 

vypustit z navrhovaného § 71a odst. 1 písmena b) a c) 

a z odst. 3 písmeno b). 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za 

zásadní. 

AKCEPTOVÁNO  
 

Úprava exekuce pozastavením veřejnoprávního oprávnění, ve které je postihováno 

oprávnění držitele zbrojního průkazu nebo oprávnění držitele zbrojní licence podle 

zvláštního právního předpisu, bude z návrhu vypuštěna. 

K čl. IX bodu 1 – k § 12 odst. 3 zákona o zvláštních 

řízeních soudních: 

 S cílem omezit opakované podávání návrhů 

(dle předkladatele jde o „šikanózní“ návrhy) na 

nařízení předběžného opatření se navrhuje, aby byla 

povinnost skládat jistotu  

AKCEPTOVÁNO JINAK 

 

Bude navržen alternativní způsob, jakým by mohl být řešen problém šikanózních 

návrhů na nařízení předběžného opatření ve věcech péče soudu o nezletilé. 

Problematika těchto návrhů je totiž v soudní praxi vnímána jako palčivý problém, 

k němuž vede obstrukční jednání některých účastníků, čímž dochází také 

k podstatnému prodloužení meritorního řešení věci. Na tento problém ostatně 

upozornilo také Doporučení Veřejné ochránkyně práv k přijetí opatření v oblasti 
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ve výši 10 000 Kč. S tímto návrhem se nemůžeme 

ztotožnit, neboť jej považujeme za nesystémový a 

nepřiměřený. V kontextu s tímto návrhem odkazujeme 

zejména na § 75b odst. 3 občanského soudního řádu, 

kde jsou taxativně vyjmenovány případy, které jsou od 

povinnosti složit jistotu osvobozeny, přičemž v 

písmenu a) je vtěleno osvobození ve věcech 

výživného. Považujeme tedy za nelogické, aby řízení 

o určení výživného zletilého dítěte byla od povinnosti 

skládat jistotu paušálně osvobozena, kdežto řízení o 

určení výživného nezletilého dítěte, tj. zranitelnější 

skupiny, byla složením jistoty v určitých případech 

podmíněna. Požadujeme navrhovanou úpravu 

vypustit. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za 

zásadní. 

rodinněprávního a opatrovnického soudnictví (ze dne 6. 2. 2019, Sp. zn.: 

41/2017/SZD/AK). 

 

Alternativně bude do ustanovení § 12 ZŘS namísto navrhovaného požadavku na 

skládání jistoty doplněn odstavec 4, který bude znít takto: 

 

Byl-li ve věcech, v nichž lze nařídit předběžné opatření i bez návrhu, zamítnut návrh 

na nařízení předběžného opatření, může jej navrhovatel, požaduje-li ve věci týchž 

účastníků z obdobných důvodů stejnou nebo obdobnou zatímní úpravu poměrů, 

opakovat až po uplynutí 6 měsíců od právní moci zamítavého rozhodnutí. K návrhu 

podle věty první podanému před uplynutím této doby se nepřihlíží. O tom, že se k 

návrhu nepřihlíží, vyrozumí soud navrhovatele usnesením, proti němuž není opravný 

prostředek přípustný. 

 

Určitý předobraz navrhovaného řešení je možno spatřovat v ust. § 462 odst. 1 ZŘS. 

Formální způsob vyřízení takového návrhu je inspirován ust. § 97 odst. 6 

insolvenčního zákona. Na dané případy by se standardně použilo ust. § 43 OSŘ, 

pokud jde o odstraňování případných vad podání. „Nepřihlížení“ by se projevilo 

v tom ohledu, že na návrh nebude nahlíženo jako na podání, které má za následek 

zahájení řízení, o němž je třeba standardním způsobem rozhodnout. Postup soudu 

by byl přezkoumatelný s ohledem na požadavek vyrozumět podatele o tom, že se 

k návrhu nepřihlíží, ve formě usnesení. 

K důvodové zprávě: 

1. Důvodová zpráva neodráží reálné dopady 

návrhu, pokud jde o navrhované pozastavování 

platnosti zbrojních průkazů a zbrojních licencí. Návrh 

by měl jednak přímé dopady na úkoly plněné Policií 

České republiky na úseku zbraní a střeliva (zejména  

v případě zajišťování zbraní podle § 57 zákona o 

zbraních jde o realizaci poměrně komplexních 

opatření, které vždy zahrnují činnost několika složek 

Policie České republiky, je třeba také zohlednit 

náklady na uskladnění zajištěných zbraní atd.),  

a jednak, jak bylo uvedeno výše, návrh nelze v žádném 

případě považovat z hlediska dopadů na bezpečnost za 

neutrální. 

AKCEPTOVÁNO 

 

Úprava exekuce pozastavením veřejnoprávního oprávnění, ve které je postihováno 

oprávnění držitele zbrojního průkazu nebo oprávnění držitele zbrojní licence podle 

zvláštního právního předpisu, bude z návrhu vypuštěna. 
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2. Důvodová zpráva dále uvádí, že se 

předpokládá zavedení nových přestupků, jimiž by 

bylo možno postihnout povinné v exekuci, kteří 

nerespektují zákaz vykonávat po dobu pozastavení 

veřejnoprávního oprávnění činnost, ke které je toto 

oprávnění třeba. Vzhledem k výše uvedeným 

problémům spojeným s aplikací právní úpravy 

zaměřující se na „výkon činnosti“ na koncepčně zcela 

jinak definovaná oprávnění podle zákona o zbraních 

není jasné, jak by měl být cíl předkladatele do zákona 

o zbraních implementován, resp. jaká jednání by měla 

být považována za protiprávní a postihována jako 

přestupek. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

K čl. I bodu 3, čl. VI bodu 1 a čl. IX bodu 6 – k § 

755 odst. 3 občanského zákoníku,  

§ 71c notářského řádu a § 390 odst. 2 zákona 

o zvláštních řízeních soudních: 

1. S ohledem na to, že notář při soupisu dohody 

posoudí pouze její zákonnost, je na místě v rámci 

ochrany dítěte ponechat určitou pojistku v podobě 

soudního přezkumu. Neztotožňujeme se s názorem 

předkladatele uvedeným v důvodové zprávě (k § 71c 

notářského řádu), že notář bude plnit roli nestranného 

garanta a že bude každý notář v rámci soupisu hledět 

na okolnosti případu a zkoumat, zdali není dohoda ve 

zjevném nepoměru k uvedeným údajům, či zda byla 

dohoda projednána s dítětem, ostatně takovou 

povinnost mu ani zákon nestanoví. Doporučujeme 

buď povinnosti notáře v tomto ohledu rozšířit, 

případně upravit § 390 odst. 2 zákona o zvláštních 

řízeních soudních tak, aby soud mohl provádět 

dokazování za účelem zjištění, že dohoda je ve 

VYSVĚTLENO 

 

S přihlédnutím k výsledku vypořádání připomínek dalších připomínkových míst 

a soudů se předkladatel kloní k tomu nezavádět vykonatelný notářský zápis jako 

rovnocenný způsob úpravy poměrů nezletilého dítěte k dohodám schvalovaným 

soudem. Možnost vydat exekuční titul by tedy měla zůstat do budoucna i nadále 

v rukou soudu. Přistoupeno bylo k volbě varianty II. Vedle schválení dohody 

soudem by tedy mohla existovat možnost rodičů dítěte předložit soudu, který má 

rozhodovat o rozvodu, dohodu o poměrech dítěte v písemné formě s úředně 

ověřenými podpisy. Tato dohoda bude v řízení o rozvodu manželství podléhat 

srovnatelnému přezkumu, jakému v současnosti podléhá v řízení o rozvodu bez 

zjišťování příčin rozvratu dohoda o úpravě majetkových poměrů manželů, aniž by 

však v tomto řízení bylo řešeno samotné vypořádání společného jmění. Rozsah 

tohoto přezkumu shrnuje doktrína: „(…) Předpoklady rozvodu bez zjišťování příčin 

rozvratu nebudou naplněny, pokud budou soudu předloženy smlouvy bez vůle 

jednoho z manželů (např. smlouva se zfalšovaným podpisem druhého manžela). 

Nebudou splněny ani v případě smluv, které se budou zjevně příčit dobrým mravům 

nebo odporovat zákonu a zjevně narušovat veřejný pořádek. Naproti tomu zjistí-li 

soud v řízení, že smlouvy jsou stiženy toliko relativní neplatností, považuje je bez 

vznesení námitky neplatnosti za platné a předpoklad rozvodu za naplněný. Soud je 

dále povinen zkoumat obsah a rozsah smluv, tj. musí si ověřit, zda předložené 

smlouvy skutečně řeší majetkové poměry mezi manžely, jejich bydlení a popřípadě 
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zjevném rozporu se zájmem dítěte, nejen vyplývají-li 

důkazy ze spisu, s důrazem na majetkové poměry, ale 

především s přihlédnutím ke všem okolnostem 

případu, které mohou nasvědčovat, že dohoda 

podmínky zákona nesplňuje.   

2. Doporučujeme upravit znění třetí věty § 755 

odst. 3 občanského zákoníku. V předchozí větě je 

uvedeno, že soud manželství nerozvede, je-li dohoda 

ve zjevném rozporu se zájmem dítěte, nicméně věta 

třetí navozuje dojem, že soud může rozhodnout i tak,  

že jejich dohodu (tu ve zjevném rozporu) schválí. 

Jedná se dle našeho názoru o stylistickou chybu a 

domníváme se, že by plně postačilo pouze uvést, že 

soud i v tomto řízení vede manžele především k 

dohodě, proto doporučujeme slova „a může 

rozhodnout i tak, že jejich dohodu schválí“ vypustit. 

vyživovací povinnost. Soud však aktivně nezjišťuje, zda manželé ve smlouvě 

neopomněli vypořádat některou z částí svého jmění, tj. nevyhledává sám aktiva či 

pasiva (…). Srov. R. Šínová in Melzer, F., Tégl, P. a kol. Občanský zákoník – velký 

komentář. Svazek IV. § 655 – 975. Praha: Leges, 2016, s. 747. 

 

S ohledem na výše uvedené nebude navrhován specifický režim přezkumu dohody 

v § 390 odst. 2 a 397 ZŘS. Vždy však bude zachována možnost, aby opatrovnický 

soud o záležitosti rozhodl, ať již k podnětu rozvodového soudu, anebo jiné osoby. 

Jako poměrně častý by nicméně do budoucna měl být i stav, kdy bude dohoda 

uzavřena zpravidla až po zahájení opatrovnického řízení. V jeho rámci by měl 

opatrovnictví soud dítěte standardně uložit rodičům absolvování odborného 

poradenství (edukaci), popřípadě s nimi věc předběžně projednat v rámci jiného 

soudního roku. Celé opatrovnické řízení (včetně jednání, dokazování a rozhodnutí) 

by však v takovém případě proběhnout nemuselo a výsledkem by byla mimosoudní 

dohoda rodičů, která by nebyla vykonatelná. Za optimální se v tomto ohledu 

považuje stav, kdy se edukací rodičů odstraní překážky v dosažení dohody, za něž 

je v praxi často považována především jejich nedostatečná informovanost a 

nedostatek komunikace. Pro účely uzavření dohody by v tomto smyslu mohl 

posloužit tzv. rodičovský plán, který je mnohými soudy již v praxi používán (např. 

https://www.justice.cz/documents/39209/1040655/Rodicovsky+plan.pdf/eddfb134-

bf7b-4eb7-9d99-1f02cd02a07a). Ten pomáhá rodičům se do budoucna podrobně 

zamyslet nad řadou potenciálně konfliktních situací v dalším životě dítěte a nastínit 

jejich řešení (vzdělávání, lékařské péče, 

volnočasové aktivity atd.). Je-li rodiči na těchto aspektech dosaženo shody, 

nepokládá se již za nutné vtělovat tyto závěry do vykonatelného titulu, který je stejně 

není způsobilý odpovídajícím způsobem postihnout. Vznikne-li přitom mezi rodiči 

v budoucnu obtížně řešitelný spor, je to spíše důvod k tomu, aby se záležitostí nově 

zabýval opatrovnický soud dítěte, nežli aby byl dán prostor jedné ze stran k nařízení 

exekuce původního rozhodnutí. 

 

Pokud jde o připomínku pod bodem 2., ustanovení § 755 odst. 3 bude i s ohledem 

na připomínky dalších připomínkových míst upraveno takto: 
 

Mají-li manželé nezletilé dítě, které není plně svéprávné, soud manželství 

nerozvede, dokud nerozhodne se manželé nedohodnou o poměrech dítěte v době 

po rozvodu manželů. Nedohodnou-li se manželé, soud manželství nerozvede, 

dokud o tom nerozhodne soud v řízení o úpravu poměrů k dítěti na dobu po 

rozvodu. 
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Zároveň ustanovení § 906 bude ponecháno v původně navrženém znění. 

K čl. I bodu 5 – k § 757 odst. 2 občanského 

zákoníku: 

 Předmětné ustanovení je předkládáno ve dvou 

variantách, kdy varianta I počítá s tím, že dohoda 

rodičů by musela mít formu notářského zápisu, kdežto 

varianta II speciální formu nestanoví a rodiče by ji 

mohli sepsat i sami. Jelikož dohoda bude vždy 

podléhat následnému soudnímu přezkumu, 

domníváme se, že není nutné požadovat její speciální 

formu, a to i s ohledem na skutečnost, že notářský 

zápis je zpoplatněn, což může v řadě případů činit 

rozvádějícím se partnerům problémy. 

 Dále upozorňujeme, že v případě výběru 

varianty II by bylo nutné tuto koncepci promítnout i v 

dalších navrhovaných ustanoveních, v nichž návrh v 

současné podobě počítá spíše s formou notářského 

zápisu (např. navrhovaný § 909 občanského 

zákoníku). 

VYSVĚTLENO 

 

Viz vypořádání k předešlé připomínce. Upuštění od varianty I bude reflektováno 

rovněž v navazujících ustanoveních § 909 a 923. 

K čl. IV bodům 2, 3 a 6 – k § 11 odst. 1 písm. a), § 

11 odst. 1 písm. c) a § 11 odst. 4 zákona o soudních 

poplatcích: 

 Doporučujeme navrhovanou úpravu 

přepracovat, jelikož v předloženém znění působí 

zmatečně. Odstavec 1 písm. a) částečně odkazuje na 

odstavec 1 písm. c), a to ne zrovna vhodným 

způsobem, když přitom vyznívá, že z osvobození 

případy uvedené v odstavci 1 písm. c) vylučuje, načež 

odstavec 1 písm. c) v rámci svého výčtu opět vyjímá 

určitá řízení z osvobození a na něj dále odkazuje 

odstavec 3, který ustanovení odstavce 1 písm. c) užívá 

pro účel vyloučení z osvobození, načež odstavec 4 

VYSVĚTLENO 

 

Oceňujeme snahu připomínkového místa o zjednodušení navrhované úpravy. 

Navrhované změny nicméně vycházejí ze systematiky úpravy osvobození od 

soudních poplatků v příslušném zákoně. Zde je výchozí označení věcí osvobozených 

od soudních poplatků obsaženo vždy v ust. § 11 odst. 1. To platí i tehdy, pokud jsou 

tyto věci osvobozeny jen v prvním stupni řízení. Příkladem jsou v tomto směru 

osvobození ve věcech pozůstalostních v prvním stupni řízení (§ 11 odst. 1 písm. c)). 

Režim osvobození pro další stupně či druhy řízení je pak řešen v navazujících 

odstavcích 3 a 10. Uvědomujeme si, že systematika daného zákona je i v důsledku 

velkého množství novelizací poměrně komplikovaná a navrhovaná úprava je touto 

skutečností také nevyhnutelně poznamenána. Návrh bude nicméně částečně 

zjednodušen přesunem navrhovaného osvobození v odstavci 4 do odstavce 3 takto: 

 

(3) Osvobození podle odstavce 1 písm. c) se vztahuje i na řízení před odvolacím 
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zase zavádí výjimku pro určitý případ jinak spadající 

do výčtu odstavce 1 písm. c). Doslovný výklad tak dle 

našeho názoru umožňuje různou interpretaci. 

soudem, je-li odvolatelem dítě zastoupené opatrovníkem nebo dítě s plnou 

procesní způsobilostí, a také na řízení o návrhu na nařízení předběžného 

opatření, o výkon rozhodnutí a exekuční řízení. Osvobození Ostatní osvobození 

podle odstavců 1 a 2 se vztahuje, s výjimkou pozůstalostního řízení, i na řízení  

  

a) o návrhu na nařízení předběžného opatření, 

  

b) před odvolacím soudem,  

  

c) o povolení obnovy,  

  

d) o žalobě pro zmatečnost,  

  

e) o kasační stížnosti,  

  

f) o výkon rozhodnutí,  

  

g) exekuční. 

 

Zároveň nám není znám vhodnější způsob, jakým z množiny řízení péče soudu 

o nezletilé osvobozených pouze v prvním stupni vyjmout taxativně daný výčet řízení 

tzy. rodinného práva soukromého, který je navrhován v § 11 odst. 1 písm. c). 

S ohledem na to, že řízení péče soudu o nezletilé je neuzavřeným okruhem věcí (viz 

jen příkladmý výčet v § 466 ZŘS), nezbývá než v § 11 odst. 1 písm. a) ponechat 

zbytkovou kategorii řízení péče soudu o nezletilé. 

K čl. IV bodu 9 – k sazebníku poplatků, položce č. 

7 zákona o soudních poplatcích: 

1. Doporučujeme s ohledem na vynětí řízení o 

určení výživného (včetně jeho zvýšení) z položky 

vyjasnit, pod kterou položku tedy budou tato řízení 

spadat. Má-li se jednat o obecnou úpravu, tedy 

položku č. 4 – ostatní případy, půjde o zvýšení částky 

z 500 Kč na 2000 Kč a k této změně zcela chybí 

odůvodnění.  

2. Ostatně šikanózní návrhy mohou být 

podávány jak v zájmu snižování, tak i zvyšování 

AKCEPTOVÁNO 

 

Položka č. 7 bude nadále zachována i pro účely určení výživného včetně jeho 

zvýšení. Zároveň bude zachováno osobní osvobození podle § 11 odst. 2 písm. c), 

které se vztahuje výhradně na toho, kdo podal návrh v řízení před soudem prvního 

stupně. 
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výživného, nevidíme proto důvod, proč by výše 

poplatku měla být různá. 

K čl. VII bodu 7 – k § 71a odst. 1 písm. d) až g) 

exekučního řádu a k důvodové zprávě: 

 Navrhovaná úprava není dle našeho názoru 

dostatečně odůvodněna. Odkazování  

na úspěšnost exekuce řidičského oprávnění 

neodůvodňuje bez dalšího exekuce oprávnění k 

provozování letadel a plavidel, kterými budou s 

nejvyšší pravděpodobností povinní disponovat 

sporadicky, a zpravidla jej budou mít vedle řidičského 

oprávnění, jehož postih bude efektivnější. Ostatně 

odůvodnění ani neobsahuje odhad, kolik oprávnění 

tohoto typu existuje, resp. s jakou pravděpodobností 

jimi obvykle disponují povinní ve věcech výživného. 

V úvahu je třeba vzít zejména to, že u těchto 

specifických oprávnění se často bude jednat o 

oprávnění související s uspokojováním základních 

životních potřeb povinného a osob, ke kterým má 

vyživovací povinnost, tudíž je nebude možné 

postihnout, popř. půjde vskutku pouze o zálibu, jejíž 

omezení nebude mít na plnění povinností povinného 

vliv, neboť nepůjde o tak výrazné omezení běžného 

života ve smyslu judikatury Ústavního soudu, aby jej 

to přimělo k urychlené úhradě nedoplatku na 

výživném. V tomto ohledu je dopad postižení 

řidičského oprávnění neporovnatelně větší. 

Doporučujeme odůvodnění doplnit o úvahy, které 

vedou předkladatele k tomu, že považuje tyto typy 

exekuce za potřebné. 

AKCEPTOVÁNO 

 

Z návrhu bude vypuštěna úprava exekuce pozastavením veřejnoprávního oprávnění, 

ve kterém jsou postihována příslušná veřejnoprávní oprávnění. 

K čl. IX bodům 5 a 10 – k § 389 odst. 3 a k § 474 

odst. 1 zákona o zvláštních řízeních soudních: 

AKCEPTOVÁNO 
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 Je třeba vyjasnit, co se rozumí „rodičovským 

plánem“. Důvodová zpráva tento pojem nerozvádí, 

pouze poukazuje na to, že je znám ze zahraničí. Pojem 

se nevyskytuje v našem právním řádu. 

Důvodová zpráva bude odpovídajícím způsobem doplněna. Rodičovský plán je 

instrumentem, který je mnohými soudy již v praxi používán (např. 

https://www.justice.cz/documents/39209/1040655/Rodicovsky+plan.pdf/eddfb134-

bf7b-4eb7-9d99-1f02cd02a07a). Pomáhá přitom rodičům se do budoucna podrobně 

zamyslet nad řadou potenciálně konfliktních situací v dalším životě dítěte a nastínit 

jejich řešení (vzdělávání, lékařská péče, 

volnočasové aktivity atd.). 

K čl. I – k úvodní větě: 

 Navrhujeme spojku „ a“ před slovy „zákona č. 

171/2018 Sb.“ nahradit čárkou. 

AKCEPTOVÁNO 

K čl. IV bodu 10 – k sazebníku poplatků, položce č. 

22 zákona o soudních poplatcích: 

 Upozorňujeme, že legislativní řešení návrhu v 

čl. IV bodu 9 není promítnuto do položky 22 bodu 5, 

kde je určen poplatek v případě odvolání ve věci 

určení výživného včetně jeho zvýšení s odkazem na 

bod 7, kde se však tato řízení návrhem vylučují. 

AKCEPTOVÁNO 

 

Položka č. 7 bude nadále zachována i pro účely určení výživného včetně jeho 

zvýšení. Zároveň bude zachováno osobní osvobození podle § 11 odst. 2 písm. c), 

které se vztahuje výhradně na toho, kdo podal návrh v řízení před soudem prvního 

stupně. 

Ministerstvo pro místní 

rozvoj 

 

Mgr. Lucie Koreňová, e-

mail: 

lucie.korenova@mmr.cz, 

odbor legislativně právní 

1. K části první, čl. I, bodu 5 

Preferujeme variantu I, neboť požadavek písemné 

formy s úředně ověřenými podpisy nepovažujeme za 

dostačující pro zajištění toho, že zájem dítěte bude při 

uzavírání dohody patřičně zohledněn. Nezahrnutím 

notáře do procesu uzavírání dohody o úpravě poměrů 

by totiž odpadla preventivní fáze kontroly dohody z 

hlediska jejího souladu se zájmy dítěte, a dohoda by 

tudíž podléhala pouze následné soudní kontrole. Tato 

následná kontrola by navíc byla již ze své podstaty 

omezená, neboť by se odehrávala v rámci řízení o 

rozvodu (bez zjišťování příčin rozvratu), během 

kterého by účastníci pouze v omezeném rozsahu 

dokládali soudu skutečnosti, ze kterých by bylo možné 

usuzovat na vhodnost, resp. nevhodnost dohodnuté 

úpravy poměrů rodičů k dítěti. Současně by, vzhledem 

k absenci předcházejícího řízení o úpravě poměrů, 

nebyl dětem ustanoven v řízení opatrovník, který má 

zpravidla podrobný přehled o situaci v rodině, a který 

VYSVĚTLENO 

 

S přihlédnutím k výsledku vypořádání připomínek dalších připomínkových míst 

a soudů se předkladatel kloní k tomu nezavádět vykonatelný notářský zápis jako 

rovnocenný způsob úpravy poměrů nezletilého dítěte k dohodám schvalovaným 

soudem. Možnost vydat exekuční titul by tedy měla zůstat do budoucna i nadále 

v rukou soudu. Přistoupeno bylo k volbě varianty II. Vedle schválení dohody 

soudem by tedy mohla existovat možnost rodičů dítěte předložit soudu, který má 

rozhodovat o rozvodu, dohodu o poměrech dítěte v písemné formě s úředně 

ověřenými podpisy. Tato dohoda, pokud k ní nebyly dány předpoklady již na 

počátku, by mohla být uzavřena zpravidla poté, co rodiče absolvovali odborné 

poradenství (edukaci), jehož absolvování jim uložil opatrovnický soud dítěte. Celé 

opatrovnické řízení (včetně jednání, dokazování a rozhodnutí) by však v takovém 

případě proběhnout nemuselo a výsledkem by byla mimosoudní dohoda rodičů, 

která by nebyla vykonatelná. Za optimální se v tomto ohledu považuje stav, kdy se 

edukací rodičů odstraní překážky v dosažení dohody, za něž je v praxi často 

považována především jejich nedostatečná informovanost a nedostatek komunikace. 

Pro účely uzavření dohody by v tomto smyslu mohl posloužit tzv. rodičovský plán, 

který je mnohými soudy již v praxi používán (např. 
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je tak jedním z důležitých zdrojů informací pro 

rozhodování soudu v otázce úpravy poměrů k dětem. 

https://www.justice.cz/documents/39209/1040655/Rodicovsky+plan.pdf/eddfb134-

bf7b-4eb7-9d99-1f02cd02a07a). Ten pomáhá rodičům se do budoucna podrobně 

zamyslet nad řadou potenciálně konfliktních situací v dalším životě dítěte a nastínit 

jejich řešení (vzdělávání, lékařské péče, 

volnočasové aktivity atd.). Je-li rodiči na těchto aspektech dosaženo shody, 

nepokládá se již za nutné vtělovat tyto závěry do vykonatelného titulu, který je stejně 

není způsobilý odpovídajícím způsobem postihnout. Vznikne-li přitom mezi rodiči 

v budoucnu obtížně řešitelný spor, je to spíše důvod k tomu, aby se záležitostí nově 

zabýval opatrovnický soud dítěte, nežli aby byl dán prostor jedné ze stran k nařízení 

exekuce původního rozhodnutí. Za adekvátní se rovněž pokládá, aby na vyplnění 

rodičovského plánu participovali rodiče přímo s dítětem, neboť právě oni se budou 

společně podílet na jeho realizaci. Není-li zde přitom vedeno formalizované řízení 

před státním orgánem, jehož výstupem by bylo vykonatelné rozhodnutí, nepovažuje 

se za nezbytné, aby názor dítěte zjišťoval orgán státu. Dojde-li přitom kdykoli v 

budoucnu ke sporu o řešení určité záležitosti (např. kam má dítě nastoupit do školy), 

považuje se za příhodnější ji řešit individuálně, v krajním případě rovněž před 

soudem. Nepokládá se však za proporcionální i nadále plošně zatěžovat polovinu 

dětské populace a jejich sezdaných rodičů nezbytností absolvovat povinně celé 

řízení před opatrovnickým soudem. Tento postup by měl být nadále vyhrazen 

především obtížně řešitelným případům, kdy se rodiče ani s využitím podpůrných 

opatření nedokážou o záležitostech dítěte dohodnout, popřípadě se dohodnou až v 

přímém důsledku s průběhem soudního řízení (po provedení dokazování). 

2. K části první, čl. I, bodu 6 

V odstavci 1 doporučujeme nahradit slova „dohodnou 

se nejprve rodiče“ slovy „rodiče se nejprve 

dohodnou“. 

NEAKCEPTOVÁNO 

 

3. K části první, čl. I, bodu 8 

Doporučujeme nahradit slova „nezletilému dítěti“ 

slovy „nezletilého dítěte“, neboť za přesnější 

považujeme uvést, o jakou pohledávku se jedná 

(pohledávka nezletilého dítěte), než komu se tato 

pohledávka platí. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 

 

Bude užito spojení „výživného pro nezletilé dítě“, které je užíváno kupříkladu v 

§ 923 odst. 1 a § 1988. 

4. K části první, čl. I, bodu 9 

Úpravu postupování pohledávek výživného (§ 921a) 

shledáváme nedostatečně propracovanou. Úprava 

například vůbec neřeší rizika postoupení pohledávky 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 

 

Zmiňovaná rizika postoupení pohledávky výživného nezletilého dítěte budou 

eliminována doplněním požadavku, podle něhož se bude k právnímu jednání, jímž 
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výživného nezletilého dítěte, které není plně 

svéprávné. S ohledem na koncepci svéprávnosti u 

nezletilých může v praxi vyvolávat problémy zejména 

to, zda nezletilé dítě, které není plně svéprávné, bylo 

vůbec způsobilé tuto pohledávku postoupit, nebo zda 

za něj měl jednat zákonný zástupce. Pokud se 

přikloníme k pravděpodobnější druhé variantě, je zde 

další problém v tom, že zákonný zástupce bude často 

osobou, vůči níž má dítě právo na výživné, a tudíž by 

zastoupení dítěte touto osobou nepřipadalo s ohledem 

na hrozící střet zájmů v úvahu; soud by v takovém 

případě musel ustanovit dítěti k účelu postoupení 

pohledávky opatrovníka. Pokud by se tak nestalo, byla 

by pohledávka nezletilého postoupena neplatně, což 

by pro nezletilého mělo negativní následky - nezletilý 

by musel vrátit postupníkovi úplatu za postoupení 

pohledávky, kterou v té době však již nemusí 

disponovat, resp. by se mu o ni snížila částka, kterou 

by měl na výživu. Tato úprava může být rovněž 

nástrojem pro povinné – zákonné zástupce, jak se 

vyhnout vyživovací povinnosti – pokud zákonný 

zástupce (nebo jakákoliv jím zmocněná osoba) 

zastoupí nezletilého při postoupení pohledávky 

výživného a postoupí ji dle předem domluveného 

scénáře na subjekt, se kterým má úzký vztah, může se 

alespoň na dobu, než bude postoupení pohledávky z 

důvodu střetu zájmů prohlášeno za neplatné, 

prostřednictvím odklonění plnění své vyživovací 

povinnosti z nezletilého na postupníka, který mu 

plnění pohledávky sníží nebo i odpustí, této povinnosti 

de facto zbavit. Z těchto důvodů lze v možnosti 

postupovat pohledávky výživného nezletilého dítěte, 

které není plně svéprávné, spatřovat více negativ než 

se s touto pohledávkou nakládá, vyžadovat souhlas opatrovnického soudu podle 

ustanovení § 898 OZ. Splnění všech zákonných podmínek pro platné postoupení 

pohledávky včetně adekvátnosti protiplnění a vyloučení možného zneužití tedy bude 

posuzováno ve standardním řízení, v němž bude dítě zastoupeno kolizním 

opatrovníkem. Za tohoto předpokladu se nadále s přihlédnutím k připomínce 

Ministerstva financí navrhuje netrvat na požadavku na stoprocentní protihodnotu, 

neboť přiměřenost protiplnění by měla předmětem zkoumání ze strany soudu se 

zřetelem ke všem okolnostem případu. 

 

Dále bude v souladu s připomínkou Ministerstva financí stanoven požadavek, podle 

něhož se úplata se poskytuje bezhotovostním převodem na účet u poskytovatele 

platebních služeb.  

 

S přihlédnutím k připomínce bude dále možnost postoupení pohledávky omezena 

pouze na peněžité pohledávky výživného, které bylo určeno soudem. 

 

Možnost zastavení pohledávky by se měla v souladu s nastíněnou koncepcí 

vztahovat již na samotnou splatnou peněžitou pohledávku výživného. Jde o důsledek 

pravidla, podle něhož lze zastavit pohledávku, kterou lze postoupit jinému. I taková 

dispozice by však měla podléhat souhlasu soudu. 

 

Návrhy formulačních úprav lze akceptovat. 
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pozitiv. Proto doporučujeme zvážit, zda z možnosti 

postupování pohledávek výživného výslovně 

nevyloučit pohledávky výživného nezletilého dítěte, 

které není plně svéprávné.  

 

Dále shledáváme problematickým způsob určení výše 

protiplnění za postoupení pohledávky, jehož 

nedodržení má navíc způsobovat zdánlivost smlouvy. 

Výše protiplnění se má totiž odvíjet od hodnoty 

předmětu plnění (výživného), ke které se dospěje 

kombinací zákonných kritérií, které však dávají 

poměrně široký prostor pro uvážení (jsou jimi 

především odůvodněné potřeby oprávněného a jeho 

majetkové poměry, dále schopnosti, možnosti a 

majetkové poměry povinného, u dětí také životní 

úroveň rodičů). Pokud výživné nebude přiznáno 

soudem v podobě konkrétní částky, lze předpokládat, 

že bude v praxi obtížné stanovit výši protiplnění za 

postoupení pohledávky tak, aby ji povinný nemohl 

rozporovat, a namítat tak zdánlivost smlouvy. To s 

sebou nese značnou míru nejistoty jak pro postupníka, 

který nebude mít právo na vrácení již zaplaceného 

plnění (§ 921a odst. 1 část poslední věty za 

středníkem), tak pro postupitele, který odpovídá 

postupníkovi za to, že pohledávka v příslušné výši v 

době postoupení trvala. Proto doporučujeme, aby 

postupitelné byly toliko pohledávky výživného již 

přiznané soudem, které mají přesně stanovenou výši, 

což by mělo vyloučit výše uvedená rizika.  

 

Tím, že návrh výslovně umožňuje postupovat 

pohledávky výživného, stávají se tím tyto pohledávky 

rovněž zastavitelnými (§ 1335 odst. 1 OZ). Z 
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důvodové zprávy není zcela jasné, zda úmyslem 

předkladatele bylo, aby se možnost zastavení 

vztahovala pouze na pohledávky již postoupené, nebo 

na jakékoliv pohledávky výživného (tj. i dosud 

nepostoupené). Nicméně s ohledem na zvýšenou 

potřebu ochrany dosud nepostoupených pohledávek 

(která se v návrhu projevuje např. vyloučením použití 

ustanovení zákona omezující nakládání s pohledávkou 

výživného pouze na postoupené pohledávky – viz 

odstavec 3 věta druhá) by bylo vhodnější pohledávky 

výživného, které nebyly postoupeny, výslovně 

vyjmout z možnosti zastavení, a to například 

následujícím ustanovením (zařazeným například do 

samostatného odstavce v rámci § 921a): „Pohledávku 

výživného, která nebyla postoupena, nelze zastavit.“ 

 

Ještě poznámka ke konstatování v důvodové zprávě, 

že riziko nežádoucího obchodu s pohledávkami není v 

případě postupování pohledávek výživného 

relevantní, neboť náhrada nákladů řízení se v řízení 

péče soudu o nezletilé zásadně nepřiznává (str. 34) – 

toto tvrzení je zavádějící, neboť se týká pouze 

pohledávek výživného nezletilých dětí, nikoliv i 

pohledávek zletilých osob, které jsou předmětem 

sporného řízení, ve kterém náhrada nákladů 

účastníkům zásadně náleží. Navíc lze předpokládat, že 

postoupené pohledávky výživného nezletilých dětí, 

jehož výše již byla soudem určena, nebudou 

vymáhány v rámci řízení péče soudu o nezletilé, nýbrž 

jako běžné pohledávky ve sporném řízení o zaplacení. 

Proto doporučujeme příslušný odstavec v důvodové 

zprávě v uvedeném směru doplnit. 
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Z formulace „splatnou pohledávku výživného lze 

postoupit, obdrží-li oprávněná osoba za pohledávku 

úplatu …“  uvedené v odstavci 1 ne zcela dostatečně 

vyplývá, že k účinnosti postoupení pohledávky 

výživného dochází odchylně od obecné úpravy až 

zaplacením odpovídajícího protiplnění, jak naznačuje 

důvodová zpráva (str. 34), nikoliv již v okamžiku 

podpisu smlouvy (nedohodnou-li se strany jinak). 

Nepovažujeme za příliš šťastné směšovat v jedné větě 

podmínky, za nichž lze pohledávku výživného 

postoupit, a okamžik, ke kterému má k postoupení 

pohledávky dojít. Proto doporučujeme, aby odchylná 

úprava účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky 

výživného byla v zákoně stanovena výslovně (v 

samostatné větě v rámci odstavce 1, popř. i v 

samostatném odstavci), například takto: „Postoupení 

pohledávky výživného je účinné okamžikem 

zaplacení úplaty ve výši podle odstavce 1.“ 

 

V odstavci 3 doporučujeme nahradit slovo 

„pohledávkou“ slovem „pohledávku“. 

  

V odstavci 3 větě druhé doporučujeme vložit před 

slovo „zákona“ slovo „tohoto“, aby nebylo pochyb o 

tom, že dané pravidlo platí pouze ve vztahu k 

občanskému zákoníku. 

 

Doporučujeme vyčlenit poslední větu odstavce 3 do 

samostatného odstavce, neboť obsahově nenavazuje 

na předcházející dvě věty. 
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V poslední větě odstavce 3 doporučujeme slova „na 

výživné“ nahradit slovem „výživného“, aby zákon byl 

terminologicky jednotný. 

5. K části první, čl. I, bodu 11 

Doporučujeme slova „na výživné“ nahradit slovem 

„výživného“, aby zákon byl terminologicky jednotný. 

AKCEPTOVÁNO 

6. K části první, čl. II 

Doporučujeme nahradit slovo „na“ slovem „o“. 

VYSVĚTLENO 

 

Přechodné ustanovení bude v návaznosti na volbu varianty návrhu počítající i nadále 

s možností schválení dohody soudem vypuštěno. 

7. K části druhé, čl. III, bodu 1, k části sedmé, 

čl. IX, bodu 14 a čl. X, bodu 2 

Navrhovanou změnu, která by umožnila povinnému, 

u něhož došlo ke změně poměrů, domáhat se vydání 

předběžného opatření, kterým by mu bylo uloženo 

skládat do úschovy část výživného do doby rozhodnutí 

ve věci snížení výživného, považujeme za 

nekoncepční. Předně, předběžným opatřením se 

stanoví povinnost, nikoliv právo, jak by tomu v daném 

případě de facto bylo; navrhovateli by bylo 

prozatímně umožněno neodvádět část výživného 

přímo oprávněné osobě, nýbrž do úschovy soudu s 

tím, že v případě rozhodnutí o snížení výživného by 

mu byla tato částka vrácena. Povinnost by tak byla 

fakticky uložena oprávněné osobě, která by musela 

strpět prozatímní snížení výživného, o které by však 

nebylo v petitu předběžného opatření zmínky. O 

nekoncepčnosti návrhu dále svědčí to, že v případě 

navrhovaného předběžného opatření by ani nemohlo 

přicházet v úvahu splnění jedné z alternativních 

podmínek pro nařízení předběžného opatření, a sice 

existence obavy, že by výkon soudního rozhodnutí byl 

ohrožen, neboť povinný by se v případě vydání 

AKCEPTOVÁNO JINAK 

 

Problém, který měl být původně řešen zavedením možnosti skládat část výživného 

do soudní úschovy, by měl být na základě výsledků připomínkového řízení řešen 

odlišným způsobem. Soud v rozhodnutí, jímž má být výživné za minulou dobu 

sníženo, současně rozhodne o tom, že se v rozsahu, v němž se již spotřebované 

výživné nevrací, přiměřeně sníží nejbližší v budoucnu splatné dávky výživného. 

Tímto způsobem bude moci být povinnému z vyživovací povinnosti kompenzováno, 

že na výživném platil více, než měl.  
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takového předběžného opatření nemohl domáhat jeho 

výkonu, jak konstatuje i Ústavní soud v nálezu 

uvedeném v důvodové zprávě (II. ÚS 114/14). Takové 

rozhodnutí by tak bylo de facto nevykonatelné, neboť 

by tu nebyl nikdo, kdo by se jeho výkonu domáhal. 

Dále je problematické, že by s takovým návrhem 

zřejmě nebyla spojena povinnost skládat jistotu [§ 75b 

odst. 3 písm. a)], čímž by mohla být omezena 

vymahatelnost náhrady škody vzniklé předběžným 

opatřením oprávněným (vyživovaným) osobám. Z 

uvedených důvodů požadujeme navrhovanou změnu z 

návrhu zcela vypustit. K dosažení účelu navrhované 

úpravy by nicméně mohla vést následující řešení: 

 

a) zakotvit možnost domáhat se nařízení 

předběžného opatření, aby nezletilé dítě skládalo část 

výživného placeného povinným do soudní úschovy do 

doby rozhodnutí o snížení výživného [srov. § 76 odst. 

1 písm. c) OSŘ]; tuto úpravu by nicméně zřejmě 

muselo doprovodit zakotvení této povinnosti v 

hmotněprávním předpise;    

 

b) zakotvit možnost domáhat se nařízení 

předběžného opatření, aby nezletilé dítě nenakládalo s 

určenou částí výživného placenou povinným do doby 

rozhodnutí o snížení výživného s tím, že po právní 

moci rozhodnutí o snížení výživného by tato částka 

byla povinnému vrácena, neboť by se nejednalo o 

spotřebované výživné ve smyslu § 923 odst. 2 OZ; 

 

c) upravit tento typ předběžného opatření jako 

odchylku od obecné úpravy ve zvláštním ustanovení 

(například namísto zrušeného § 76a) a stanovit pro něj 
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odlišná pravidla zejména co se týče podmínek jeho 

vydání apod. 

 

Z výše uvedených důvodů rovněž požadujeme 

vypustit celý odstavec 3 ustanovení § 475 zákona o 

zvláštních řízeních soudních a přechodné ustanovení 

uvedené v čl. X bodu 2 návrhu.  

 

Tato připomínka je zásadní. 

8. K části třetí, čl. IV, bodu 2, 3, 5, 6 

Navrhované změny v § 11 jsou upraveny poměrně 

komplikovaně a ne příliš přehledně, některé věci se 

opakují [např. za výčtem řízení osvobozených od 

soudního poplatku uvedených v § 11 odst. 1 písm. c) 

je výslovně uvedeno, že se jedná o řízení v prvním 

stupni, a zároveň se v § 11 odst. 3 uvádí, že tato řízení 

nejsou osvobozena od soudního poplatku mj. v 

odvolacím řízení], je stanoveno mnoho výjimek z 

výjimek (především § 11 odst. 4) apod. Proto 

doporučujeme, aby v navrhovaném znění § 11 byly 

učiněny tyto změny: 

 

 vypustit novelizační bod 2; 

 v odstavci 1 písm. c) vypustit slova „péče o 

nezletilé dítě, výživy nezletilého dítěte, styku s 

nezletilým dítětem s výjimkou omezení nebo zákazu 

styku rodiče s dítětem a styku dítěte s příbuznými a 

dalšími osobami, předání nezletilého dítěte mezi 

rodiči navzájem, pro nezletilé dítě významných, na 

nichž se rodiče nemohou dohodnout, a určení rodiče, 

který bude nezletilé dítě zastupovat při právním 

jednání, v prvním stupni řízení,“ (tj. vypustit 

novelizační bod 3); 

NEAKCEPTOVÁNO 

 

Oceňujeme snahu připomínkového místa o zjednodušení navrhované úpravy. 

Navrhované změny nicméně nerespektují systematiku úpravy osvobození od 

soudních poplatků v příslušném zákoně. Zde je výchozí označení věcí osvobozených 

od soudních poplatků obsaženo vždy v ust. § 11 odst. 1. To platí i tehdy, pokud jsou 

tyto věci osvobozeny jen v prvním stupni řízení. Příkladem jsou v tomto směru 

osvobození ve věcech pozůstalostních v prvním stupni řízení (§ 11 odst. 1 písm. c)). 

Režim osvobození pro další stupně či druhy řízení je pak řešen v navazujících 

odstavcích 3 a 10. Uvědomujeme si, že systematika daného zákona je i v důsledku 

velkého množství novelizací poměrně komplikovaná a navrhovaná úprava je touto 

skutečností také nevyhnutelně poznamenána. Řešení navrhovaná připomínkovým 

místem však nepovažujeme za odpovídající. Jeho nevýhodou je i změna v číslování 

odstavců, kterou nelze považovat za vhodnou i s přihlédnutím k dalším plánovaným 

změnám, které se mohou v důsledku dalších novel dotknout ustanovení § 11. 
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 v novelizačním bodu 5 vložit za slova „a 

řízení“ slova „uvedených v odstavci 4“ a vypustit 

slova „ve věcech uvedených v odstavci 1 písm. c)“; 

 uvést odstavec 4 v tomto znění:  

 

„(4) Osvobození ve věcech péče o nezletilé dítě, 

výživy nezletilého dítěte, styku s nezletilým dítětem s 

výjimkou omezení nebo zákazu styku rodiče s dítětem 

a styku dítěte s příbuznými a dalšími osobami, předání 

nezletilého dítěte mezi rodiči navzájem, pro nezletilé 

dítě významných, na nichž se rodiče nemohou 

dohodnout, a určení rodiče, který bude nezletilé dítě 

zastupovat při právním jednání, se vztahuje i na řízení 

  

a) o návrhu na nařízení předběžného opatření, 

 

b) před odvolacím soudem, je-li navrhovatelem dítě 

zastoupené opatrovníkem nebo dítě s plnou procesní 

způsobilostí, 

 

c) o výkon rozhodnutí,  

 

d) exekuční.“; 

 

 uvést odstavec 5 v tomto znění:  

 

„(5) Od poplatku se osvobozují také řízení před 

odvolacím soudem, jde-li o řízení o výkon rozhodnutí 

a o exekuční řízení2a).“; 

 

 stávající odstavce 5 až 10 označit jako 

odstavce 6 až 11. 

9. K části čtvrté, čl. VI, bodu 1 VYSVĚTLENO 
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První věta odstavce 1 umožňuje uzavřít dohodu ve 

formě notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti 

o vyživovací povinnosti nebo povinnostech a právech 

vyplývajících z rodičovské odpovědnosti, zatímco 

druhá věta téhož odstavce se vztahuje pouze na 

dohody o úpravě péče a výživy, resp. styku s 

nezletilým dítětem (k úpravě styku viz dále) na dobu 

po rozvodu, tedy na dohody týkající se užšího rozsahu 

rodičovské odpovědnosti než dohody prvně uvedené. 

Náležitosti (pouze) dohody o úpravě poměrů podle 

odstavce 1 věty druhé jsou dále rozvedeny v 

odstavcích 2 a 3 a na tyto odstavce pak odkazují 

následující odstavce. Formulace odstavce 1 tak může 

vyvolávat nejasnosti o tom, zda je možné uzavřít ve 

formě notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti 

dohodu o úpravě jakýchkoliv povinností a práv 

vyplývajících z rodičovské odpovědnosti, anebo 

pouze dohodu o úpravě péče a výživy, resp. styku s 

nezletilým dítětem (zpravidla pro potřeby tzv. 

nesporného rozvodu). Důvodová zpráva i logika 

celého § 71c nasvědčuje spíše druhé variantě; v 

takovém případě by ovšem bylo vhodné odstavec 1 

přeformulovat, například takto:  

 

„(1) Notář sepíše na žádost notářský zápis se svolením 

k vykonatelnosti o dohodě o úpravě poměrů 

nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, 

na dobu po rozvodu, jejímž obsahem je úprava péče a 

vyživovací povinnosti, popřípadě styku s dítětem; tato 

dohoda neobsahuje úpravu vyživovací povinnosti, 

dohodnou-li se rodiče na společné péči.“ 

 

 

S přihlédnutím k výsledku vypořádání připomínek dalších připomínkových míst 

a soudů se předkladatel kloní k tomu nezavádět vykonatelný notářský zápis jako 

rovnocenný způsob úpravy poměrů nezletilého dítěte k dohodám schvalovaným 

soudem. Možnost vydat exekuční titul by tedy měla zůstat do budoucna i nadále 

v rukou soudu. Přistoupeno bylo k volbě varianty II. Vedle schválení dohody 

soudem by tedy mohla existovat možnost rodičů dítěte předložit soudu, který má 

rozhodovat o rozvodu, dohodu o poměrech dítěte v písemné formě s úředně 

ověřenými podpisy. Tato dohoda, pokud k ní nebyly dány předpoklady již na 

počátku, by mohla být uzavřena zpravidla poté, co rodiče absolvovali odborné 

poradenství (edukaci), jehož absolvování jim uložil opatrovnický soud dítěte. Celé 

opatrovnické řízení (včetně jednání, dokazování a rozhodnutí) by však v takovém 

případě proběhnout nemuselo a výsledkem by byla mimosoudní dohoda rodičů, 

která by nebyla vykonatelná. Za optimální se v tomto ohledu považuje stav, kdy se 

edukací rodičů odstraní překážky v dosažení dohody, za něž je v praxi často 

považována především jejich nedostatečná informovanost a nedostatek komunikace. 

Pro účely uzavření dohody by v tomto smyslu mohl posloužit tzv. rodičovský plán, 

který je mnohými soudy již v praxi používán (např. 

https://www.justice.cz/documents/39209/1040655/Rodicovsky+plan.pdf/eddfb134-

bf7b-4eb7-9d99-1f02cd02a07a). Ten pomáhá rodičům se do budoucna podrobně 

zamyslet nad řadou potenciálně konfliktních situací v dalším životě dítěte a nastínit 

jejich řešení (vzdělávání, lékařské péče, 

volnočasové aktivity atd.). Je-li rodiči na těchto aspektech dosaženo shody, 

nepokládá se již za nutné vtělovat tyto závěry do vykonatelného titulu, který je stejně 

není způsobilý odpovídajícím způsobem postihnout. Vznikne-li přitom mezi rodiči 

v budoucnu obtížně řešitelný spor, je to spíše důvod k tomu, aby se záležitostí nově 

zabýval opatrovnický soud dítěte, nežli aby byl dán prostor jedné ze stran k nařízení 

exekuce původního rozhodnutí. Za adekvátní se rovněž pokládá, aby na vyplnění 

rodičovského plánu participovali rodiče přímo s dítětem, neboť právě oni se budou 

společně podílet na jeho realizaci.  
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Formulace užité v úvodu odstavců 2 a 3 („dohoda, 

jejímž obsahem je úprava vyživovací povinnosti…“, a 

„dohoda, jejímž obsahem je úprava péče a styku…“) 

mohou budit dojem, že manželé musí před rozvodem 

uzavřít dvě různé dohody, kdy obsahem jedné z nich 

je úprava vyživovací povinnosti a obsahem druhé z 

nich úprava péče a styku. Pro to však zřejmě není 

důvod, neboť podmínkou rozvodu manželů bez 

zjišťování příčin rozvratu je dohoda manželů o obou 

těchto složkách, tedy péči a výživě, resp. i styku. Proto 

doporučujeme, aby v odstavci 2 a 3 bylo nahrazeno 

slovo „Dohoda“ slovy „Část dohody“. 

 

V souvislosti s uvedeným doporučujeme v odstavci 4 

nahradit slova „2 a 3“ číslem „1“.  

 

V souvislosti s uvedeným dále doporučujeme v 

odstavci 4 vypustit slova „v případě dohody podle 

odstavce 3“ a za slovo „ soudních“ vložit slova „v 

případě neplnění části dohody podle odstavce 3“. 

 

V souvislosti s uvedeným a pro lepší srozumitelnost 

textu dále doporučujeme v odstavci 5 nahradit slova 

„Mění-li se dohodami podle odstavce 2 a 3 v případě 

změny poměrů“ slovy „Dohoda, kterou se v případě 

změny poměrů mění“, dále vložit za slovo „uzavřena“ 

slova „mezi účastníky“, vypustit slovo „dohoda“ za 

slovem „musí“ a za slova „rozhodnutí nebo dohody“ 

vložit slova „podle věty prvé“. 

 

V souvislosti s uvedeným dále doporučujeme v 

odstavci 6 nahradit číslo „2“ číslem „1“.  

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBG3FUVE1)



76 

  

Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

Mezi náležitostmi dohody o úpravě péče k dítěti návrh 

stanoví i způsob výkonu styku s dítětem, má-li být dítě 

svěřeno do péče jednoho z rodičů a dohodli-li se 

rodiče také na úpravě styku [odstavec 3 písm. d)]. Z 

uvedené formulace vyplývá, že se má jednat toliko o 

náležitost fakultativní, tj. že není třeba se o úpravě 

styku v rámci dohody o péči nutně dohodnout. S 

ohledem na § 891 odst. 1 občanského zákoníku, který 

ukládá rodiči, který má dítě v péči, a druhému rodiči 

dohodnout se o úpravě styku k dítěti, a dále na to, že 

svěření dítěte do péče jednoho z rodičů a nastavení 

pravidel styku s druhým rodičem spolu velmi úzce 

souvisí, se však jeví jako žádoucí, aby úprava styku 

byla mezi rodiči dohodnuta již od počátku, tj. již ve 

fázi uzavírání dohody o režimu péče (ostatně i návrh 

označuje dohodu dle odstavce 3 „dohodou, jejímž 

obsahem je úprava péče a styku“). Proto 

doporučujeme, aby úprava způsobu výkonu styku byla 

obligatorní náležitostí dohody o úpravě poměrů v 

případě, že dítě má být svěřeno do péče jednoho z 

rodičů. V textu návrhu tedy doporučujeme: 

 

 v odstavci 3 doplnit za slova „Dohoda, jejímž 

obsahem je úprava péče a“ slovo „popřípadě“. 

 v odstavci 3 písm. d) vypustit slova „a 

dohodli-li se rodiče také na úpravě styku“; 

 v odstavci 3 písm. e) nahradit slova „o dítě“ 

slovy „a popřípadě styku s dítětem“. 

 

V odstavci 3 písm. e) doporučujeme nahradit slovo 

„dohodě“ slovy „uzavírání dohody“. 

10. K části páté, čl. VII, bodu 7 VYSVĚTLENO 
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V odstavci 5 doporučujeme nahradit slova „držitel 

veřejnoprávního oprávnění“ slovem „povinný“. 

Úprava postihu dalších veřejnoprávních oprávnění v exekuci bude vypuštěna. 

11. K části šesté, čl. VIII, bodu 2 

Pro zachování jednotné terminologie doporučujeme 

nahradit slovo „výživné“ slovem „výživném“. 

AKCEPTOVÁNO 

12. K části sedmé, čl. IX, bodu 1 

Návrh jako odchylku z pravidla uvedeného v § 12 

odst. 3 větě prvé zákona o zvláštních řízeních 

soudních zavádí povinnost skládat jistotu v případě 

opětovného návrhu na nařízení předběžného opatření, 

kterým je ve věci týchž účastníků požadována z 

obdobných důvodů stejná nebo obdobná zatímní 

úprava poměrů. Toto řešení považujeme za 

nesystémové a zároveň za nefunkční. Institut jistoty 

slouží k náhradě újmy způsobené předběžným 

opatřením, k jehož vydání dochází na základě určité 

míry pravděpodobnosti existence skutečností 

tvrzených navrhovatelem. Uvedené návrhy, s jejichž 

podáním by měla být nově spojena povinnost složit 

jistotu, budou však, s ohledem na absenci změny 

poměrů, zpravidla zamítány, a tudíž k vydání 

předběžného opatření, v jehož důsledku by mohla 

vzniknout újma krytá jistotou, nedojde. Ostatně i 

důvodová zpráva uvádí, že tato novela má sloužit k 

předejití podávání návrhů, které důvodová zpráva 

označuje jako „šikanózní“ a „reálně bezúspěšné“. 

Druhou věcí je, že i pokud by uvedená úprava byla 

přijata, lze se domnívat, že navrhovatel domáhající se 

ve stejné věci jiného rozhodnutí se bude zpravidla 

snažit tvrdit, že ke změně poměrů došlo, vědom si 

rizika, že v opačném případě by byl jeho návrh 

pravděpodobně zamítnut. Tím, že by navrhovatel 

spolu s návrhem složil jistotu, by dal již dopředu 

AKCEPTOVÁNO JINAK 

 

Bude navržen alternativní způsob, jakým by mohl být řešen problém šikanózních 

návrhů na nařízení předběžného opatření ve věcech péče soudu o nezletilé. 

Problematika těchto návrhů je totiž v soudní praxi vnímána jako palčivý problém, 

k němuž vede obstrukční jednání některých účastníků, čímž dochází také 

k podstatnému prodloužení meritorního řešení věci. Na tento problém ostatně 

upozornilo také Doporučení Veřejné ochránkyně práv k přijetí opatření v oblasti 

rodinněprávního a opatrovnického soudnictví (ze dne 6. 2. 2019, Sp. zn.: 

41/2017/SZD/AK). 

 

Alternativně bude do ustanovení § 12 ZŘS namísto navrhovaného požadavku na 

skládání jistoty doplněn odstavec 4, který bude znít takto: 

 

Byl-li ve věcech, v nichž lze nařídit předběžné opatření i bez návrhu, zamítnut návrh 

na nařízení předběžného opatření, může jej navrhovatel, požaduje-li ve věci týchž 

účastníků z obdobných důvodů stejnou nebo obdobnou zatímní úpravu poměrů, 

opakovat až po uplynutí 6 měsíců od právní moci zamítavého rozhodnutí. K návrhu 

podle věty první podanému před uplynutím této doby se nepřihlíží. O tom, že se k 

návrhu nepřihlíží, vyrozumí soud navrhovatele usnesením, proti němuž není opravný 

prostředek přípustný. 

 

Určitý předobraz navrhovaného řešení je možno spatřovat v ust. § 462 odst. 1 ZŘS. 

Formální způsob vyřízení takového návrhu je inspirován ust. § 97 odst. 6 

insolvenčního zákona. Na dané případy by se standardně použilo ust. § 43 OSŘ, 

pokud jde o odstraňování případných vad podání. „Nepřihlížení“ by se projevilo 

v tom ohledu, že na návrh nebude nahlíženo jako na podání, které má za následek 

zahájení řízení, o němž je třeba standardním způsobem rozhodnout. Postup soudu 

by byl přezkoumatelný s ohledem na požadavek vyrozumět podatele o tom, že se 

k návrhu nepřihlíží, ve formě usnesení. 
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soudu najevo, že k žádné změně poměrů v dané věci 

nedošlo, a předurčil by si tak zpravidla zamítavé 

rozhodnutí. Lze tedy očekávat, že navrhovatel 

podávající opětovný návrh na nařízení předběžného 

opatření ve věci, ve které již bylo rozhodnuto, 

předepsanou jistotu stejně nesloží, přestože v 

mezidobí ke změně poměrů nedošlo. Vyjde-li posléze 

najevo, že se jedná o návrh, se kterým je spojena 

povinnost složit jistotu, soud by měl takový návrh pro 

nesložení jistoty odmítnout (§ 75b odst. 2 OSŘ). 

Výsledkem tedy je, že účel navrhované úpravy, tedy 

zabránit podávání opětovných šikanózních návrhů, 

nebude naplněn, přičemž soud se takovými návrhy 

bude muset zabývat minimálně do té míry, aby mohl 

vyhodnotit, zda se jedná o návrh, na jehož základě je 

ve věci týchž účastníků opětovně požadována z 

obdobných důvodů stejná nebo obdobná zatímní 

úprava poměrů. Z těchto důvodů doporučujeme 

novelizační bod 1 z návrhu vypustit. 

13. K části sedmé, čl. IX, bodu 5 

Ustanovení § 417, na nějž je v tomto ustanovení 

odkazováno, upravuje místní příslušnost soudu v 

řízení o určení a popření otcovství, které však s daným 

ustanovením nesouvisí. Správně by se tedy zřejmě 

mělo jednat o ustanovení § 467 upravující místní 

příslušnost soudu v řízení ve věcech péče soudu o 

nezletilé. Proto doporučujeme, aby slova „podle § 

471“ byla nahrazena slovy „příslušnému podle § 467“. 

VYSVĚTLENO 

 

Novelizační bod bude v návaznosti na vypořádání připomínek jiných 

připomínkových míst vypuštěn. 

14. K části sedmé, čl. IX, bodu 7 

Pro zachování jednotné terminologie doporučujeme 

nahradit slovo „poměrech“ slovy „úpravě poměrů“. 

VYSVĚTLENO 

 

Novelizační bod bude na základě připomínek jiných připomínkových míst zcela 

vypuštěn, tudíž lze připomínku hodnotit jako bezpředmětnou. 
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15. K části sedmé, čl. IX, bodu 9 

Doporučujeme pro nadbytečnost vypustit slova „za 

dřívější dobu“. 

AKCEPTOVÁNO 

16. K části sedmé, čl. IX, bodu 10 

Důvodová zpráva uvádí, že nové opatření podle 

předmětného ustanovení by soud měl rodičům nařídit 

před prvním jednáním ve věci, což však není v textu 

návrhu výslovně uvedeno. Pro vyloučení případných 

pochybností v tomto směru doporučujeme vložit za 

slovo „nařízením“ slovo „prvního“. 

 

Pro zachování jednotné terminologie doporučujeme 

nahradit slovo „poměrech“ slovy „úpravě poměrů“. 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 

 

Terminologickou úpravu lze akceptovat. Užití spojení „prvního jednání“ ve věci 

nevnímáme jako vhodné a potřebné. Dané spojení je v procesních předpisech 

užíváno jen ve spojení se sporným řízením a koncentrací řízení. V namítaném 

případě je okolnost, že dané opatření má být využito dříve, než bude přistoupeno 

k nařízení jednání (ev. k tomu při dosažení dohody a zpětvzetí návrhu ani nemusí 

dojít), dovoditelná z kontextu. 

17. K části sedmé, čl. IX, bodu 13 

Doporučujeme nahradit slova „neuzavřou-li rodiče 

dohodu, o níž je sepsán notářský zápis“ 

obratnější formulací obsaženou v navrhovaném znění 

§ 909, resp. § 923 odst. 1 občanského zákoníku, tedy 

slovy „nedohodnou-li se rodiče o výkonu povinností a 

práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti nebo 

vyživovací povinnosti ve formě notářského zápisu“. 

VYSVĚTLENO 

 

Novelizační bod bude na základě připomínek jiných připomínkových míst zcela 

vypuštěn, tudíž lze připomínku hodnotit jako bezpředmětnou. 
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Ministerstvo dopravy 

 

Mgr. Daniela Heppnerová, e-

mail: 

daniela.heppnerova@mdcr.cz 

 

Zásadní připomínky:  

1. Předložený návrh zákona mimo jiné upravuje 

exekuci pozastavením řidičského oprávnění, a to 

navrhovanou změnou zákona č. 120/2001 Sb., o 

soudních exekutorech a exekuční činnosti 

(exekuční řád) a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů (viz část pátá návrhu 

zákona). Úprava exekuce pozastavením řidičského 

oprávnění byla do exekučního řádu doplněna (viz 

ustanovení § 71a) s účinností od 1. ledna 2013 

zákonem č. 396/2012 Sb. 

Požadujeme z části páté, článku VII návrhu 

zákona, z novelizačního bodu 2 (§ 49 odst. 1 písm. 

h) exekučního řádu) vypustit změnu spočívající ve 

vložení slov „a skupinu motorových vozidel, které 

je povinný oprávněn řídit“, a to z následujících 

důvodů. 

Zásadně nesouhlasíme s tím, aby bylo možné 

vymezit pouze jednu skupinu vozidel pro možné 

pozastavení řidičského oprávnění na základě 

exekučního příkazu. Právní úprava exekuce 

pozastavení řidičského oprávnění je jednoznačně 

provázaná s úpravou obsaženou v zákoně č. 

361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích a o změnách některých zákonů 

(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“). 

Podle zákona o silničním provozu je držitel 

řidičského průkazu povinen ho odevzdat 

příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností v případě, že mu bylo řidičské 

oprávnění pozastaveno podle exekučního řádu (viz 

§ 113 odst. 1). Pokud řidičský průkaz jeho držitel 

neodevzdá, dopouští se podle § 125c odst. 4 písm. 

b) zákona o silničním provozu přestupku. Zákon o 

silničním provozu dále vymezuje případy, kdy se 

řidičský průkaz vrací, a to v ustanovení § 114 odst. 

AKCEPTOVÁNO 

 

Úprava změn v regulaci exekuce pozastavením řidičského oprávnění bude z návrhu 

vypuštěna. Nebude tedy možné vymezit pouze jednu skupinu vozidel pro možné 

pozastavení řidičského oprávnění na základě exekučního příkazu. Taktéž bude 

z návrhu vypuštěna úprava exekuce pozastavením veřejnoprávního oprávnění 

k výkonu činnosti vůdce nebo člena posádky plavidla a veřejnoprávního oprávnění 

k výkonu činnosti spojené s provozem sportovního létajícího zařízení a oprávnění 

pilotního žáka řídit sportovní létající zařízení. 
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1. Ve vztahu k exekuci pozastavením řidičského 

oprávnění se řidičský průkaz jeho držiteli vrátí za 

předpokladu, že zanikl účinek exekučního příkazu 

k pozastavení řidičského oprávnění. 

Ve vztahu k odevzdání řidičského průkazu, vrácení 

řidičského průkazu, či vydání řidičského průkazu 

v souvislosti s exekucí pozastavením řidičského 

oprávnění zákon o silničním provozu 

nepředpokládá jakékoliv rozlišování mezi 

jednotlivými skupinami řidičského oprávnění.  

Vymezení vybraných skupin řidičského oprávnění 

ve výroku exekučního příkazu ukládajícího 

zaplacení peněžité částky s tím důsledkem, že by 

příslušná vozidla povinný nemohl řídit, je tak 

v praxi bez souvisejících změn příslušných 

ustanovení zákona o silničním provozu 

nerealizovatelná.  

Lze zmínit i skutečnost, že v dalších souvisejících 

ustanoveních předmětné části návrhu zákona 

(např. v § 58, § 59 nebo § 71a) se již dále pracuje 

s pojmy „veřejnoprávní oprávnění“ či „řidičské 

oprávnění“ a rozdělení pro skupiny vozidel se zde 

již dále neobjevuje. 

Ministerstvo dopravy se v dané oblasti vyslovuje 

pro zachování současného stavu, kdy v případě 

exekuce pozastavením řidičského oprávnění 

nebude smět daná osoba vykonávat činnost, která 

jí byla pozastavena (činnost řízení motorových 

vozidel), bez rozlišení skupin řidičského 

oprávnění. Navrhovaná změna spočívající v 

možnosti výběru určité skupiny řidičského 

oprávnění pro exekuci pozastavením řidičského 

oprávnění není žádným způsobem odůvodněna a 

není tudíž zřejmé, z jakých důvodů by mělo 

k předmětné změně docházet. V odůvodnění k 

ustanovení § 49 odst. 1 písm. h) je pouze uvedeno, 
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že se kromě série a čísla řidičského průkazu 

navrhuje v exekučním příkazu také uvádět skupinu 

motorových vozidel, které je povinný oprávněn 

řídit, a to bez jakýchkoliv dalších důvodů či 

argumentů, proč k této změně bylo přistoupeno, 

což je nutno považovat za zcela nedostatečné. 

Přijetí navrhované změny by vedlo k zvýšenému 

nárůstu administrativní činnosti obecních úřadů 

obcí s rozšířenou působností, spojenou s 

vydáváním nových řidičských průkazů, a to i 

v případě provedení jakýchkoliv dalších záznamů 

do nich. V daném případě by byla logicky i 

navýšena komunikace občana s příslušným 

správním úřadem.  

Považujeme rovněž za důležité zmínit, že řidičský 

průkaz je dokladem, jehož používání je upraveno 

mezinárodními předpisy (Úmluvy o silničním 

provozu  - Vídeň 1968, Ženeva 1949) a právem 

Evropské unie, konkrétně směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady č. 2006/126/ES ze dne 20. 

prosince 2006 o řidičských průkazech, v platném 

znění, která mimo jiné v čl. 6 odst. 1 písm. a) 

stanoví, že průkazy pro skupiny C1, C, D1 a D lze 

vydat pouze řidičům, kteří jsou již oprávněni řídit 

vozidla skupiny B. Z uvedeného vyplývá, že 

jakékoliv vydání řidičského průkazu např. pro 

skupinu C je podmíněno tím, že v řidičském 

průkazu bude uvedena i skupina řidičského 

oprávnění B. Předmětné ustanovení uvedené 

směrnice je do zákona o silničním provozu 

transponováno prostřednictvím úpravy obsažené 

v ustanovení § 91 (podmínky pro udělení 

řidičského oprávnění skupiny C), v ustanovení § 

82 odst. 3 (podmínka, kterou musí držitel 

řidičského oprávnění plnit po celou dobu držení 

řidičského oprávnění) a v ustanovení § 105 odst. 1 

písm. f), které uvádí, že řidičský průkaz obsahuje 
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skupiny vozidel, které je držitel oprávněn řídit, a 

datum vzniku řidičského oprávnění pro každou 

z těchto skupin vozidel.  

2.  Rovněž zásadně nesouhlasíme s doplněním 

exekučního řádu o možnost exekuce pozastavením 

veřejnoprávního oprávnění k výkonu činnosti 

vůdce nebo člena posádky plavidla. Návrh zákona 

není nikterak provázán se zákonem č. 114/1995 

Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o vnitrozemské 

plavbě“), jako je tomu (jak shora uvedeno) 

v zákoně o silničním provozu, který na 

problematiku exekuční činnosti odpovídajícím a 

nezbytným způsobem navazuje. Podle ustanovení 

§ 82 odst. 1 písm. f) zákona o silničním provozu je 

jednou z podmínek pro udělení a držení řidičského 

oprávnění (mimo jiné) skutečnost, že žadatel o 

udělení tohoto oprávnění či jeho držitel není 

povinným v exekuci pozastavením řidičského 

oprávnění. Podle ustanovení § 113 odst. 1 

uvedeného zákona je držitel řidičského oprávnění, 

kterému bylo řidičské oprávnění pozastaveno 

podle exekučního řádu, povinen odevzdat řidičský 

průkaz příslušnému obecnímu úřadu obce 

s rozšířenou působností ve stanovené lhůtě. Podle 

ustanovení § 114 odst. 1 zákona o silničním 

provozu příslušný obecní úřad obce s rozšířenou 

působností vrátí držiteli řidičského oprávnění 

řidičský průkaz, zanikl-li účinek exekučního 

příkazu v exekuci pozastavením řidičského 

oprávnění. A dále podle ustanovení § 119 odst. 2 

písm. s) předmětného zákona registr řidičů 

obsahuje (mimo jiné) údaje o exekučním příkazu 

v exekuci pozastavením řidičského oprávnění 

doručeném správci registru řidičů. Obdobnou 

právní úpravu zákon o vnitrozemské plavbě 

neobsahuje a předložený návrh zákona s takovou 
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právní úpravou rovněž nepočítá. V tomto ohledu je 

nutno navrhovanou právní úpravu nutno 

považovat za nekomplexní a nedostatečnou. 

Rovněž je nutno uvést, že správnímu úřadu 

vykonávajícímu státní správu ve smyslu 

ustanovení § 38, § 39 a § 40 zákona o 

vnitrozemské plavbě (Státní plavební správa) tento 

zákon nezakotvuje působnost vést evidenci 

průkazů způsobilosti vůdce plavidla nebo průkazů 

způsobilosti člena posádky plavidla, či jiný registr 

vůdců plavidel. I z toho důvodu by tak 

v současném právním stavu nebylo ani formálně 

možné zajistit zaznamenání údajů o exekučním 

příkazu v exekuci pozastavením příslušného 

veřejnoprávního oprávnění doručeném Státní 

plavební správě či poskytnout jinou potřebnou 

součinnost. 

3. Z obdobného důvodu Ministerstvo dopravy 

zásadně nesouhlasí ani s doplněním exekučního 

řádu o možnost exekuce pozastavením 

veřejnoprávního oprávnění k výkonu činnosti 

spojené s provozem sportovního létajícího 

zařízení a oprávnění pilotního žáka řídit sportovní 

létající zařízení (viz ustanovení § 49 odst. 1 písm. 

j) a § 71a odst. 1 písm. d) a e) a odst. 3 písm. c) 

části páté článku VII návrhu zákona). I v tomto 

případě není navrhovaná právní úprava nijak 

provázána s úpravou obsaženou v zákoně č. 

49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a 

doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání (živnostenský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, 

a je tak nutno tuto úpravu považovat i v této 

souvislosti za nekomplexní a nedostatečnou. 

Navíc se domníváme, že navrhovaná právní 

úprava je v části obsahující záměr postihnout 
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exekucí uvedená oprávnění v zájmu vymáhání 

nedoplatku na výživném neúčelná a zároveň 

způsobilá přinést neúměrně vysokou a zcela 

zbytečnou administrativní zátěž. Je totiž možno 

konstatovat, že převážná většina pilotů 

sportovních létajících zařízení (dále jen „zařízení“) 

je současně držiteli řidičského průkazu. Hrozba 

pozastavením platnosti řidičského oprávnění je 

přitom nepoměrně více motivující než pozastavení 

platnosti oprávnění souvisejícího s provozováním 

zařízení. Tuto skutečnost potvrzuje i samotná 

důvodová zpráva k návrhu zákona, podle níž 

„[Z] vyjádření mluvčí Exekutorské komory České 

republiky lze vyvodit, že do října 2014 bylo 

pozastaveno více než 3 500 řidičských oprávnění. 

Toto opatření se podle sdělení komory ukázalo 

jako velmi účinné. Mluvčí Exekutorské komory 

České republiky dále uvedla, že hned poté, co toto 

opatření vstoupilo v platnost, jsme zaznamenali, 

že dlužníci reagují velmi aktivně. Pokud do té 

doby nejevili o úhradu výživného prakticky žádný 

zájem, tak v momentě, kdy se jim postihlo řidičské 

oprávnění (…) se třeba i osobně dostavili na 

exekutorský úřad a složili celou dlužnou částku, 

aby jim byl řidičský průkaz vrácen. (Kristková, R.: 

Kritická analýza právní úpravy exekuce 

pozastavením řidičského oprávnění, diplomová 

práce, PF MU, 2014/2015). Podle údajů 

Exekutorské komory České republiky pozastavení 

řidičských oprávnění dosáhlo svého vrcholu 

v r. 2015, kdy bylo exekucí na výživné 2 164, 

z toho bylo pozastavení řidičského oprávnění 

1 960, tedy 90 %. Z údajů Exekutorské komory 

České republiky lze dále dovodit, že v roce 2016 

soudní exekutoři vymáhali výživné od 3 314 

dlužníků (pozastaveno 1 400 řidičských 

oprávnění), v roce 2017 od 3 156 dlužníků. Podle 

statistiky Exekutorské komory České republiky 
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má každý druhý povinný v exekuci vedené 

k vymožení výživného pozastavené řidičské 

oprávnění.“. 

Důvodová zpráva dále zmiňuje i nález Ústavního 

soudu České republiky, který konstatuje význam 

omezení v běžném životě, kterým pozastavení 

platnosti řidičského oprávnění beze sporu je. 

Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. II. ÚS 50/18 

charakterizuje exekuci pozastavením řidičského 

oprávnění takto: „Exekuce pozastavením 

řidičského oprávnění je svou podstatou odlišná od 

jiných způsobů provedení exekuce. Nejde totiž o 

realizační způsob, který by vedl k přímému 

vynucení povinnosti, ani se nejedná o zajišťovací 

způsob exekuce. Tento způsob má donucovací 

charakter a povinný jím má být natolik omezen v 

běžném životě, aby jej to přimělo k urychlené 

úhradě nedoplatku na výživném. Jde tedy o 

závažný zásah do práv povinného bez zjevné 

souvislosti s vymáhanou pohledávkou, který je 

odůvodněn právě významem zájmu, k jehož 

ochraně má tento institut sloužit.“. 

Ministerstvo dopravy je přesvědčeno, že 

navrhované pozastavení veřejnoprávního 

oprávnění souvisejícího s provozováním zařízení 

je z hlediska efektivity dosažení cíle (vymožení 

dlužného výživného) zcela nesouměřitelné 

v porovnání s institutem pozastavení řidičského 

oprávnění. Provozování zařízení je totiž primárně 

koníčkem, nikoliv životní nutností, jak je 

v současnosti vnímáno řízení motorového vozidla. 

Navrhovaná právní úprava tak není proporcionální 

z hlediska sledovaného cíle a použitých prostředků 

k jeho dosažení. Lze totiž uvést, že by dopadala 

pouze na úzkou skupinu osob provozujících 

zařízení (počet aktivních pilotů nepřesahuje 

10 000 osob).  
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Ve vztahu k navrhované možnosti pozastavení 

oprávnění pilotního žáka zařízení je nutno uvést, že 

vydaná oprávnění pilotního žáka nejsou centrálně 

evidována (nemají tedy ani přidělena žádná evidenční 

čísla). Institut oprávnění pilotního žáka umožňuje 

zájemcům například o paragliding tento sport zkusit, 

aniž by bylo jejich ambicí získat standardní pilotní 

průkaz. Zavedení jakékoliv změny vedoucí 

k byrokratizaci tohoto funkčního systému by bylo 

podle našeho názoru zcela v rozporu s politikou 

rozvoje a podpory sportu. 

Doporučující připomínka:  

V souvislosti se shora uvedenými zásadními 

připomínkami upozorňujeme rovněž na to, že návětí 

ustanovení § 71a obsažené v části páté návrhu zákona 

používá slovní spojení „postihnout veřejnoprávní 

oprávnění“, ačkoliv zbývající části daného ustanovení 

používají slovního spojení „pozastavení 

veřejnoprávního oprávnění“. Terminologie používaná 

v právních předpisech by měla být konzistentní. 

VYSVĚTLENO  

 

V návaznosti na akceptaci shora uvedené připomínky lze vypořádání připomínky 

vnímat jako bezpředmětné. 
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Ministerstvo kultury upřednostňuje variantu II, tj. 

písemnou formu dohod s úředně ověřenými podpisy, 

ovšem s následným schválením soudem, jak je tomu 

již nyní v platném znění občanského zákoníku u 

dohod dle ustanovení § 757 odst. 1 písm. b). 

 

Zdůvodnění: 

S ohledem na následnou kontrolu obsahu dohod 

uvedených v § 755 odst. 3 a § 757 odst. 1 písm. b) tzv. 

rozvodovým soudem považujeme formu notářského 

zápisu za nadbytečnou a pro rozvádějící se manžele 

finančně nákladnou. 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
 

S přihlédnutím k výsledku vypořádání připomínek dalších připomínkových míst 

a soudů se předkladatel kloní k tomu nezavádět vykonatelný notářský zápis jako 

rovnocenný způsob úpravy poměrů nezletilého dítěte k dohodám schvalovaným 

soudem. Možnost vydat exekuční titul by tedy měla zůstat do budoucna i nadále 

v rukou soudu. Přistoupeno bylo k volbě varianty II. Vedle schválení dohody 

soudem by tedy mohla existovat možnost rodičů dítěte předložit soudu, který má 

rozhodovat o rozvodu, dohodu o poměrech dítěte v písemné formě s úředně 

ověřenými podpisy. Tato dohoda, pokud k ní nebyly dány předpoklady již na 

počátku, by mohla být uzavřena zpravidla poté, co rodiče absolvovali odborné 

poradenství (edukaci), jehož absolvování jim uložil opatrovnický soud dítěte. Celé 

opatrovnické řízení (včetně jednání, dokazování a rozhodnutí) by však v takovém 

případě proběhnout nemuselo a výsledkem by byla mimosoudní dohoda rodičů, 

která by nebyla vykonatelná. Za optimální se v tomto ohledu považuje stav, kdy se 

edukací rodičů odstraní překážky v dosažení dohody, za něž je v praxi často 

považována především jejich nedostatečná informovanost a nedostatek komunikace. 

Pro účely uzavření dohody by v tomto smyslu mohl posloužit tzv. rodičovský plán, 

který je mnohými soudy již v praxi používán (např. 

https://www.justice.cz/documents/39209/1040655/Rodicovsky+plan.pdf/eddfb134-

bf7b-4eb7-9d99-1f02cd02a07a). Ten pomáhá rodičům se do budoucna podrobně 

zamyslet nad řadou potenciálně konfliktních situací v dalším životě dítěte a nastínit 

jejich řešení (vzdělávání, lékařské péče, 

volnočasové aktivity atd.). Je-li rodiči na těchto aspektech dosaženo shody, 

nepokládá se již za nutné vtělovat tyto závěry do vykonatelného titulu, který je stejně 

není způsobilý odpovídajícím způsobem postihnout. Vznikne-li přitom mezi rodiči 

v budoucnu obtížně řešitelný spor, je to spíše důvod k tomu, aby se záležitostí nově 

zabýval opatrovnický soud dítěte, nežli aby byl dán prostor jedné ze stran k nařízení 

exekuce původního rozhodnutí. Za adekvátní se rovněž pokládá, aby na vyplnění 

rodičovského plánu participovali rodiče přímo s dítětem, neboť právě oni se budou 

společně podílet na jeho realizaci. Není-li zde přitom vedeno formalizované řízení 

před státním orgánem, jehož výstupem by bylo vykonatelné rozhodnutí, nepovažuje 

se za nezbytné, aby názor dítěte zjišťoval orgán státu. Dojde-li přitom kdykoli v 

budoucnu ke sporu o řešení určité záležitosti (např. kam má dítě nastoupit do školy), 

považuje se za příhodnější ji řešit individuálně, v krajním případě rovněž před 

soudem. Nepokládá se však za proporcionální i nadále plošně zatěžovat polovinu 

dětské populace a jejich sezdaných rodičů nezbytností absolvovat povinně celé 

řízení před opatrovnickým soudem. Tento postup by měl být nadále vyhrazen 

především obtížně řešitelným případům, kdy se rodiče ani s využitím podpůrných 
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opatření nedokážou o záležitostech dítěte dohodnout, popřípadě se dohodnou až v 

přímém důsledku s průběhem soudního řízení (po provedení dokazování). 
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Ministerstvo průmyslu 

a obchodu 

 

Mgr. Pavel Koczó, e-mail: 

koczo@mpo.cz 

Připomínka: 

1. K části první, novelizačnímu bodu 5 

Přikláníme se spíše k navržené variantě II s tím, že 

nám přijde nadbytečné, aby měla tato dohoda formu 

notářského zápisu. Upozorňujeme však, že v případě, 

kdy tuto variantu vyberete, je vhodné upravit 

v občanském zákoníku též náležitosti, které má 

dohoda upravující péči a styk s nezletilým dítětem, 

respektive vyživovací povinnost, obsahovat. 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 

  

Minimální náležitosti dohody i hlediska, kterými je třeba se při uzavření dohody 

řídit, vyplývají z navrhovaného ustanovení § 906 odst. 1 (dohoda o péči), respektive 

z možností a hledisek, která se již v současnosti uplatňují při rozhodování soudu 

podle ustanovení § 907 OZ. Pro dohodu o plnění vyživovací povinnosti se uplatní 

hlediska obsažená zejména v ustanoveních § 915 a § 913 OZ. 

Ministerstvo zemědělství 

 

JUDr. Milan Cikánek, e-mail: 

milan.cikanek@mze.cz 

 

Doporučující připomínka: 

 

Dáváme na zvážení, zda nepřeformulovat spojení 

„Zavedení postihu některých veřejnoprávních 

oprávnění při vymáhání výživného v exekuci.“, 

s kterým pracuje předkládací zpráva, novela 

exekučního řádu a důvodová zpráva.  

 

Domníváme se, že postihováno není přímo oprávnění, 

ale dlužník, tedy v souladu s § 49 exekučního řádu 

osoba povinná nebo v souladu s terminologií § 921 

občanského zákoníku osoba výživou povinná. Rovněž 

je možné v souladu s § 49 exekučního řádu zvážit 

využití vhodného slovního spojení „pozastavení 

veřejnoprávního oprávnění“. 

 

VYSVĚTLENO 

 

Úprava postihu některých dalších veřejnoprávních oprávnění bude v návaznosti na 

připomínky dalších připomínkových míst vypuštěna. 

Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy 

 

Mgr. Vladislav Svoboda, 

LL.M., e-mail: 

Vlastislav.Svoboda@msmt.cz 

 

Připomínky: 

1. K materiálu, čl. IV bod 8. [k Sazebníku 

poplatků, Položka 4 bod 7.]: Z materiálu ani 

z Důvodové zprávy nám není jasné, zda zvýšení 

poplatku o 5 000 Kč v případě, že se manželé 

nedokáží dohodnout na všech okolnostech 

souvisejících s rozvodem, bude mít skutečně 

efekt, který předkladatel zamýšlel. 

VYSVĚTLENO 

 

Důvodová zpráva bude doplněna. 
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Úřad vlády ČR – odbor 

kompatibility 

 

Mgr. Michaela Hrušková 

Po stránce formální: 

 

Předkladatel splnil pouze částečně formální 

náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti 

s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních 

pravidel vlády, v platném znění (dále jen „LPV“), a z 

přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, 

o Metodických pokynech pro zajišťování prací 

při plnění legislativních závazků vyplývajících z 

členství České republiky v Evropské unii, v platném 

znění. 

 

Nesouhlasíme s tvrzením předkladatele v části 4. 

důvodové zprávy, že návrhem není vůbec 

implementováno právo EU. Výčet relevantních 

právních předpisů EU není v důvodové zprávě úplný 

(podrobněji viz níže).  

 

AKCEPTOVÁNO 

 

Důvodová zpráva bude doplněna o výčet relevantních právních předpisů EU podle 

požadavků OKOM níže.  

Po stránce materiální: 

 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
 

Ochrana práv dítěte je jedním z obecných cílů EU (čl. 

3 odst. 3 Smlouvy o EU) a důležitým aspektem 

politiky EU v oblasti vnějších vztahů (čl. 3 odst. 5 

Smlouvy o EU).  

 

Pravomoc EU v záležitostech rodinného života se týká 

zejména přeshraničních sporů. Evropská unie rozvíjí 

mezinárodní justiční spolupráci v občanských věcech 

s mezinárodním prvkem založenou na zásadě 

vzájemného uznávání soudních a mimosoudních 

rozhodnutí, včetně jejich výkonu v různých členských 

státech. Právo na respektování rodinného života je 

upraveno v čl. 7 Listiny základních práv EU.  Podle 

práva EU by měly soudní a správní orgány v rámci 

každého rozhodnutí souvisejícího s právem dítěte na 

AKCEPTOVÁNO 

 

Důvodová zpráva bude doplněna o výčet relevantních právních předpisů EU podle 

požadavků OKOM. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBG3FUVE1)



92 

  

Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

respektování jeho rodinného života zohledňovat 

zájem dítěte (čl. 24 Listiny základních práv EU). 

 

Návrhu se v této oblasti dotýkají zejména následující 

předpisy EU, v platném znění: 

 

 nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze dne 

18. prosince 2008 o příslušnosti, rozhodném 

právu, uznávání a výkonu rozhodnutí 

a o spolupráci ve věcech vyživovacích 

povinností, 

 nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 

27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání 

a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských 

a ve věcech rodičovské zodpovědnosti 

a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 

(nařízení Brusel IIa). 

 

Nad rámec toho, co předkladatel uvádí v bodě 4. 

obecné části důvodové zprávy, se návrhu dotýkají 

rovněž: 

 

 Listina základních práv Evropské unie – 

právo dětí svobodně vyjadřovat své názory 

s ohledem na jejich věk a vyspělost (čl. 24 

odst. 1), právo na to, aby byl při všech 

činnostech týkajících se dětí prvořadým 

hlediskem nejvlastnější zájem dítěte (čl. 24 

odst. 2), a právo udržovat pravidelné osobní 

vztahy a přímý styk s oběma rodiči (čl. 24 

odst. 3), 

 směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2008/52/ES ze dne 21. května 2008 

o některých aspektech mediace v občanských 

a obchodních věcech. 

Připomínky a případné návrhy změn: 

 

K nařízení č. 2201/2003:  

VYSVĚTLENO 
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Kapitola III oddíl 4 uvedeného nařízení upravuje 

vykonatelnost určitých rozhodnutí o právu na styk 

s dítětem. Toto právo přiznané vykonatelným 

rozhodnutím v jednom členském státě se dle čl. 41 

odst. 1 uznává a je vykonatelné v jiném členském 

státě, pokud bylo v členském státě původu v souladu 

s odstavcem 2 osvědčeno. V čl. 41 odst. 2 písm. c) je 

dále stanoveno, že soudce vystaví toto požadované 

osvědčení na jednotném formuláři pouze, „pokud dítě 

dostalo příležitost být vyslechnuto, pokud nebyl 

výslech považován za nevhodný s přihlédnutím k jeho 

věku nebo stupni vyspělosti.“ Požadujeme od 

předkladatele vysvětlit, jakým způsobem bude 

v rámci navrhované novely vyhověno tomuto 

požadavku nařízení v případě dohody manželů o 

poměrech dítěte v době po rozvodu formou 

notářského zápisu. Soud bude zkoumat pouze to, zda 

notářský zápis splňuje formální požadavky, důkazy 

soud provádí jen, jsou-li třeba ke zjištění, že je dohoda 

ve zjevném rozporu se zájmem dítěte (§ 390 odst. 2 

novely zákona o zvláštních řízeních soudních).  

Zároveň notář nemá povinnost (ani možnost) dítě 

vyslechnout, soud tedy nebude moci osvědčení 

vystavit, neboť nebude dodržena podmínka uvedená v 

čl. 41 odst. 2 písm. c) nařízení č. 2201/2003.  

 

Připomínka je zásadní. 

S přihlédnutím k výsledku vypořádání připomínek dalších připomínkových míst 

a soudů se předkladatel kloní k tomu nezavádět vykonatelný notářský zápis jako 

rovnocenný způsob úpravy poměrů nezletilého dítěte k dohodám schvalovaným 

soudem. Možnost vydat exekuční titul by tedy měla zůstat do budoucna i nadále 

v rukou soudu. Přistoupeno bylo k volbě varianty II. Vedle schválení dohody 

soudem by tedy mohla existovat možnost rodičů dítěte předložit soudu, který má 

rozhodovat o rozvodu, dohodu o poměrech dítěte v písemné formě s úředně 

ověřenými podpisy. Tato dohoda, pokud k ní nebyly dány předpoklady již na 

počátku, by mohla být uzavřena zpravidla poté, co rodiče absolvovali odborné 

poradenství (edukaci), jehož absolvování jim uložil opatrovnický soud dítěte. Celé 

opatrovnické řízení (včetně jednání, dokazování a rozhodnutí) by však v takovém 

případě proběhnout nemuselo a výsledkem by byla mimosoudní dohoda rodičů, 

která by nebyla vykonatelná. Za optimální se v tomto ohledu považuje stav, kdy se 

edukací rodičů odstraní překážky v dosažení dohody, za něž je v praxi často 

považována především jejich nedostatečná informovanost a nedostatek komunikace. 

Pro účely uzavření dohody by v tomto smyslu mohl posloužit tzv. rodičovský plán, 

který je mnohými soudy již v praxi používán (např. 

https://www.justice.cz/documents/39209/1040655/Rodicovsky+plan.pdf/eddfb134-

bf7b-4eb7-9d99-1f02cd02a07a). Ten pomáhá rodičům se do budoucna podrobně 

zamyslet nad řadou potenciálně konfliktních situací v dalším životě dítěte a nastínit 

jejich řešení (vzdělávání, lékařské péče, 

volnočasové aktivity atd.). Je-li rodiči na těchto aspektech dosaženo shody, 

nepokládá se již za nutné vtělovat tyto závěry do vykonatelného titulu, který je stejně 

není způsobilý odpovídajícím způsobem postihnout. Vznikne-li přitom mezi rodiči 

v budoucnu obtížně řešitelný spor, je to spíše důvod k tomu, aby se záležitostí nově 

zabýval opatrovnický soud dítěte, nežli aby byl dán prostor jedné ze stran k nařízení 

exekuce původní úpravy. Za adekvátní se rovněž pokládá, aby na vyplnění 

rodičovského plánu participovali rodiče přímo s dítětem, neboť právě oni se budou 

společně podílet na jeho realizaci. Není-li zde přitom vedeno formalizované řízení 

před státním orgánem, jehož výstupem by bylo vykonatelné rozhodnutí, nepovažuje 

se za nezbytné, aby názor dítěte zjišťoval orgán státu. Dojde-li přitom kdykoli v 

budoucnu ke sporu o řešení určité záležitosti (např. kam má dítě nastoupit do školy), 

považuje se za příhodnější ji řešit individuálně, v krajním případě rovněž před 

soudem. Nepokládá se však za proporcionální i nadále plošně zatěžovat polovinu 

dětské populace a jejich sezdaných rodičů nezbytností absolvovat povinně celé 

řízení před opatrovnickým soudem. Tento postup by měl být nadále vyhrazen 

především obtížně řešitelným případům, kdy se rodiče ani s využitím podpůrných 
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opatření nedokážou o záležitostech dítěte dohodnout, popřípadě se dohodnou až v 

přímém důsledku s průběhem soudního řízení (po provedení dokazování). 

 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti, především tu, že nebude zaváděna další 

forma exekučního titulu ve věcech péče soudu o nezletilé, lze další vypořádání 

připomínky vnímat jako bezpředmětné. 

K části čtvrté bodu 2. návrhu: 

 

Ustanovení nového § 71d  notářského řádu je 

transpozicí čl. 6 odst. 1 a 2 směrnice 2008/52/ES, 

neboť obsah přesunutého § 71c již dnes předkladatel 

vykazuje jako implementační. Uvedené ustanovení je 

tedy nutné v souladu s přílohou č. 5 LPV vykázat jako 

transpoziční podtržením, celexovým číslem. 

Předloženy musí být v souladu s LPV také rozdílová a 

srovnávací tabulka. 

 

Závěr: 

Návrh zákona hodnotíme do vyjasnění výše 

uvedené zásadní připomínky pouze jako částečně 

slučitelný s právem EU. Formální nedostatky 

návrhu je nutné napravit. 

VYSVĚTLENO 

 

Příslušná změna ustanovení § 71d  notářského řádu bude s ohledem na výše uvedené 

vypuštěna. 
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Notářská komora České 

republiky 

1. K čl. I, bodu 5 – doporučujeme 

VARIANTU I. 

 

Odůvodnění 

 

 Cílem návrhu zákona je podpora 

konsensuálních a nekonfliktních forem řešení 

záležitostí týkajících se poměrů nezletilých dětí, 

zároveň však návrh obsahuje opatření k prohloubení 

rodičovských povinností, zejména pak zvýšení 

vymahatelnosti výživného, to vše ve spojitosti se 

samostatným návrhem zákona o zálohovaném 

výživném.  

 

 Za současné právní úpravy rozhoduje soud 

v nesporném řízení ve věcech péče soudu o nezletilé, 

a to ve věcech poměrů nezletilého dítěte po dobu po 

rozvodu, tedy ve věcech výživy nezletilého dítěte, 

péče o nezletilé dítě, případném styku s nezletilým 

dítětem, resp. v souvislosti s tzv. nesporným 

rozvodem soud schvaluje dohodu rodičů (stávající 

znění § 757 odst. 1 písm. b/ NOZ). Dochází tak 

k řádnému přezkumu podmínek navržených rodiči v 

dohodě nezávislým orgánem - soudem. 

 

 V navrhovaném znění ve VARIANTĚ I by 

tuto úlohu nově obstaral notář, a to v rámci sepisu 

vykonatelného notářského zápisu. Byly by tak 

zajištěny v zásadě srovnatelné podmínky přezkumu 

návrhu rodičů, s ohledem na poměry nezletilého 

dítěte, a současně by byla posílena vymahatelnost 

výživného (resp. také vymahatelnost péče a styku 

s nezletilým dítětem) tím, že by pro vymáhání 

výživného existoval přímý exekuční titul v podobě 

sepsaného notářského zápisu. Předpokládáme, že 

pokud bude zvolena tato varianta, přispěje to ke 

stabilitě uzavřených dohod, neboť návštěva notáře, 

kde jim znovu bude vysvětlena problematika poměrů 

dítěte v době po rozvodu v souvislosti se sepsáním 

NEAKCEPTOVÁNO 

 

S přihlédnutím k výsledku vypořádání připomínek dalších připomínkových míst 

a soudů se předkladatel kloní k tomu nezavádět vykonatelný notářský zápis jako 

rovnocenný způsob úpravy poměrů nezletilého dítěte k dohodám schvalovaným 

soudem. Možnost vydat exekuční titul by tedy měla zůstat do budoucna i nadále 

v rukou soudu. Přistoupeno bylo k volbě varianty II. Vedle schválení dohody 

soudem by tedy mohla existovat možnost rodičů dítěte předložit soudu, který má 

rozhodovat o rozvodu, dohodu o poměrech dítěte v písemné formě s úředně 

ověřenými podpisy. Tato dohoda, pokud k ní nebyly dány předpoklady již na 

počátku, by mohla být uzavřena zpravidla poté, co rodiče absolvovali odborné 

poradenství (edukaci), jehož absolvování jim uložil opatrovnický soud dítěte, 

popřípadě první projednání věci se soudem v rámci jiného soudního roku. Celé 

opatrovnické řízení (včetně jednání, dokazování a rozhodnutí) by však v takovém 

případě proběhnout nemuselo a výsledkem by byla mimosoudní dohoda rodičů, 

která by nebyla vykonatelná. Za optimální se v tomto ohledu považuje stav, kdy se 

edukací rodičů odstraní překážky v dosažení dohody, za něž je v praxi často 

považována především jejich nedostatečná informovanost a nedostatek komunikace. 

Pro účely uzavření dohody by v tomto smyslu mohl posloužit tzv. rodičovský plán, 

který je mnohými soudy již v praxi používán (např. 

https://www.justice.cz/documents/39209/1040655/Rodicovsky+plan.pdf/eddfb134-

bf7b-4eb7-9d99-1f02cd02a07a). Ten pomáhá rodičům se do budoucna podrobně 

zamyslet nad řadou potenciálně konfliktních situací v dalším životě dítěte a nastínit 

jejich řešení (vzdělávání, lékařské péče, 

volnočasové aktivity atd.). Je-li rodiči na těchto aspektech dosaženo shody, 

nepokládá se již za nutné vtělovat tyto závěry do vykonatelného titulu, který je stejně 

není způsobilý odpovídajícím způsobem postihnout. Vznikne-li přitom mezi rodiči 

v budoucnu obtížně řešitelný spor, je to spíše důvod k tomu, aby se záležitostí nově 

zabýval opatrovnický soud dítěte, nežli aby byl dán prostor jedné ze stran k nařízení 

exekuce původní titulu. Za adekvátní se rovněž pokládá, aby na vyplnění 

rodičovského plánu participovali rodiče přímo s dítětem, neboť právě oni se budou 

společně podílet na jeho realizaci. Není-li zde přitom postup, jehož výstupem by byl 

exekuční titul, nepovažuje se za nezbytné, aby názor dítěte zjišťoval orgán státu či 

subjekt jej sepisující. Dojde-li přitom kdykoli v budoucnu ke sporu o řešení určité 

záležitosti (např. kam má dítě nastoupit do školy), považuje se za příhodnější ji řešit 

individuálně, v krajním případě rovněž před soudem. 

 

Zvláště lze pak poukázat na specifické důvody, které vedly k nepřijetí varianty 

počítající s vykonatelnými notářskými zápisy: 
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notářského zápisu, přispěje k jejich vyšší 

informovanosti, než návštěva pošty za účelem ověření 

podpisu u soukromoprávní dohody. Role notáře zde 

bude v souladu s principy notářství preventivní.  

 

 Oproti tomu VARIANTA II, která 

předpokládá soukromoprávní dohodu rodičů 

s ověřenými podpisy, by podle našeho názoru 

znamenala zásadní opuštění principu řádného 

přezkoumání podmínek dohody nezávislým orgánem. 

Soud v řízení o rozvodu manželství sice přezkoumá, 

zda dohoda manželů není ve zjevném rozporu se 

zájmem dítěte (návrh § 755 odst. 3 NOZ), ale toto 

přezkoumání se soustředí toliko na zjevné rozpory, 

navíc se tak děje v jiném typu soudního řízení. 

 

 Jako zásadní a v zásadě neodstranitelný 

problém však v otázce soukromoprávních dohod 

rodičů vnímáme skutečnost, že v případě sporu (např. 

jeden z rodičů přestane výživné platit řádně a včas) by 

byl druhý z rodičů odkázán na standardní nalézací 

soudní řízení pro získání exekučního titulu. To by 

mělo významný dopad i pro státní rozpočet, neboť 

stát, pokud bude platit zálohované výživné, bude také 

následně odkázán na nalézací soudní řízení 

k vymožení své pohledávky, na základě 

soukromoprávních dohoda sepsanými laiky, tedy i 

s potenciálně problematickým obsahem z hlediska 

bezproblémového vymožení pohledávky. 

  

 Z výše uvedených důvodů proto považujeme 

VARIANTU I jako důležitou pro zachování principu 

přezkumu dohody rodičů nezávislým orgánem a zcela 

zásadní pro princip zvýšení vymahatelnosti 

výživného, resp. i péče o dítě a styk rodičů s ním. Oba 

tyto principy jsou ve VARIANTĚ II fakticky popřeny. 

 

1. Nepokládá se za nezbytné i nadále plošně zatěžovat děti a jejich rodiče žijící 

v manželství povinností absolvovat proces, jehož výsledkem by byla úprava poměrů 

dítě obsažená v exekučním titulu. Z analýzy struktury dat o rozhodování o výživném 

ze rok 2018 vyplývá, že na celkovém ročním počtu rozhodnutí o výživě dítěte 

(tj. včetně rozhodnutí o změnách) se případy, kdy byla povinnost platit výživné 

určena pro případ rozvodu, podílejí zhruba z 30 %. Počet věcí, kdy bylo 

rozhodováno o výživném bez jakékoli souvislosti s rozvodem manželství (výživné 

dítěte nesezdaných rodičů a výživné dítěte manželů, kteří spolu nežijí) činil 11 882. 

Počet případů, kdy bylo o výživném rozhodováno v souvislosti s rozvodem 

manželství, činil 11 930 (tento počet zahrnuje případy, kdy bylo o výživném 

rozhodována pouze pro případ rozvodu i případy, kdy bylo výživné určeno také pro 

dobu před rozvodem). Ve 4 575 případech však bylo o výživném rozhodováno 

pouze pro dobu po rozvodu. Z této kategorie lze s určitým zjednodušením odvozovat 

počet případů, kdy dochází již v současnosti k rozhodování pouze z důvodu, 

že dochází k rozvodu manželství, aniž by k tomu existovala praktická potřeba. Z 

toho lze vyvodit, že právní úprava, která pro případ rozvodu vyžaduje vždy 

rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilého, do značné míry vyvolává umělou potřebu 

mít zde vykonatelný titul, i když to z praktického důvodu není nezbytné. Typicky se 

jedná o případy, kdy se rozvádějící se manželé dokáží dohodnout na úpravě poměrů 

nezletilého i bez ingerence soudu, nebo o případy, kdy sice nepanuje mezi rodiči 

shoda na všech záležitostech, zároveň zde však nepanuje stav ohrožení dítěte. 

Zároveň ani ze zkušeností soudů nevyplývá, že by zde existoval rozdíl v ochotě plnit 

vyživovací povinnost v závislosti na tom, zda byla její úprava obsažena 

v mimosoudní dohodě (u nesezdaných rodičů, kteří se dohodli po zahájení 

opatrovnického řízení a řízení bylo zastaveno), anebo v soudem schválené dohodě. 

Řádově se rovněž liší počty případů, kdy je o výživném rozhodováno a kdy je 

výživné skutečně vymáháno (v roce 2017 bylo podle informací od Exekutorské 

komory vymáháno výživné pro nezletilé dítě ve 3 314 případech). Plošný požadavek 

na vykonatelnou úpravu poměrů tudíž u významné části populace představuje 

požadavek, který není nezbytný. Zároveň je oproti variantě dohod v písemné formě 

s úředně ověřenými podpisy spojen s většími časovými a finančními náklady. 

Přísnější forma rovněž omezuje možnost jednodušší a méně formální změny obsahu 

dohody v případě pozdější změny poměrů. 

 

2. Vykonatelný notářský zápis by nepředstavoval dostatečnou přidanou hodnotu pro 

řešení případů, u nichž se typicky vyskytuje fenomén neplacení výživného. Ty se 

vyznačují především tím, že mezi rodiči nepanuje shoda zejména na otázce péče 
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a styku s nezletilým. Neshodu na plnění vyživovací povinnosti lze pak pokládat za 

projev této primární nedohody. Příčiny této nedohody mají přitom často mimoprávní 

charakter (nedostatečná komunikace) a jsou spojeny s komplikovanějšími 

okolnostmi (např. jeden z manželů již žije s novým partnerem). Pro řešení těchto 

problémů se jeví jako vhodnější využít především nástrojů edukace (např. v rodinné 

poradně) či jiných nástrojů odborné pomoci nařízené soudem (např. rodinná terapie). 

Podaří-li se přitom s využitím těchto metod dosáhnout dohody, mělo by být i nadále 

možné do budoucna takové dohody schválit soudem, ukáže-li se to jako potřebné. 

 

3. Vykonatelný notářský zápis by nepředpokládal srovnatelný přezkum dohody, jaký 

je předmětem opatrovnického řízení – rozsah soudního přezkumu vymezil Nejvyšší 

soud ve svém stanovisku ze dne 19. 10. 2016, sp. zn. Cpjn 204/2012, uveřejněném 

ve sbírce pod č. 110/2016: „V odůvodnění rozhodnutí o schválení dohody rodičů 

o výživném soud uvede, jaká zjištění učinil o oprávněných potřebách dítěte na straně 

jedné, a schopnostech, možnostech a majetkových poměrech povinných a jejich 

životní úrovni na straně druhé, s přihlédnutím k tomu, kdo a v jakém rozsahu o dítě 

osobně pečuje, a to alespoň v takovém rozsahu, aby bylo zřejmé, že dohoda rodičů 

není ve zjevném rozporu se zájmy dítěte.“. Na rozdíl od procesu sepisu dohody ve 

formě notářského zápisu se přitom nemusí spoléhat na skutečnosti doložené 

účastníky, ale může provést i nenavržené důkazy. 

 

4. Jako problematická se z hlediska čl. 12 Úmluvy o právech dítěte jeví okolnost, že 

by v souvislosti se sepisem vykonatelného notářského zápisu nemělo být slyšeno 

samotné dítě. Problematičnost této skutečnosti vyplývá především z toho, že se jej 

dohoda bezprostředně týká a má mít vůči němu srovnatelné účinky jako soudní 

rozhodnutí (ve výjimečném případě i v podobě výkonu rozhodnutí odnětím dítěte). 

 

5. Z důvodu pod bodem 4. by nemusel být připuštěn výkon rozhodnutí na podkladě 

vykonatelného notářského zápisu v rozsahu povinností vyplývajících z rodičovské 

odpovědnosti v zahraničí (čl. 68 odst. 3 Nařízení Rady (EU) 2019/1111 ze dne 25. 

června 2019 o příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských 

a ve věcech rodičovské odpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí (přepracované 

znění)). 

 

6. Vykonatelný notářský zápis by nepředstavoval přidanou hodnotu ani z hlediska 

zajištění uspokojení osoby oprávněné z vyživovací povinnosti v insolvenci 

a exekuci. Pohledávka na výživné je již v současnosti podle § 169 odst. 1 písm. e) 

InsZ pohledávkou postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou. 
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Tyto pohledávky se uspokojují v plné výši kdykoli po rozhodnutí o úpadku. Povahu 

těchto přednostně uspokojovaných pohledávek přitom tyto pohledávky mají na 

rozdíl od pohledávek za majetkovou podstatou i tehdy, pokud vznikly již před 

zahájením insolvenčního řízení. Pohledávky na výživném se nadto nemusejí 

v insolvenčním řízení přihlašovat přihláškou, ale uplatňují se toliko písemně vůči 

osobě s dispozičními oprávněními k majetkové podstatě. Zákon přitom pro toto 

uplatnění nestanovuje žádnou lhůtu, s níž by byla spojena ztráta možnosti 

uspokojení takové pohledávky v insolvenčním řízení. Judikatura dovodila, že 

pohledávky na výživném jsou považovány za pohledávky postavené na roveň 

pohledávkám za majetkovou podstatou jen v případě, že výživné bylo určeno 

soudem (Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 5. 2013, sp. zn. 3 VSPH 

219/2013-B-12 (KSPL 52 INS 16495/2012). Vykonatelný notářský zápis by tedy 

v tomto ohledu nepředstavoval ekvivalentní způsob, na jehož základě by bylo možno 

příslušnou pohledávku v plném rozsahu uspokojit. Ani okolnost, že pohledávka na 

výživném dosud nebyla soudem přiznána, však pro oprávněnou osobu nepředstavuje 

neřešitelný problém. Pokud výživné určeno soudem nebylo, projeví se tato okolnost 

přinejmenším zvýšením nezabavitelné částky. Ta by tudíž měla být zvýšena o jednu 

čtvrtinu nezabavitelné částky na každou osobu, který je povinný povinen poskytovat 

výživné (Srov. § 1 nařízení č. 595/2006 Sb.). To odpovídá částce 1 607 Kč, která 

nejméně by měla sloužit k zajištění výživného. V případě vyživovací povinnosti, 

která tento rozsah přesahuje, však nic nebrání zahájení a vedení řízení o výživném i 

v průběhu insolvenčního řízení (§ 266 odst. 1 písm. c) InsZ), v němž může být výše 

dlužného výživného určena i se zpětnými účinky a pohledávka na výživném v plném 

rozsahu v rámci insolvenčního řízení uspokojena. Přičemž platí, že plnění výživného 

je zvláštní podmínkou pro povolení oddlužení (§ 395 odst. 1 písm. b) InsZ). Více 

k této problematice srov. KUTNAROVÁ, K. Zákonná vyživovací povinnost rodiče 

ve vztahu k insolvenčnímu řízení. Bulletin advokacie. 2015, č. 12, s. 35-38. Taktéž 

v exekuci platí, že se nezabavitelná částka zvyšuje o jednu čtvrtinu nezabavitelné 

částky na každou osobu, které je povinný povinen poskytovat výživné. Přičemž ani 

samotná skutečnost, že osoba oprávněná z vyživovací povinnosti disponuje 

exekučním titulem, nevylučuje, že na povinného může být k návrhu jiného věřitele 

zahájena exekuce. Právě proto je však pohledávka výživného zákonem zařazena 

mezi přednostní pohledávky (§ 279 odst. 2 písm. a) OSŘ), které se uspokojují 

nejprve z druhé třetiny a teprve, nestačí-li tato třetina k jejich úhradě, uspokojuje se 

spolu s ostatními pohledávkami z první třetiny. Přičemž nepostačí-li částka sražená 

z druhé třetiny k uspokojení všech pohledávek výživného, uspokojí se nejprve běžné 

výživné všech oprávněných a pak teprve nedoplatky za dřívější dobu, a to podle 

poměru běžného výživného (§ 280 OSŘ). I v případě, že dosud nebylo rozhodnuto 
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soudem o výživném, nic nebrání tomu, aby o něm bylo rozhodnuto následně 

a oprávněná osoba mohla uplatnit v exekuci své přednostní uspokojení 

(za předpokladu, že povinný neplní dobrovolně z nezabavitelné částky). 

 

7. Vykonatelný notářský zápis by nepředstavoval přidanou hodnotu ani z hlediska 

poskytování nepojistných sociálních dávek. Podle metodického stanoviska MPSV 

se má za to, že pro stanovení okruhu společně posuzovaných osob a rozsahu 

vyživovací povinnosti může jako jeden z důkazů sloužit již samotná dohoda rodičů 

(v současnosti u nesezdaných rodičů a manželů, kteří spolu nežijí). Další důkazy je 

správní orgán rozhodující o dávce oprávněn požadovat pouze v případě pochybností 

(např. výživné je určeno v nepřiměřeně nízké výši). Jinak by však ani v praxi orgánu 

rozhodující o dávkách nemělo být pravidlem, že by bylo třeba vyžadovat soudní 

schválení dohody, nejedná-li se o zákonem výslovně předvídané případy 

(v současnosti dohody o úpravě poměrů pro dobu po rozvodu). 

 

 

 

 

 

2. K čl. I, bodu 5 varianta I (§ 757 odst. 2 

NOZ),  

k čl. I, bodu 7 (§ 909 NOZ),  

k č. I, bodu 10 (§ 923 odst. 1 NOZ),  

k čl. VI bodu 1 (§ 71c odst. 1 a odst. 6 

notářského řádu),  

k čl. IX, bodu 6 (§ 390 odst. 2 ZŘS),  

k čl. IX, bodu 13 (§ 475 odst. 1 ZŘS), 

k čl. IX, bodu 15 (§ 501 odst. 1 a 2 ZŘS) 

k čl. IX, bodu 16 (§ 502 odst. 1 a § 503 

odst. 1 písm. a) ZŘS) 

 

a dále nad rámec materiálu 

 

- k § 38 odst. 2 exekučního řádu 

- k § 40 odst. 1 písm. d) exekučního 

řádu 

- k § 274 odst. 1 písm. e) OSŘ 

VYSVĚTLENO 

 

Vzhledem k výše zmiňované volbě varianty II (dohody v písemné formě s úředně 

ověřenými podpisy) lze vnímat připomínku jako bezpředmětnou). 
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- k § 105 odst. 1 a 2 insolvenčního 

zákona 

- k nadpisu nad § 71a  notářského řádu 

 

požadujeme nahrazení slov „notářský 

zápis se svolením k vykonatelnosti“ (či 

týchž slov v jiném pádě či čísle) slovy 

„vykonatelný notářský zápis“ (či týmiž 

slovy v jiném pádě či čísle) 

 

Odůvodnění 

 

 Návrh zákona převzal dosavadní terminologii 

užívanou v notářském řádu a jiných právních 

předpisech, a sice „notářský zápis se svolením 

k vykonatelnosti“. Zatímco v dosavadních typech 

notářského zápisu podle § 71a a § 71b skutečně 

dochází ke svolení účastníka k vykonatelnosti, v nově 

navrhovaném typu notářského zápisu podle § 71c 

k žádnému svolení účastníka nedochází, notářský 

zápis je vykonatelný jeho sepisem (návrh § 71c odst. 

4 not. řádu), což je žádoucí z hlediska účelu 

sledovaného předmětným návrhem, tedy zejm. 

zvýšení vymahatelnosti výživného. 

 

 Z těchto důvodů však požadujeme za žádoucí 

provést legislativně-technickou úpravu a nahradit 

slova „notářský zápis se svolením k vykonatelnosti“ 

obecnějším pojmem „vykonatelný notářský zápis“ a 

tuto úpravu provést v navrhovaných ustanoveních, i 

nad rámec materiálu. Zachování současné 

terminologie považujeme za matoucí. 

Česká advokátní komora 

 

JUDr. Johan Justoň, e-mail: 

juston@cak.cz 

Obecně k dohodám o poměrech nezletilého dítěte 

Návrh zákona vychází z tvrzení, že je nutné 

podpořit konsensuální formu řešení záležitostí 

rodinného práva, zejména dohod týkajících se poměrů 

nezletilých dětí, které nenabyly plné svéprávnosti. 

Jedním z hlavních důvodů vzniku právní úpravy je dle 

VYSVĚTLENO 

 

S přihlédnutím k výsledku vypořádání připomínek dalších připomínkových míst 

a soudů se předkladatel kloní k tomu nezavádět vykonatelný notářský zápis jako 

rovnocenný způsob úpravy poměrů nezletilého dítěte k dohodám schvalovaným 

soudem. Možnost vydat exekuční titul by tedy měla zůstat do budoucna i nadále 
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předkladatele stávající nastavení způsobu řešení 

záležitostí dítěte na pozadí rozvodového řízení, které 

v dostatečné míře nenapomáhá smírnému výsledku a 

v řadě svých aspektů spíše vede k posílení 

konfliktnosti. Tvrzeným cílem novely zákona je dále 

snižování ingerence státu do rodinných záležitostí a 

usnadnění situace všech zúčastněných tak, aby byl 

podpořen prvek vlastní odpovědnosti za rozhodnutí v 

zájmu dítěte. 

Tyto cíle vychází z premisy, že stávající 

úprava je nevhodná, a proto se musí změnit tak, aby 

lépe vyhovovala společenským vztahům (a zřejmě i 

potřebám). Návrh zákona se tak filozoficky opírá 

o skutečnost, že schválení dohody rodičů podle § 757 

odst. 1 písm. b) občanského zákoníku soudem je 

zbytečnou překážkou smluveného rozvodu, která 

negativně zasahuje do vůle rodičů smírně (tj. 

dohodou) vyřešit poměry nezletilého dítěte v době po 

rozvodu. Pro takováto tvrzení však předkladatel 

nepředložil žádné pádné důvody kromě výslovně 

nepřiznaného odbřemenění soudní moci od cca 15 

tisíc případů ročně (viz počet rozhodnutí o svěření 

dítěte do péče pro případ rozvodu v roce 2017, str. 2). 

Rovněž se lze těžko smířit s tvrzením, že samotný 

úkon schválení dohody rodičů soudem podle stávající 

úpravy je něco, co odporuje „konsenzuálním prvkům 

při řešení záležitostí nezletilého dítěte, které nenabylo 

plné svéprávnosti“ (str. 20 důvodové zprávy) a vede 

k prohlubování sporů mezi manžely. Ingerence soudní 

moci v oblasti rozhodování o poměrech nezletilého 

dítěte v době po rozvodu byla v roce 1998 zachována 

i pro případy tzv. smluvených rozvodů právě proto, 

aby na jedné straně podpořila odpovědnost a vůli 

rozvádějících se manželů upravit poměry dítěte 

dohodou tím, že tuto dohodu musí schválit soud, a na 

straně druhé zachovala dohled soudu za účelem 

ochrany zájmů dítěte deklarované ústavněprávním 

rámcem (viz např. Úmluva o právech dítěte, o které 

v rukou soudu. Přistoupeno bylo k volbě varianty II. Vedle schválení dohody 

soudem by tedy mohla existovat možnost rodičů dítěte předložit soudu, který má 

rozhodovat o rozvodu, dohodu o poměrech dítěte v písemné formě s úředně 

ověřenými podpisy. Tato dohoda, pokud k ní nebyly dány předpoklady již na 

počátku, by mohla být uzavřena zpravidla poté, co rodiče absolvovali odborné 

poradenství (edukaci), jehož absolvování jim uložil opatrovnický soud dítěte, 

popřípadě první projednání věci se soudem v rámci jiného soudního roku. Celé 

opatrovnické řízení (včetně jednání, dokazování a rozhodnutí) by však v takovém 

případě proběhnout nemuselo a výsledkem by byla mimosoudní dohoda rodičů, 

která by nebyla vykonatelná. Za optimální se v tomto ohledu považuje stav, kdy se 

edukací rodičů odstraní překážky v dosažení dohody, za něž je v praxi často 

považována především jejich nedostatečná informovanost a nedostatek komunikace. 

Pro účely uzavření dohody by v tomto smyslu mohl posloužit tzv. rodičovský plán, 

který je mnohými soudy již v praxi používán (např. 

https://www.justice.cz/documents/39209/1040655/Rodicovsky+plan.pdf/eddfb134-

bf7b-4eb7-9d99-1f02cd02a07a). Ten pomáhá rodičům se do budoucna podrobně 

zamyslet nad řadou potenciálně konfliktních situací v dalším životě dítěte a nastínit 

jejich řešení (vzdělávání, lékařské péče, 

volnočasové aktivity atd.). Je-li rodiči na těchto aspektech dosaženo shody, 

nepokládá se již za nutné vtělovat tyto závěry do vykonatelného titulu, který je stejně 

není způsobilý odpovídajícím způsobem postihnout. Vznikne-li přitom mezi rodiči 

v budoucnu obtížně řešitelný spor, je to spíše důvod k tomu, aby se záležitostí nově 

zabýval opatrovnický soud dítěte, nežli aby byl dán prostor jedné ze stran k nařízení 

exekuce původní titulu. Za adekvátní se rovněž pokládá, aby na vyplnění 

rodičovského plánu participovali rodiče přímo s dítětem, neboť právě oni se budou 

společně podílet na jeho realizaci. Není-li zde přitom postup, jehož výstupem by byl 

exekuční titul, nepovažuje se za nezbytné, aby názor dítěte zjišťoval orgán státu či 

subjekt jej sepisující. Dojde-li přitom kdykoli v budoucnu ke sporu o řešení určité 

záležitosti (např. kam má dítě nastoupit do školy), považuje se za příhodnější ji řešit 

individuálně, v krajním případě rovněž před soudem. 

 

Nepokládá se za nezbytné i nadále plošně zatěžovat děti a jejich rodiče žijící 

v manželství povinností absolvovat proces, jehož výsledkem by byla úprava poměrů 

dítě obsažená v exekučním titulu. Z analýzy struktury dat o rozhodování o výživném 

ze rok 2018 vyplývá, že na celkovém ročním počtu rozhodnutí o výživě dítěte 

(tj. včetně rozhodnutí o změnách) se případy, kdy byla povinnost platit výživné 

určena pro případ rozvodu, podílejí zhruba z 30 %. Počet věcí, kdy bylo 

rozhodováno o výživném bez jakékoli souvislosti s rozvodem manželství (výživné 
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důvodová zpráva mlčí). Jsme tedy přesvědčeni, že pro 

tvrzení, že tato úprava se v praxi neosvědčila nebo že 

je z pohledu zájmů dítěte nevyhovující a musí se proto 

změnit, neposkytuje důvodová zpráva žádné opory a 

pokud v tomto směru předkladatel skutečně spatřuje 

potřebu zásadní systematické změny, měla by být 

důvodová zpráva odpovídajícím způsobem 

dopracovaná, aby z ní jednoznačně vyplývalo, proč je 

soudem schválená dohoda překážkou smluveného 

rozvodu manželství. 

Prismatem tvrzených důvodů pro nutnost nové právní 

úpravy je potom nutno kriticky hodnotit i vlastní 

legislativní přístup, který zahrnuje mj. variantu, kdy 

namísto schválení dohody rodičů podle § 757 odst. 1 

písm. b) občanského zákoníku soudem bude zákonnou 

podmínkou pro rozvod manželství sepsání takovéto 

dohody notářem ve formě vykonatelného notářského 

zápisu. Důvodová zpráva na str. 21 k tomu uvádí, že 

„v souladu s vytčenými principy se navrhuje 

modifikovat formu veřejné kontroly nad úpravou 

některých rodinných záležitostí. Optimální veřejná 

kontrola by přitom měla vytvářet vhodné podmínky 

pro přijetí dobrovolného rozhodnutí rodičů při výkonu 

svých rodičovských práv a povinností a umožňovat 

dostatečné rozvinutí participačních práv dítěte a 

ochranu jeho nejlepšího zájmu. Těmto atributům by 

měla sloužit zákonem preferovaná možnost závazně 

upravit záležitosti dítěte ve formě notářského zápisu se 

svolením k vykonatelnosti. Tato možnost by se měla 

uplatnit všude tam, kde se jinak v současnosti vyžaduje 

rozhodnutí nebo schválení dohody soudem. Oproti 

v současnosti uplatňovanému schvalování dohody 

soudem je vhodnost zmíněné alternativy spatřována 

v několika ohledech. Předně notář nevystupuje vůči 

subjektům rodinněprávních vztahů v nadřazeném 

postavení, jakékoli rozhodnutí přijaté v souvislosti 

s uzavřením dohody o poměrech dítěte ve formě 

notářského je tedy výhradně rozhodnutím rodičů. 

dítěte nesezdaných rodičů a výživné dítěte manželů, kteří spolu nežijí) činil 11 882. 

Počet případů, kdy bylo o výživném rozhodováno v souvislosti s rozvodem 

manželství, činil 11 930 (tento počet zahrnuje případy, kdy bylo o výživném 

rozhodována pouze pro případ rozvodu i případy, kdy bylo výživné určeno také pro 

dobu před rozvodem). Ve 4 575 případech však bylo o výživném rozhodováno 

pouze pro dobu po rozvodu. Z této kategorie lze s určitým zjednodušením odvozovat 

počet případů, kdy dochází již v současnosti k rozhodování pouze z důvodu, 

že dochází k rozvodu manželství, aniž by k tomu existovala praktická potřeba. Z 

toho lze vyvodit, že právní úprava, která pro případ rozvodu vyžaduje vždy 

rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilého, do značné míry vyvolává umělou potřebu 

mít zde vykonatelný titul, i když to z praktického důvodu není nezbytné. Typicky se 

jedná o případy, kdy se rozvádějící se manželé dokáží dohodnout na úpravě poměrů 

nezletilého i bez ingerence soudu, nebo o případy, kdy sice nepanuje mezi rodiči 

shoda na všech záležitostech, zároveň zde však nepanuje stav ohrožení dítěte. 

Zároveň ani ze zkušeností soudů nevyplývá, že by zde existoval rozdíl v ochotě plnit 

vyživovací povinnost v závislosti na tom, zda byla její úprava obsažena 

v mimosoudní dohodě (u nesezdaných rodičů, kteří se dohodli po zahájení 

opatrovnického řízení a řízení bylo zastaveno), anebo v soudem schválené dohodě. 

Řádově se rovněž liší počty případů, kdy je o výživném rozhodováno a kdy je 

výživné skutečně vymáháno (v roce 2017 bylo podle informací od Exekutorské 

komory vymáháno výživné pro nezletilé dítě ve 3 314 případech). Plošný požadavek 

na vykonatelnou úpravu poměrů tudíž u významné části populace představuje 

požadavek, který není nezbytný. 
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Zároveň může být notář svými právními znalostmi 

v širším rozsahu než soud účastem samotné formulaci 

obsahu dohody. Měl by při tom garantovat, že je obsah 

dohody v souladu s právními předpisy. Notář je taktéž 

nadán atributem nestrannosti a nezávislosti, měl by 

proto dohlédnout především na to, že dohoda není 

zjevně v rozporu se zájmem dítěte. Další výhodou je 

na rozdíl od soudního řízení relativní bezformálnost 

procesu sepisu dohody, absence veřejného soudního 

jednání a z pohledu ochrany soukromí také nižší míra, 

v níž je třeba skutečnosti související s obsahem 

dohody dokládat a zjišťovat.“. 

S tvrzenými vhodnostmi zmíněné alternativy 

se nelze ztotožnit. V prvé řadě je potřeba si uvědomit, 

že postavení notáře se v průběhu doby zásadním 

způsobem změnilo, jak bylo ostatně konstatováno v 

rozsudku Soudního dvora EU ve věci C 575/16 z 

března 20181. Činnost notáře je podnikáním, které je 

motivované dosažením zisku. Nejedná se o výkon 

veřejné moci ani o obecně prospěšnou činnost, ale o 

podnikání, které se od ostatních forem liší pouze 

v tom, že pro něj zákon stanoví specifické podmínky, 

ostatně jako pro celou řadu dalších povolání spadající 

do kategorie regulovaných profesí. Samotná 

skutečnost, že má notář jednotlivými zákony 

vymezený předmět činnosti (a tím i zákonem zajištěný 

příjem z podnikání), nepřináší účastníkům dotčených 

společenských vztahů žádnou specifickou výhodu, 

neboť z hlediska potřeb těchto osob není rozhodující, 

kdo danou činnost vykonává, ale jaké jsou s touto 

činností spojené právní důsledky. V tomto směru není 

zákonodárce vázán použitím jedné konkrétní profese, 

ale může povolat do služby celou řadu jiných profesí, 

jak ostatně uvádí i důvodová zpráva v kapitole o tzv. 

                                                      
1 Viz např, zde: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=4FEFD382F31B887E9E77884F7F36A3EE?text=&docid=200273&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&
occ=first&part=1&cid=9074195 
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Cochemském modelu. Patrné je to např. 

v insolvenčním zákoně, kde zákonodárce nedávno 

svěřil oprávnění podat návrh na povolení oddlužení 

nejenom notářům, ale rovněž advokátům soudním 

exekutorům, insolvenčním správcům a v neposlední 

řadě také akreditovaným osobám jakožto subjektům, 

které má pod kontrolou Ministerstvo spravedlnosti 

skrze akreditační proces. Jde přitom o situaci velmi 

podobnou navrhované změně občanského zákoníku, 

neboť zde zákonodárce požaduje, aby byl návrh na 

povolení oddlužení podán kvalifikovanou osobou, 

která bude odpovídat za požadovanou právní kvalitu 

takovéhoto návrhu, čímž usnadní celé insolvenční 

řízení a zajistí, aby nebyly podávány návrhy, které 

nesplňují zákonem stanovené podmínky povolení 

oddlužení. 

V případě smluvených rozvodů mají být dle 

předkládaného návrhu zákona tímto zákonem 

pověřeným subjektem notáři, a to z toho důvodu, že 

jim zákonodárce svěřil možnost sepisovat dohody ve 

formě vykonatelného notářského zápisu, tedy 

exekučního titulu. Pokud však jde předkladateli 

primárně o to, aby dohoda manželů byla exekučním 

titulem, potom nemusí na stávající úpravě nic měnit, 

neboť výsledek zůstane stejný – pouze se změní 

subjekt, který exekuční titul vydá. Jak však bylo 

uvedeno výše, této změně neodpovídá důvodová 

zpráva. V případě, že odklonem od stávající úpravy 

má být toliko zrušení veřejnoprávního dohledu soudu 

nad dohodou manželů (a tudíž odbřemenění soudů od 

schvalování těchto dohod), potom není důvod, proč by 

měli tyto dohody sepisovat notáři, neboť jak správně 

uvádí důvodová zpráva, „notář nevystupuje vůči 

subjektům rodinněprávních vztahů v nadřazeném 

postavení, jakékoli rozhodnutí přijaté v souvislosti 

s uzavřením dohody o poměrech dítěte je tedy 

výhradně rozhodnutím rodičů“. V takovém případě 

může být ponecháno na vůli manželů, zda si takovouto 
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dohodu sepíší sami v obligatorní písemné formě 

s úředně ověřenými podpisy (podobně jako v případě 

neméně důležitých smluv napříč celým právním 

řádem, u kterých zákonodárce požaduje písemnou 

formu, ale nikoli formu vykonatelného notářského 

zápisu), nebo zda jim tuto službu poskytne profesionál 

dle jejich výběru, ať již to je notář nebo např. advokát, 

jako je tomu doposud. 

Je tedy v zásadě na předkladateli, aby se 

rozhodl, kterou variantu zvolí, nicméně pro případ, že 

zvolí variantu I, bude muset zásadním způsobem 

přepracovat odůvodnění návrhu zákona, neboť bude 

muset vysvětlit, proč jeden exekuční titul nahrazuje 

jiným, v čem konkrétně spočívá negativum stávající 

úpravy a jaké výhody přinese nový model pro nezletilé 

děti, které ještě nenabyly svéprávnosti. 
K čl. I 

K bodu 5 

Jak již bylo uvedeno v obecné připomínce, 

varianta I přináší pouze změnu subjektu, který vydá 

exekuční titul. Pokud je cílem předkladatele co 

nejméně formalizovat tu část smluveného rozvodu, 

kde se manželé dohodnou o poměrech nezletilého 

dítěte v době po rozvodu, potom je zcela dostačující 

varianta II. V opačném případě jsou totiž manželé i 

nadále zatíženi formálním krokem spočívajícím 

v jednání u notáře, což může představovat stejnou 

překážku v ochotě manželů se dohodnout stejně jako 

v případě návštěvy soudu (jak tvrdí důvodová zpráva). 

Odhlédnout nelze i od skutečnosti, že zájmy dítěte 

nejsou v první variantě chráněny o nic méně než ve 

druhé variantě, neboť posláním notáře je toliko 

vyhotovit dohodu uzavřenou mezi manžely ve formě 

notářského zápisu, nikoli sledovat (nebo dokonce 

zkoumat a posuzovat) skutečný zájem dítěte – v tomto 

směru se v obou variantách uplatní vůle rodičů, jak 

ostatně odpovídá judikatuře Ústavního soudu (viz 

AKCEPTOVÁNO 

 

Viz vysvětlení k předešlé připomínce. 
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důvodovou zprávou citovaný nález Ústavního soudu 

IV. ÚS 1921/17 ze dne 21. 11 .2017). 

Je-li tedy zájem dítěte v navrhované změně 

zákona svěřen výlučně do rukou rozvádějících se 

manželů a notář nemá v tomto směru žádnou 

specifickou funkci, navrhujeme upřednostnit variantu 

II, neboť představuje řešení, které skutečně odstraňuje 

tvrzená negativa spojená se stávající právní úpravou 

(viz str. 7 důvodové zprávy) a nezavádí na jejich místo 

jiná. 

 

K důvodové zprávě 

V kapitole 6 obecné části důvodové zprávy 

má být uvedeno zhodnocení dopadů navrhovaného 

řešení na podnikatelské prostředí, nicméně tato část 

zcela chybí, když se důvodová zpráva zaměřuje pouze 

na zkrácení délky soudního řízení z důvodů zrušení 

agendy schvalování dohod soudem. Navržená varianta 

I přitom spočívá v přenesení této agendy na notáře, 

neboť stanoví jako obligatorní formu dohody manželů 

vykonatelný notářský zápis; tato změna se výrazným 

způsobem dotkne činnosti advokátů, neboť podle 

stávající úpravy jsou to typicky advokáti, kdo pro 

manžele sepisují návrhy dohod podle § 757 odst. 1 

písm. b) občanského zákoníku, a to v rámci 

poskytování právních služeb při rozvodu. Bude tedy 

nezbytné, aby předkladatel tento dopad neopomenul 

zhodnotit a uvedl jej v důvodové zprávě. 

 

VYSVĚTLENO 

 

Viz vysvětlení k předešlé připomínce. 

Exekutorská komora ČR K § 755 odst. 3, § 906 odst. 2, § 923 odst. 1 – 

Navrhujeme vypustit slovo „zjevný“. Nelze připustit, 

aby etalonem pro soudce bylo toliko to, zda zájem 

dítěte je zjevný. Jinými slovy nelze připustit, aby soud 

schválil dohodu, která je v rozporu se zájmy dítěte, ale 

tento rozpor pouze není zjevný. Zjednodušení 

rozhodování pro soudy nelze vykoupit rezignací na 

ochranu (byť nezjevného) zájmu dítěte. 

VYSVĚTLENO 

 

Explicitní požadavek na přezkum dohody z hlediska zjevného rozporu se zájmem 

dítěte v řízení o rozvodu budu vypuštěn v návaznosti na připomínky dalších 

připomínkových míst. S ohledem na zvolenou variantu II se předpokládá, že 

v případě řízení o rozvodu bez zjišťování příčin rozvratu by mělo docházet 

alespoň ke srovnatelnému přezkumu dohody, jakému v současnosti podléhá 

kupříkladu dohoda o úpravě majetkových poměrů manželů. Rozsah tohoto 
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přezkumu shrnuje doktrína: „(…) Předpoklady rozvodu bez zjišťování příčin 

rozvratu nebudou naplněny, pokud budou soudu předloženy smlouvy bez vůle 

jednoho z manželů (např. smlouva se zfalšovaným podpisem druhého 

manžela). Nebudou splněny ani v případě smluv, které se budou zjevně příčit 

dobrým mravům nebo odporovat zákonu a zjevně narušovat veřejný pořádek. 

Naproti tomu zjistí-li soud v řízení, že smlouvy jsou stiženy toliko relativní 

neplatností, považuje je bez vznesení námitky neplatnosti za platné a 

předpoklad rozvodu za naplněný. Soud je dále povinen zkoumat obsah a 

rozsah smluv, tj. musí si ověřit, zda předložené smlouvy skutečně řeší 

majetkové poměry mezi manžely, jejich bydlení a popřípadě vyživovací 

povinnost. Soud však aktivně nezjišťuje, zda manželé ve smlouvě neopomněli 

vypořádat některou z částí svého jmění, tj. nevyhledává sám aktiva či pasiva 

(…).“. Srov. R. Šínová in Melzer, F., Tégl, P. a kol. Občanský zákoník – 

velký komentář. Svazek IV. § 655 – 975. Praha: Leges, 2016, s. 747. 

 

Soud v řízení péče soudu o nezletilé, bude-li před ním vedeno řízení 

v záležitosti dítěte, nadále nebude ve svém přezkumu vázán žádnými 

mezemi. Ponechána bude i možnost tohoto soudu schválit dohodu rodičů, 

pokud jí rodiče dosáhnou až v průběhu řízení před tímto soudem. V tomto 

případě bude ponechána stávající úprava, podle níž soud může rozhodnout 

i tak, že schválí dohodu rodičů, ledaže je zřejmé, že dohodnutý způsob 

výkonu rodičovské odpovědnosti není v souladu se zájmem dítěte (§ 906 

odst. 2). 
K § 757 – Je potřebné, aby případná dohoda mohla být 

exekučním titulem. V případě varianty I je to 

zajištěno. V případě varianty II by bylo nutné zpřesnit 

a doplnit právní úpravu tak, aby tento specifický typ 

dohody obstál jako exekuční titul (obsahová určitost, 

materiální a formální vykonatelnost, uvedení do výčtu 

exekučních titulů), což se jeví jako problematické. 

Z tohoto důvodu preferujeme variantu I. Zde nicméně 

musí předkladatel zvážit, zda náklady spojené se 

sepsáním takového dohody nezmaří účel novely a zda 

není na místě výši úplaty za sepis návrhu vhodně 

regulovat. To současně ale může vést k nedostatku 

kapacit na straně notářů. Proto dáváme ke zvážení, zda 

VYSVĚTLENO 

 

S přihlédnutím k výsledku vypořádání připomínek dalších připomínkových míst 

a soudů se předkladatel kloní k tomu nezavádět vykonatelný notářský zápis jako 

rovnocenný způsob úpravy poměrů nezletilého dítěte k dohodám schvalovaným 

soudem. Možnost vydat exekuční titul by tedy měla zůstat do budoucna i nadále 

v rukou soudu. Přistoupeno bylo k volbě varianty II. Vedle schválení dohody 

soudem by tedy mohla existovat možnost rodičů dítěte předložit soudu, který má 

rozhodovat o rozvodu, dohodu o poměrech dítěte v písemné formě s úředně 

ověřenými podpisy. Tato dohoda, pokud k ní nebyly dány předpoklady již na 

počátku, by mohla být uzavřena zpravidla poté, co rodiče absolvovali odborné 

poradenství (edukaci), jehož absolvování jim uložil opatrovnický soud dítěte, 

popřípadě první projednání věci se soudem v rámci jiného soudního roku. Celé 
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neumožnit sepis zápisů tohoto typu i soudním 

exekutorům. Výhoda takového řešení spočívá zejm. 

v nutnosti osobní účasti osob povinných k výživě u 

soudního exekutora, který v rámci své odbornosti 

poučí a vysvětlí těmto osobám, co může např. nastat, 

pakliže nebude dle dohody hrazeno výživné (způsoby 

vedení exekuce, kdy a jak se podává návrh, zda a kolik 

se případně hradí atp.). Výhoda tohoto řešení bude 

umocněna tam, kde plátce výživného má i jiné dluhy 

po splatnosti či dokonce exekučně vymáhané, protože 

v takovém případě exekutor v rámci své odbornosti 

může identifikovat včas případné problémy. 

opatrovnické řízení (včetně jednání, dokazování a rozhodnutí) by však v takovém 

případě proběhnout nemuselo a výsledkem by byla mimosoudní dohoda rodičů, 

která by nebyla vykonatelná. Za optimální se v tomto ohledu považuje stav, kdy se 

edukací rodičů odstraní překážky v dosažení dohody, za něž je v praxi často 

považována především jejich nedostatečná informovanost a nedostatek komunikace. 

Pro účely uzavření dohody by v tomto smyslu mohl posloužit tzv. rodičovský plán, 

který je mnohými soudy již v praxi používán (např. 

https://www.justice.cz/documents/39209/1040655/Rodicovsky+plan.pdf/eddfb134-

bf7b-4eb7-9d99-1f02cd02a07a). Ten pomáhá rodičům se do budoucna podrobně 

zamyslet nad řadou potenciálně konfliktních situací v dalším životě dítěte a nastínit 

jejich řešení (vzdělávání, lékařské péče, 

volnočasové aktivity atd.). Je-li rodiči na těchto aspektech dosaženo shody, 

nepokládá se již za nutné vtělovat tyto závěry do vykonatelného titulu, který je stejně 

není způsobilý odpovídajícím způsobem postihnout. Vznikne-li přitom mezi rodiči 

v budoucnu obtížně řešitelný spor, je to spíše důvod k tomu, aby se záležitostí nově 

zabýval opatrovnický soud dítěte, nežli aby byl dán prostor jedné ze stran k nařízení 

exekuce původní titulu. Za adekvátní se rovněž pokládá, aby na vyplnění 

rodičovského plánu participovali rodiče přímo s dítětem, neboť právě oni se budou 

společně podílet na jeho realizaci. Není-li zde přitom postup, jehož výstupem by byl 

exekuční titul, nepovažuje se za nezbytné, aby názor dítěte zjišťoval orgán státu či 

subjekt jej sepisující. Dojde-li přitom kdykoli v budoucnu ke sporu o řešení určité 

záležitosti (např. kam má dítě nastoupit do školy), považuje se za příhodnější ji řešit 

individuálně, v krajním případě rovněž před soudem. 

 

Nepokládá se za nezbytné i nadále plošně zatěžovat děti a jejich rodiče žijící 

v manželství povinností absolvovat proces, jehož výsledkem by byla úprava poměrů 

dítě obsažená v exekučním titulu. Z analýzy struktury dat o rozhodování o výživném 

ze rok 2018 vyplývá, že na celkovém ročním počtu rozhodnutí o výživě dítěte 

(tj. včetně rozhodnutí o změnách) se případy, kdy byla povinnost platit výživné 

určena pro případ rozvodu, podílejí zhruba z 30 %. Počet věcí, kdy bylo 

rozhodováno o výživném bez jakékoli souvislosti s rozvodem manželství (výživné 

dítěte nesezdaných rodičů a výživné dítěte manželů, kteří spolu nežijí) činil 11 882. 

Počet případů, kdy bylo o výživném rozhodováno v souvislosti s rozvodem 

manželství, činil 11 930 (tento počet zahrnuje případy, kdy bylo o výživném 

rozhodována pouze pro případ rozvodu i případy, kdy bylo výživné určeno také pro 

dobu před rozvodem). Ve 4 575 případech však bylo o výživném rozhodováno 

pouze pro dobu po rozvodu. Z této kategorie lze s určitým zjednodušením odvozovat 

počet případů, kdy dochází již v současnosti k rozhodování pouze z důvodu, 
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že dochází k rozvodu manželství, aniž by k tomu existovala praktická potřeba. Z 

toho lze vyvodit, že právní úprava, která pro případ rozvodu vyžaduje vždy 

rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilého, do značné míry vyvolává umělou potřebu 

mít zde vykonatelný titul, i když to z praktického důvodu není nezbytné. Typicky se 

jedná o případy, kdy se rozvádějící se manželé dokáží dohodnout na úpravě poměrů 

nezletilého i bez ingerence soudu, nebo o případy, kdy sice nepanuje mezi rodiči 

shoda na všech záležitostech, zároveň zde však nepanuje stav ohrožení dítěte. 

Zároveň ani ze zkušeností soudů nevyplývá, že by zde existoval rozdíl v ochotě plnit 

vyživovací povinnost v závislosti na tom, zda byla její úprava obsažena 

v mimosoudní dohodě (u nesezdaných rodičů, kteří se dohodli po zahájení 

opatrovnického řízení a řízení bylo zastaveno), anebo v soudem schválené dohodě. 

Řádově se rovněž liší počty případů, kdy je o výživném rozhodováno a kdy je 

výživné skutečně vymáháno (v roce 2017 bylo podle informací od Exekutorské 

komory vymáháno výživné pro nezletilé dítě ve 3 314 případech). Plošný požadavek 

na vykonatelnou úpravu poměrů tudíž u významné části populace představuje 

požadavek, který není nezbytný. 

 

K § 906 odst. 1 věta první – navrhujeme vypustit 
slovo „nejprve“ pro nadbytečnost.  

VYSVĚTLENO 

 

Formulace je převzata z dosavadní úpravy. Zdůrazňuje se tím požadavek na 

předběžnost úpravy poměrů dítěte před rozhodnutím o rozvodu. 

K § 906 odst. 1 věta druhá – Je zcela nepochybné, 
že rodiče by měli v zájmu dítěte brát v úvahu 
daleko více aspektů (širší sociální prostředí, 
kulturní zakotvení aj.) než je uvedeno v tomto 
ustanovení. Navrhujeme proto na začátek věty 
doplnit slovo „Zejména“. 

VYSVĚTLENO 

 

Dohoda o péči představuje minimální náležitost dohody. Z kontextu je však 

dovoditelné, že předmětem dohody mohou být podle okolnosti i další aspekty 

(výživa, styk atd.). 

K § 923  - Dohoda o změně výživného kvůli 
změně poměru ve formě notářského zápisu je 
připuštěna jen pro nezletilé dítě, ale mělo by to 
být možné i pro dítě zletilé, leč stále vyživované. 

VYSVĚTLENO 

 

Návrhem je reagováno na závěr judikatury, který připouští možnost změny úpravy 

poměrů nezletilého, o níž bylo dříve rozhodnuto soudem, jen se souhlasem soudu. 

V případě zletilého dítěte tento problém není zapotřebí řešit a dohodě o změně 

výživného mezi povinnou a oprávněnou osobou nic nebrání. 

Ke změně OSŘ 
 
K § 279 odst. 2 – větší vymahatelnosti dlužného 
výživného by pomohlo, kdyby v rámci vedení 

NEAKCEPTOVÁNO 

 

Navrhovaná změně bezprostředně nesouvisí s obsahem novely a nejsou zřejmé její 

další dopady. 
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exekuce srážkami ze mzdy byly odstraněny 
některé přednostní pohledávky, o jejichž 
přednosti z hlediska veřejného zájmu je možné 
pochybovat. Tyto pohledávky pak zejm. brání 
rychlejšímu uspokojování seniorní pohledávky 
výživného z tzv. z první třetiny. 
 
Proto navrhujeme v § 279 odst. 2 zrušit ust. písm. 
d) až k).  
 
Přechodná ustanovení – absentují, s ohledem na 
to, že každá novelizace z poslední doby je 
zatížena významnou intertemporální nejistotou, 
požadujeme dopracování jasných přechodných 
ustanovení.  

Ke změně EŘ 
 
K § 30, § 55 odst. 6 a 90 odst. 3 – v případě 
postoupení pohledávky výživného je 
zabezpečena výživa dítěte, nárok nadále 
uplatňuje ten, který si nechal za úplatu 
pohledávku postoupit. U této osoby (zejména 
bude-li fungovat na komerčním principu) 
nicméně není dán takový silný veřejný zájem na 
privilegování jako u nezletilých dětí. Není 
věcného důvodu, proč by exekutor v těchto 
případech nemohl požadovat zálohu na náklady 
exekuce. Navrhujeme proto změnu vypustit. 
Privilegovanost pohledávky (komerční 
přitažlivost) je ošetřena jinými navrhovanými 
změnami v oblasti exekucí (výkonu rozhodnutí).  

NEAKCEPTOVÁNO 

 

Nepovažujeme za koncepční, aby byl režim vymáhání určité pohledávky závislý na 

tom, kdo je zrovna v danou chvíli v postavení oprávněného, což se může měnit i 

v průběhu již vedeného řízení. 

K § 49 písm. h) – navrhujeme změnit doplňovaný 
text, který by měl znít „a skupinu motorových 
vozidel, ke kterým je řidičské oprávnění 
povinného pozastaveno, nepozastavuje-li se 

VYSVĚTLENO 

 

Změny v úpravě pozastavení řidičského oprávnění budou v návaznosti na 

připomínky dalších připomínkových míst vypuštěny.  
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řidičské oprávnění pro všechny skupiny 
motorových vozidel, které je povinný oprávněn 
řídit“ 
 
Navrhované ustanovení nedává dobrý smysl. 
Účelem výroku exekučního příkazu nemá být 
stanovení skupin vozidel, k nimž (to je věcí 
příslušné evidence obsahujíc tyto referenční 
údaje, exekutor nemusí mít vždy nejaktuálnější 
informace atp.) má povinný oprávnění, ale určit 
způsob a rozsah vedení exekuce. Je proto na 
místě, aby exekutor ve výroku určil, které 
skupiny vozidel nesmí povinný nadále řídit 
(např. v případě, že určitou skupinu vozidel 
povinný potřebuje nezbytně k výkonu povolání, 
jinou však ne). Takové uvedení je nadbytečné 
tam, kde se pozastavují všechna oprávnění 
povinného – v takovém případě je specifikace 
zbytečná.  

K § 71a odst. 2 – Navrhujeme doplnění ve větě 
první o pohledávky náhrady újmy způsobené 
poškozenému ublížením na zdraví a o 
pohledávky náhrady újmy způsobené 
úmyslnými trestnými činy. Na vysoké 
vymahatelnosti tohoto typu pohledávek je dán 
silný veřejný zájem, proto jsou také 
privilegovány ve většině způsobů vedení 
exekuce.  
 
Přechodná ustanovení – absentují, s ohledem na 
to, že každá novelizace z poslední doby je 
zatížena významnou intertemporální nejistotou, 
požadujeme dopracování jasných přechodných 
ustanovení.  

NEAKCEPTOVÁNO 

 

Navrhovaná změně bezprostředně nesouvisí s obsahem novely a nejsou zřejmé její 

další dopady. 

 

Potřeba přechodných ustanovení zde není s ohledem na upuštění od záměru změn 

v úpravě pozastavení veřejnoprávních oprávnění včetně zavedení postihu nových 

oprávnění. 
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Nejvyšší soud 

 

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D. 

Obecně: 

 

Především je třeba ocenit, že předkládanému návrhu 

předcházela široká diskuze s odbornou veřejností, 

které se na půdě Ministerstva spravedlnosti účastnil i 

zástupce Nejvyššího soudu. Návrh obsahuje správné 

výchozí teze (posílení odpovědnosti samotných rodičů 

za blaho dítěte) a jim odpovídajících řešení (možnost 

edukace rodičů v rámci rodičovského konfliktu), 

připomínky se však zaměřují na věci, které působí 

nesouladně se závazky ČR v oblasti lidských práv 

(Úmluva o právech dítěte). Oproti ohlášenému 

záměru, že součástí navrhované změny bude i 

formulace zákona o zálohovaném výživném, již 

předkládaný návrh takové řešení neobsahuje. Návrh 

vychází z poněkud diskutabilní teze, že soudy 

prostřednictvím schvalování dohod nepřiměřeně 

zasahují do soukromí rodin, jejichž situace takový 

zásah nevyžaduje. Současná právní úprava vyžadující 

schválení dohody rodičů soudem podle mého 

nejhlubšího přesvědčení není výrazem nepřiměřené 

ingerence státu do poměrů rodiny, ale zákonodárcem 

vyjádřené a Ústavním soudem opakovaně aprobované 

realizace práv dítěte, garantovaných Úmluvou o 

právech dítěte. Jedná se přitom o mezinárodní úmluvu 

o lidských právech vyžadující, aby každý orgán (tedy 

i notář v přenesené působnosti státu) zaručil 

respektování participačního práva dítěte a toho, že 

dohoda rodičů bude uzavřena v nejlepším zájmu 

dítěte.  

Důvodová zpráva navrhované novely v obecné části 

pracuje s komparativní studií vybraných úprav 

některých států EU, aniž by následně takto zjištěné 

poznatky promítla alespoň do odůvodnění 

navrhovaných změn. Pomineme-li skutečnost, že ze 

zahraniční zkušenosti jsou předkládány jen závěry 

konvenující s navrhovaným řešením, pak závažnější 

problém spatřuji v tom, že se tak děje nedůsledně. 

Z francouzského modelu není zcela jasné, kdo 

 VYSVĚTLENO 

 

S přihlédnutím k výsledku vypořádání připomínek dalších připomínkových míst 

a soudů se předkladatel kloní k tomu nezavádět vykonatelný notářský zápis jako 

rovnocenný způsob úpravy poměrů nezletilého dítěte k dohodám schvalovaným 

soudem. Možnost vydat exekuční titul by tedy měla zůstat do budoucna i nadále 

v rukou soudu. Přistoupeno bylo k volbě varianty II. Vedle schválení dohody 

soudem by tedy mohla existovat možnost rodičů dítěte předložit soudu, který má 

rozhodovat o rozvodu, dohodu o poměrech dítěte v písemné formě s úředně 

ověřenými podpisy. Tato dohoda, pokud k ní nebyly dány předpoklady již na 

počátku, by mohla být uzavřena zpravidla poté, co rodiče absolvovali odborné 

poradenství (edukaci), jehož absolvování jim uložil opatrovnický soud dítěte, 

popřípadě první projednání věci se soudem v rámci jiného soudního roku. Celé 

opatrovnické řízení (včetně jednání, dokazování a rozhodnutí) by však v takovém 

případě proběhnout nemuselo a výsledkem by byla mimosoudní dohoda rodičů, 

která by nebyla vykonatelná. Za optimální se v tomto ohledu považuje stav, kdy se 

edukací rodičů odstraní překážky v dosažení dohody, za něž je v praxi často 

považována především jejich nedostatečná informovanost a nedostatek komunikace. 

Pro účely uzavření dohody by v tomto smyslu mohl posloužit tzv. rodičovský plán, 

který je mnohými soudy již v praxi používán (např. 

https://www.justice.cz/documents/39209/1040655/Rodicovsky+plan.pdf/eddfb134-

bf7b-4eb7-9d99-1f02cd02a07a). Ten pomáhá rodičům se do budoucna podrobně 

zamyslet nad řadou potenciálně konfliktních situací v dalším životě dítěte a nastínit 

jejich řešení (vzdělávání, lékařské péče, 

volnočasové aktivity atd.). Je-li rodiči na těchto aspektech dosaženo shody, 

nepokládá se již za nutné vtělovat tyto závěry do vykonatelného titulu, který je stejně 

není způsobilý odpovídajícím způsobem postihnout. Vznikne-li přitom mezi rodiči 

v budoucnu obtížně řešitelný spor, je to spíše důvod k tomu, aby se záležitostí nově 

zabýval opatrovnický soud dítěte, nežli aby byl dán prostor jedné ze stran k nařízení 

exekuce původní titulu. Za adekvátní se rovněž pokládá, aby na vyplnění 

rodičovského plánu participovali rodiče přímo s dítětem, neboť právě oni se budou 

společně podílet na jeho realizaci. Není-li zde přitom postup, jehož výstupem by byl 

exekuční titul, nepovažuje se za nezbytné, aby názor dítěte zjišťoval orgán státu či 

subjekt jej sepisující. Dojde-li přitom kdykoli v budoucnu ke sporu o řešení určité 

záležitosti (např. kam má dítě nastoupit do školy), považuje se za příhodnější ji řešit 

individuálně, v krajním případě rovněž před soudem. 

 

Nepokládá se za nezbytné i nadále plošně zatěžovat děti a jejich rodiče žijící 

v manželství povinností absolvovat proces, jehož výsledkem by byla úprava poměrů 
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informuje dítě o dohodě rodičů, zda rodiče (jako tomu 

má být v navrhované úpravě v ČR), či notář sám, nebo 

nepřímo přes orgán péče o dítě. Není vyjasněno, proč 

je za nevyhovující považován skandinávský model 

(Švédsko, Finsko), který k uzavření dohody vyžaduje 

souhlas OSPODu (orgánu péče o dítě). Obecně je 

k jakékoliv zahraniční úpravě třeba poznamenat, že 

tam přijaté řešení ještě nemusí být na národní či 

mezinárodní rovině považované za nediskutabilní a 

nelze proto již ze samotné cizí úpravy dělat paušální 

závěry o správnosti takové úpravy. S hlavními 

principy navrhované úpravy (posílení odpovědnosti 

rodičů a konsensuálního principu) nelze než souhlasit, 

nicméně ve výčtu absentují záruky proti zneužití 

navrhované úpravy. Takovou záruku nespatřuji 

v tvrzení, že „notář nevystupuje vůči subjektům 

rodinněprávních vztahů v nadřazeném postavení“, že 

„notář může být svými právními znalostmi účastem 

samotné formulaci obsahu dohody v širším rozsahu 

než soud“, a „měl by při tom garantovat, že je obsah 

dohody v souladu s právními předpisy“ a především, 

že „notář je taktéž nadán atributem nestrannosti 

a nezávislosti, měl by proto dohlédnout především na 

to, že dohoda není zjevně v rozporu se zájmem dítěte“. 

Jestliže má navrhovaná úprava uspět, bude muset 

přesvědčit především soudce, že stát poskytuje 

namísto soudů dětem stejný stupeň ochrany, jako je 

tomu v případě soudního řízení. Notář nebude 

v postavení „nezávislého a nestranného subjektu“ už 

proto, že bude mít ekonomický zájem na výsledku, 

nebude vystupovat v „nadřazeném postavení“ a proto 

nebude mít k dispozici prostředky k zajištění 

standardu vyžadovaného čl. 3 Úmluvy o právech 

dítěte. Jak bude moci zabránit tomu, aby v případě 

domácího násilí nebyly předkládány smlouvy, které 

jsou toliko v prospěch agresora, jak bude moci 

zabránit dohodám, prostřednictvím nichž bude úpadce 

sledovat nepoctivý záměr vůči svým věřitelům (tzn. 

dítě obsažená v exekučním titulu. Z analýzy struktury dat o rozhodování o výživném 

ze rok 2018 vyplývá, že na celkovém ročním počtu rozhodnutí o výživě dítěte 

(tj. včetně rozhodnutí o změnách) se případy, kdy byla povinnost platit výživné 

určena pro případ rozvodu, podílejí zhruba z 30 %. Počet věcí, kdy bylo 

rozhodováno o výživném bez jakékoli souvislosti s rozvodem manželství (výživné 

dítěte nesezdaných rodičů a výživné dítěte manželů, kteří spolu nežijí) činil 11 882. 

Počet případů, kdy bylo o výživném rozhodováno v souvislosti s rozvodem 

manželství, činil 11 930 (tento počet zahrnuje případy, kdy bylo o výživném 

rozhodována pouze pro případ rozvodu i případy, kdy bylo výživné určeno také pro 

dobu před rozvodem). Ve 4 575 případech však bylo o výživném rozhodováno 

pouze pro dobu po rozvodu. Z této kategorie lze s určitým zjednodušením odvozovat 

počet případů, kdy dochází již v současnosti k rozhodování pouze z důvodu, 

že dochází k rozvodu manželství, aniž by k tomu existovala praktická potřeba. Z 

toho lze vyvodit, že právní úprava, která pro případ rozvodu vyžaduje vždy 

rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilého, do značné míry vyvolává umělou potřebu 

mít zde vykonatelný titul, i když to z praktického důvodu není nezbytné. Typicky se 

jedná o případy, kdy se rozvádějící se manželé dokáží dohodnout na úpravě poměrů 

nezletilého i bez ingerence soudu, nebo o případy, kdy sice nepanuje mezi rodiči 

shoda na všech záležitostech, zároveň zde však nepanuje stav ohrožení dítěte. 

Zároveň ani ze zkušeností soudů nevyplývá, že by zde existoval rozdíl v ochotě plnit 

vyživovací povinnost v závislosti na tom, zda byla její úprava obsažena 

v mimosoudní dohodě (u nesezdaných rodičů, kteří se dohodli po zahájení 

opatrovnického řízení a řízení bylo zastaveno), anebo v soudem schválené dohodě. 

Řádově se rovněž liší počty případů, kdy je o výživném rozhodováno a kdy je 

výživné skutečně vymáháno (v roce 2017 bylo podle informací od Exekutorské 

komory vymáháno výživné pro nezletilé dítě ve 3 314 případech). Plošný požadavek 

na vykonatelnou úpravu poměrů tudíž u významné části populace představuje 

požadavek, který není nezbytný. 

 

Navrhovaná úprava není v rozporu s požadavkem na zajištění participačních práv 

dítěte. Ustanovení procesních předpisů týkající se participace dítěte se uplatní vždy 

tehdy, pokud bude v záležitosti dítěte vedeno soudní řízení bez ohledu na to, jakým 

způsobem bude skončeno. V tomto ohledu je navrhovaná právní úprava plně 

v souladu s čl. 12 odst. 2 Úmluvy o právech dítěte, podle něhož se „dítěti zejména 

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

se jej dotýká, a to buď přímo, nebo prostřednictvím zástupce anebo příslušného 

orgánu, přičemž způsob slyšení musí být v souladu s procedurálními pravidly 

vnitrostátního zákonodárství“. V případech, kdy nebude vedeno opatrovnické řízení 
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„vyvádět“ majetek z podstaty prostřednictvím 

neúměrně vysokého výživného) apod. I když bude 

notář muset uvádět tzv. vstupní data [ § 71c odst. 2, 

písm. f) notářského řádu] k posouzení, zda výše 

výživného není v zjevném rozporu se zájmy dítěte, 

půjde vždy o údaje dodané účastníky (nebo jedním 

z nich) aniž by měl možnost jejich pravdivost ověřit.  

V podstatě jediný požadavek kladený na samotného 

notáře je požadavek, že rodiči navrhovaná dohoda 

nesmí být v „zjevném rozporu se zájmy dítěte“. Jde o 

požadavek vyjádřený ve stanovisku Nejvyššího soudu 

sp. zn. Cpjn 204/2012, ze dne 19. 10. 2016, ve sbírce 

pod č. 110/2016, který byl nutně učiněn ve vztahu 

k soudům a nepředpokládal, že jej bude aplikovat 

orgán, který k jeho realizaci nemá personální ani 

institucionální předpoklady.  

Zajištění participačního práva dítěte způsobem „ že by 

to měli být především rodiče, kteří s dítětem 

s přihlédnutím k jeho věku a schopnostem budou věc 

konzultovat a přiměřeně jej informovat o obsahu 

dohody. O nezbytnosti projednat záležitost s dítětem 

by měl notář před sepisem dohody rodiče poučit. O 

tom, že s dítětem záležitost probrali, by měli následně 

rodiče učinit při sepisu dohody prohlášení.“ 

neodpovídá na otázku, zda toto právo bude skutečně 

realizováno a pokud nikoliv, jaké budou důsledky pro 

účinky dohody v rámci následné kontroly soudem.  

 

týkající se úpravy poměrů dítěte, se uplatní ustanovení § 875 odst. 2 občanského 

zákoníku. 
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Konkrétně:  

 

K § 755 a 757 odst. 2 o.z. 

Stanoví se exkluzivita notářských dohod v § 757 odst. 

2 o.z. aniž by bylo zřejmé, proč nezachovat možnost 

uzavření dohody před soudem. Neměli by si rodiče 

v rámci koncepce novely sami rozhodnout, zda využijí 

služeb notáře, či soudu? V rámci výkonu rozhodnutí 

stát takovou možnost obecně připouští (výkon 

rozhodnutí nebo exekuce).  

AKCEPTOVÁNO 

 

Vedle možnosti uzavření mimosoudní dohody zde bude ponechána i možnost 

schválení dohody soudem. 

K § 921 a 921a o.z.  

Navrhovaná možnost postoupení pohledávky zřejmě 

supluje absenci ohlášeného zákona o náhradním 

výživném. Navrhovaný standard dětí odkázaných na 

výživu bude nižší než zaměstnance (srov. § 346d odst. 

4 zákoníku práce), navrhují se však záruky mající 

zabránit krácení pohledávky výživného. V případě 

postoupení pohledávky výživného půjde vždy o 

neběžnou záležitost ve smyslu § 898 o.z. Sankce 

zdánlivosti právního jednání podle navrhovaného § 

921a o.z. není adekvátní zárukou jako zdánlivost 

podle § 898 o.z., neboť zdánlivost z důvodu absence 

souhlasu soudu nelze dodatečně vyjasnit (jde o 

jednostranné právní jednání) na rozdíl od zdánlivé 

smlouvy o postoupení pohledávky (§ 553 odst. 2 o.z.). 

AKCEPTOVÁNO 

 

Zakotven bude požadavek na schválení dohody o postoupení soudem podle § 898 

OZ. 

K § 169 insolvenčního zákona 

Pohledávka z výživného pro účely insolvenčního 

řízení neztrácí svou povahu jen proto, že byla 

postoupena, navrhovaná změna se proto jeví jako 

nadbytečná 

VYSVĚTLENO 

 

Tato otázka může být sporná i s ohledem na skutečnost, že navrhovaná úprava 

stanoví, že se na postoupenou pohledávku nepoužijí některá ustanovení zákona 

vycházející z osobní povahy dané pohledávky (např. prolomení zákazu započtení). 

Může být tedy argumentováno i v tom smyslu, že pohledávka ztrácí i další atributy 

spojené s její osobní povahou. Z tohoto důvodu navrhujeme otázku přednosti 

postoupené pohledávky v insolvenci řešit výslovně. 
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K § 12 z.ř.s. 

Povinnost složit jistotu v případě opakovaných 

(šikanózních) předběžných opatření přestavuje 

chvályhodný počin, navrhované znění však 

nevylučuje obecnou úpravu § 75b odst. 3 písm. d) 

o.s.ř., tzn. i šikanující rodič bude od povinnosti složit 

jistotu osvobozen, bude-li splňovat podmínky pro 

osvobození od soudních poplatků.  

AKCEPTOVÁNO JINAK 

 

Bude navržen alternativní způsob, jakým by mohl být řešen problém šikanózních 

návrhů na nařízení předběžného opatření ve věcech péče soudu o nezletilé. 

Problematika těchto návrhů je totiž v soudní praxi vnímána jako palčivý problém, 

k němuž vede obstrukční jednání některých účastníků, čímž dochází také 

k podstatnému prodloužení meritorního řešení věci. Na tento problém ostatně 

upozornilo také Doporučení Veřejné ochránkyně práv k přijetí opatření v oblasti 

rodinněprávního a opatrovnického soudnictví (ze dne 6. 2. 2019, Sp. zn.: 

41/2017/SZD/AK). 

 

Alternativně bude do ustanovení § 12 ZŘS namísto navrhovaného požadavku na 

skládání jistoty doplněn odstavec 4, který bude znít takto: 

 

Byl-li ve věcech, v nichž lze nařídit předběžné opatření i bez návrhu, zamítnut návrh 

na nařízení předběžného opatření, může jej navrhovatel, požaduje-li ve věci týchž 

účastníků z obdobných důvodů stejnou nebo obdobnou zatímní úpravu poměrů, 

opakovat až po uplynutí 6 měsíců od právní moci zamítavého rozhodnutí. K návrhu 

podle věty první podanému před uplynutím této doby se nepřihlíží. O tom, že se k 

návrhu nepřihlíží, vyrozumí soud navrhovatele usnesením, proti němuž není opravný 

prostředek přípustný. 

 

Určitý předobraz navrhovaného řešení je možno spatřovat v ust. § 462 odst. 1 ZŘS. 

Formální způsob vyřízení takového návrhu je inspirován ust. § 97 odst. 6 

insolvenčního zákona. Na dané případy by se standardně použilo ust. § 43 OSŘ, 

pokud jde o odstraňování případných vad podání. „Nepřihlížení“ by se projevilo 

v tom ohledu, že na návrh nebude nahlíženo jako na podání, které má za následek 

zahájení řízení, o němž je třeba standardním způsobem rozhodnout. Postup soudu 

by byl přezkoumatelný s ohledem na požadavek vyrozumět podatele o tom, že se 

k návrhu nepřihlíží, ve formě usnesení. 
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K § 390 a 397 z.ř.s. 

Z textu DZ: Navrhovaná úprava obecně vychází 

z předpokladu, že při upuštění od povinného soudního 

schvalování dohod by měl být dostatečným garantem 

zákonnosti dohody notář sepisující o ní notářský zápis. 

Soud by měl zůstat i nadále legitimním článkem 

v ochraně zájmu dítěte, avšak míra soudní kontroly by 

měla být v závislosti na okolnostech konkrétního 

případu diferenciována. Rozvodový soud by se tedy 

měl ve všech případech s obsahem dohody rodičů 

přinejmenším seznámit a formálně posoudit, zda 

splňuje náležitosti stanovené zákonem (tím jsou 

míněny především navrhované náležitosti podle § 71c 

notářského řádu). Neměl by však aktivně vyhledávat 

skutečnosti a důkazy, aby se přesvědčil, že dohoda 

není ve zjevném rozporu se zájmem dítěte. Není 

nicméně vyloučeno, že důvody, pro něž mohou být o 

souladu dohody se zájmem dítěte pochybnosti, mohou 

vyjít najevo až v průběhu samotného řízení o rozvod 

manželství.  

 

Navrhovaný postup je v přímém rozporu s (návrhem 

v obecné části respektovaným) stanoviskem Cpjn 

204/2012  a soud v rozporu se základními zásadami 

soudního řízení (§ 1 – 3 o.s.ř., § 1 z.ř.s.) redukuje na 

jakéhosi formálního „ověřovatele“ skutečností 

předložených notářem.  

 

AKCEPTOVÁNO 

 

Příslušný návrh změny bude vypuštěn. 
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Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

Nejvyšší státní zastupitelství K bodu 3 (k § 755 odst. 3): 

    

Navrhovaná věta druhá obsahuje odkaz na řízení podle 

odstavce 2 písm. a) téhož ustanovení. V § 755 odst. 2 

písm. a) je však uveden hmotněprávní důvod, pro 

který nemůže být manželství rozvedeno - rozpor 

rozvodu se zájmem nezletilého dítěte, který je dán 

zvláštními důvody. Druhá věta v odstavci 3 vytváří 

překážku rozvodu tak, že soud – pokud se manželé 

nedohodnou o poměrech dítěte nebo je-li tato dohoda 

ve zjevném rozporu se zájmem dítěte – manželství 

nerozvede, dokud není rozhodnuto o úpravě poměrů 

k dítěti na dobu po rozvodu v řízení podle odstavce 2 

písm. a). Lze dojít k závěru, že podle tohoto 

ustanovení soud manželství může rozvést, jestliže se 

manželé dohodnou o poměrech dítěte a tato dohoda 

není  

ve zjevném rozporu se zájmem dítěte, jinak jen tehdy, 

pokud bude rozhodnuto  

o úpravě poměrů k dítěti na dobu po rozvodu v řízení 

podle odstavce 2 písm. a). Ovšem odstavec 2 písm. a) 

nedává soudu prostor pro rozhodnutí o rozvodu, i 

kdyby se manželé o úpravě poměrů k dítěti dohodli.  

 

I když navrhovaná úprava sleduje legitimní zásadu, že 

dokud nejsou upraveny poměry k nezletilému dítěti, 

nemůže být manželství rozvedeno, způsobuje 

současně interpretační pochybnosti. Z tohoto důvodu 

považujeme za vhodné, aby byl odkaz  

na odstavec 2 písm. a) vypuštěn, tedy aby byla věta 

druhá § 755 odst. 3 občanského zákoníku upravena 

takto: 

 

Nedohodnou-li se manželé nebo je-li dohoda ve 

zjevném rozporu se zájmem dítěte, soud manželství 

nerozvede, dokud není o úpravě poměrů k dítěti  

na dobu po rozvodu rozhodnuto soudem. 

 

AKCEPTOVÁNO 

 

Ustanovení § 755 odst. 3 bude upraveno takto:  
 

Mají-li manželé nezletilé dítě, které není plně svéprávné, soud manželství 

nerozvede, dokud nerozhodne se manželé nedohodnou o poměrech dítěte v době 

po rozvodu manželů. Nedohodnou-li se manželé, soud manželství nerozvede, 

dokud o tom nerozhodne soud v řízení o úpravu poměrů k dítěti na dobu po 

rozvodu. 
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K bodu 5 (k § 757 odst. 2): 

 

Navrhujeme, aby byla upřednostněna varianta II, 

neboť poněkud nákladnou formu notářského zápisu 

pro tuto dohodu nepovažujeme za nezbytnou a 

domníváme se,  

že je možné ponechat na rozhodnutí rodičů, zda se za 

účelem jejího sepsání obrátí na advokáta nebo notáře 

nebo si ji sepíší sami. Dohoda totiž stejně bude 

podléhat následnému soudnímu přezkumu v 

souvislosti s posuzováním podmínek rozvodu podle § 

755 odst. 3 občanského zákoníku. V této variantě 

se však současně jeví jako nezbytné stanovit 

v občanském zákoníku náležitosti dohody tak, jak jsou 

nyní uvedeny v návrhu § 71c zákona č. 358/1992 Sb., 

o notářích a jejich činnosti (notářský řád), který by 

naopak zůstal změnami nedotčen.  

 

Ve variantě II návrhu by tedy následovala za 

odstavcem 2 tato úprava:  

 

(3) Dohoda uvedená v § 755 odst. 3 a odstavci 1 

písm. b), jejímž obsahem je úprava vyživovací 

povinnosti k nezletilému dítěti, které nenabylo plné 

svéprávnosti, musí obsahovat 

 

a) označení rodiče, který se zavazuje k plnění 

vyživovací povinnosti, 

 

b) označení dítěte oprávněného z vyživovací 

povinnosti, 

 

c) předmět plnění, 

 

d) místo plnění, 

 

e) dobu plnění, 

 

AKCEPTOVÁNO 

 

Bude zvolena varianta II. Minimální náležitosti dohody i hlediska, kterými je třeba 

se při uzavření dohody řídit, vyplývají z navrhovaného ustanovení § 906 odst. 1 

(dohoda o péči), respektive z možností a hledisek, která se již v současnosti uplatňují 

při rozhodování soudu podle ustanovení § 907 OZ. Pro dohodu o plnění vyživovací 

povinnosti se uplatní hlediska obsažená zejména v ustanoveních § 915 a § 913 OZ. 
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f) údaje o příjmech rodičů dítěte alespoň za 

posledních 6 měsíců, rozsahu,  

v jakém o dítě osobně pečují, informace o tom, zda 

plní vyživovací povinnost  

k jiné osobě a v jakém rozsahu, údaje o 

odůvodněných potřebách dítěte, popřípadě o 

jiných významných skutečnostech, které byly vzaty 

v potaz  

při určení výše výživného, a 

 

g) prohlášení účastníků, že s obsahem dohody dítě 

seznámili a dali mu možnost se k ní vyjádřit, 

popřípadě že dítě není schopno sdělení náležitě 

přijmout nebo není schopno vytvořit si vlastní 

názor nebo není schopno tento názor sdělit. 

 

(4) Dohoda uvedená v § 755 odst. 3 a odstavci 1 

písm. b), jejímž obsahem je úprava péče a styku s 

nezletilým dítětem, které nenabylo plné 

svéprávnosti, musí obsahovat  

 

a) označení dítěte, jehož se dohoda týká, 

 

b) označení rodiče, jemuž má být dítě svěřeno do 

péče, popřípadě zda má být dítě svěřeno do 

společné nebo střídavé péče, 

 

c) způsob výkonu péče o dítě, dohodli-li se rodiče 

na střídavé péči, 

 

d) způsob výkonu styku s dítětem, má-li být dítě 

svěřeno do péče jednoho  

z rodičů a dohodli-li se rodiče také na úpravě styku, 

 

e) údaje o významných skutečnostech, které byly 

vzaty v potaz při dohodě  

o péči o dítě, a 
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f) prohlášení rodičů, že s obsahem dohody dítě 

seznámili a dali mu možnost se k ní vyjádřit, 

popřípadě že dítě není schopno sdělení náležitě 

přijmout nebo není schopno vytvořit si vlastní 

názor nebo není schopno tento názor sdělit. 

 

(5) Nabude-li zletilosti dítě, o jehož výživě byla 

uzavřena dohoda podle odstavce 3, může určit jiné 

místo plnění vyživovací povinnosti než místo 

ujednané v dohodě.  
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Připomínka k zákonu č. 292/2013 Sb., o zvláštních 

řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů: 

 

K bodu 1 (k § 12 odst. 3): 

 

Připustit možnost placení jistoty ve větě druhé 

v odstavci 3 považujeme  

za nesystémové, neboť přesouvá v tomto ustanovení 

uvedené případy nesporného řízení do pozice, která je 

typická pro režim řízení sporného. Jsme toho názoru,  

že navrhovaná úprava je účelová a má zabraňovat 

podávání opakovaných návrhů  

na vydání předběžného opatření. V nesporném řízení 

by omezující nástroje spočívající v nepříznivém 

ekonomickém dopadu na navrhovatele neměly být 

používány, proto doporučujeme ponechat původní 

znění odstavce 3 beze změny. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 

 

Bude navržen alternativní způsob, jakým by mohl být řešen problém šikanózních 

návrhů na nařízení předběžného opatření ve věcech péče soudu o nezletilé. 

Problematika těchto návrhů je totiž v soudní praxi vnímána jako palčivý problém, 

k němuž vede obstrukční jednání některých účastníků, čímž dochází také 

k podstatnému prodloužení meritorního řešení věci. Na tento problém ostatně 

upozornilo také Doporučení Veřejné ochránkyně práv k přijetí opatření v oblasti 

rodinněprávního a opatrovnického soudnictví (ze dne 6. 2. 2019, Sp. zn.: 

41/2017/SZD/AK). 

 

Alternativně bude do ustanovení § 12 ZŘS namísto navrhovaného požadavku na 

skládání jistoty doplněn odstavec 4, který bude znít takto: 

 

Byl-li ve věcech, v nichž lze nařídit předběžné opatření i bez návrhu, zamítnut návrh 

na nařízení předběžného opatření, může jej navrhovatel, požaduje-li ve věci týchž 

účastníků z obdobných důvodů stejnou nebo obdobnou zatímní úpravu poměrů, 

opakovat až po uplynutí 6 měsíců od právní moci zamítavého rozhodnutí. K návrhu 

podle věty první podanému před uplynutím této doby se nepřihlíží. O tom, že se k 

návrhu nepřihlíží, vyrozumí soud navrhovatele usnesením, proti němuž není opravný 

prostředek přípustný. 

 

Určitý předobraz navrhovaného řešení je možno spatřovat v ust. § 462 odst. 1 ZŘS. 

Formální způsob vyřízení takového návrhu je inspirován ust. § 97 odst. 6 

insolvenčního zákona. Na dané případy by se standardně použilo ust. § 43 OSŘ, 

pokud jde o odstraňování případných vad podání. „Nepřihlížení“ by se projevilo 

v tom ohledu, že na návrh nebude nahlíženo jako na podání, které má za následek 

zahájení řízení, o němž je třeba standardním způsobem rozhodnout. Postup soudu 

by byl přezkoumatelný s ohledem na požadavek vyrozumět podatele o tom, že se 

k návrhu nepřihlíží, ve formě usnesení. 
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Unie zaměstnavatelských 

svazů České republiky 

 

Mgr. Kateřina Látalová email: 

katerina.latalova@uzs.cz 

Obecné připomínky 

 

Základní myšlenku návrhu, tj. posílení významu 

dohod rodičů týkajících se poměrů nezletilých dětí, 

považujeme za přínosnou.  

 

Novelu však nelze akceptovat jako celek, neboť není 

v zájmu nezletilých dětí narozených v manželství, 

znevýhodňuje je a současně je v naprostém rozporu čl. 

12 Úmluvy o právech dítěte, dále s čl. 32 odst. 3 a s čl. 

38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, dále s 

nálezem Ústavního soudu II. ÚS 725/18, ze dne  8. 10. 

2018. Dále je v rozporu s ust. § 867 samotného 

občanského zákoníku a s ust. § 100 odst. 3 zákona č. 

99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Manželství je dle ust. § 655 občanského zákoníku 

„trvalý svazek muže a ženy vzniklý způsobem, který 

stanoví tento zákon. Hlavním účelem manželství je 

založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná 

podpora a pomoc.“ 

Novelizované znění je v rozporu s touto definicí a s 

evropskými kulturně-společenskými zvyklostmi 

zjednodušovat rozvodová řízení a poměry k dětem 

brát jen jako jednu z jeho formálních náležitostí 

náležejících dohodě rodičů. Rozvod (v případě 

manželství s dětmi) zásadním způsobem ohrožuje 

naplnění účelu manželství definovaného zákonem. 

Poměr k dětem tedy je a musí i nadále zůstat zásadní 

podmínkou pro rozvedení manželství.  

Na základě praktických zkušeností z výkonu sociálně 

právní ochrany dětí nelze v žádném případě s 

připravovanou novelou zákona č. 89/2012 Sb., 

Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 

dalších souvisejících zákonů, souhlasit. 

 

tato připomínka je zásadní 

VYSVĚTLENO 

 

Navrhovaná úprava zachovává požadavek, podle něhož je před rozvodem 

manželství třeba závazným způsobem upravit poměry dítěte pro dobu po rozvodu. 

V tomto ohledu nejsou měněny věcné předpoklady pro rozvod manželství. Ani 

v komparativním srovnání přitom neplatí, že by bylo třeba vždy v souvislosti 

s rozvodem manželství trvat na soudní úpravě těchto poměrů. Navrhuje se proto 

pouze vypustit požadavek, podle něhož by bylo třeba vždy dohodu rodičů o úpravě 

poměrů nezletilého pro dobu po rozvodu schvalovat opatrovnickým soudem. Tento 

požadavek se s přihlédnutím k průběhu připomínkového řízení navrhuje nahradit 

možností rodičů uzavřít příslušnou dohodu v písemné formě s úředně ověřenými 

podpisy. Tato dohoda by se i nadále předkládala soudu vedoucímu řízení o rozvod 

manželství. To však nutně neznamená, že v těchto věcech i nadále nebude muset 

alespoň v určitém rozsahu proběhnout řízení před opatrovnickým soudem. Pokud k 

dohodě nebyly dány předpoklady již na počátku, mohla by být nově uzavřena 

zpravidla poté, co rodiče absolvovali odborné poradenství (edukaci), jehož 

absolvování jim uložil opatrovnický soud dítěte, popřípadě již projednali věc se 

soudem v rámci jiného soudního roku. Celé opatrovnické řízení (včetně jednání, 

dokazování a rozhodnutí) by však v takovém případě proběhnout nemuselo 

a výsledkem by byla mimosoudní dohoda rodičů, která by nebyla vykonatelná. 

Za optimální se v tomto ohledu považuje stav, kdy se edukací rodičů odstraní 

překážky v dosažení dohody, za něž je v praxi často považována především jejich 

nedostatečná informovanost a nedostatek komunikace. Pro účely uzavření dohody 

by v tomto smyslu mohl posloužit tzv. rodičovský plán, který je mnohými soudy již 

v praxi používán (např. 

https://www.justice.cz/documents/39209/1040655/Rodicovsky+plan.pdf/eddfb134-

bf7b-4eb7-9d99-1f02cd02a07a). Ten pomáhá rodičům se do budoucna podrobně 

zamyslet nad řadou potenciálně konfliktních situací v dalším životě dítěte a nastínit 

jejich řešení (vzdělávání, lékařské péče, 

volnočasové aktivity atd.). Je-li rodiči na těchto aspektech dosaženo shody, 

nepokládá se již za nutné vtělovat tyto závěry do vykonatelného titulu, který je stejně 

není způsobilý odpovídajícím způsobem postihnout. Vznikne-li přitom mezi rodiči 

v budoucnu určitý obtížně řešitelný spor, je to spíše důvod k tomu, aby se záležitostí 

nově zabýval opatrovnický soud dítěte, nežli aby byl dán prostor jedné ze stran k 

nařízení exekuce původního rozhodnutí. Tam, kde to však bude s přihlédnutím 

k okolnostem nezbytné, by měla být i nadále ponechána možnost soudu schválit 

dohodu rodičů, případně autoritativně rozhodnout o úpravě poměrů dítěte.  
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Nepokládá se za nezbytné i nadále plošně zatěžovat děti a jejich rodiče žijící 

v manželství povinností absolvovat proces, jehož výsledkem by byla úprava poměrů 

dítě obsažená v exekučním titulu. Z analýzy struktury dat o rozhodování o výživném 

ze rok 2018 vyplývá, že na celkovém ročním počtu rozhodnutí o výživě dítěte 

(tj. včetně rozhodnutí o změnách) se případy, kdy byla povinnost platit výživné 

určena pro případ rozvodu, podílejí zhruba z 30 %. Počet věcí, kdy bylo 

rozhodováno o výživném bez jakékoli souvislosti s rozvodem manželství (výživné 

dítěte nesezdaných rodičů a výživné dítěte manželů, kteří spolu nežijí) činil 11 882. 

Počet případů, kdy bylo o výživném rozhodováno v souvislosti s rozvodem 

manželství, činil 11 930 (tento počet zahrnuje případy, kdy bylo o výživném 

rozhodována pouze pro případ rozvodu i případy, kdy bylo výživné určeno také pro 

dobu před rozvodem). Ve 4 575 případech však bylo o výživném rozhodováno 

pouze pro dobu po rozvodu. Z této kategorie lze s určitým zjednodušením odvozovat 

počet případů, kdy dochází již v současnosti k rozhodování pouze z důvodu, že 

dochází k rozvodu manželství, aniž by k tomu existovala praktická potřeba. Z toho 

lze vyvodit, že právní úprava, která pro případ rozvodu vyžaduje vždy rozhodnutí 

o úpravě poměrů nezletilého, do značné míry vyvolává umělou potřebu mít zde 

vykonatelný titul, i když to z praktického důvodu není nezbytné. Typicky se jedná 

o případy, kdy se rozvádějící se manželé dokáží dohodnout na úpravě poměrů 

nezletilého i bez ingerence soudu, nebo o případy, kdy sice nepanuje mezi rodiči 

shoda na všech záležitostech, zároveň zde však nepanuje stav ohrožení dítěte. 

Zároveň ani ze zkušeností soudů nevyplývá, že by zde existoval rozdíl v ochotě plnit 

rodičovské povinnosti v závislosti na tom, zda byla její úprava obsažena 

v mimosoudní dohodě (u nesezdaných rodičů, kteří se dohodli po zahájení 

opatrovnického řízení a řízení bylo zastaveno), anebo v soudem schválené dohodě. 

Řádově se rovněž liší počty případů, kdy je o výživném rozhodováno a kdy je 

výživné skutečně vymáháno (v roce 2017 bylo podle informací od Exekutorské 

komory vymáháno výživné pro nezletilé dítě ve 3 314 případech). Plošný požadavek 

na vykonatelnou úpravu poměrů tudíž u relevantní části populace představuje 

požadavek, který není nezbytný. 

 

Navrhovaná úprava není v rozporu s požadavkem na zajištění participačních práv 

dítěte. Citovaná ustanovení procesních předpisů se uplatní vždy tehdy, pokud bude 

v záležitosti dítěte vedeno soudní řízení bez ohledu na to, jakým způsobem bude 

skončeno. V tomto ohledu je navrhovaná právní úprava plně v souladu s čl. 12 odst. 

2 Úmluvy o právech dítěte, podle něhož se „dítěti zejména poskytuje možnost, aby 

bylo vyslyšeno v každém soudním nebo správním řízení, které se jej dotýká, a to buď 

přímo, nebo prostřednictvím zástupce anebo příslušného orgánu, přičemž způsob 
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slyšení musí být v souladu s procedurálními pravidly vnitrostátního zákonodárství“. 

V případech, kdy nebude vedenou opatrovnické řízení týkající se úpravy poměrů 

dítěte, se uplatní ustanovení § 875 odst. 2 občanského zákoníku.   
 

K důvodové zprávě je nutno namítat, že z doložených 

tabulek sice skutečně vyplývá značné množství 

schválených rodičovských dohod. Čísla však již 

nerozlišují, jak k takovým dohodám skutečně došlo  - 

zda rodiče s dohodou již k soudu přišli, po snaze 

soudu a dalších účastníků nakonec k dohodě došlo, 

nebo po např. 6 měsíčním řízení a důkladném 

dokazování nakonec účastníci pod tíhou důkazů 

uzavřeli dohodu. Není to tedy jen o ochotě účastníků 

ke smírnému řešení věci dohodou, ale i o práci soudu 

a OSPOD. Pokud nakonec k dohodě dojde, je po 

provedeném řízení zajištěno, že je v zájmu nezletilých 

dětí a že nebyla porušena jejich participační práva. Nic 

z toho nebude možné při sepisování dohody u notáře, 

nebo samotnými rodiči. Nemluvě o vymahatelnosti 

takových dohod rodičů, zejména co se týče úpravy 

péče, nebo styku.  

tato připomínka je zásadní 

 

VYSVĚTLENO 

 

Z počtu dosažených dohod, analýzy struktury dat o rozhodování soudů, jakož i ze 

zkušeností soudů vyplývá, že zde existuje významný počet případů, kdy je dohody 

dosaženo nezávisle na tom, že o záležitosti musí podle zákona obligatorně 

proběhnout řízení před opatrovnickým soudem. V těchto případech představuje 

schválení dohody opatrovnickým soudem již v současnosti víceméně formalitu. 

Navrhovaná úprava naopak nepopírá, že taktéž v relevantním počtu případů bude i 

nadále činnost soudů a OSPOD nenahraditelná. To však nutně neznamená, že 

všechny případy i nadále budou muset projít celým procesem soudního řízení, na 

jehož konci bude závazné a vykonatelné rozhodnutí schvalující dohodu. Řada 

případů bude moci být oproti současnosti vyřešena uzavřením dohody v dřívějším 

stadiu řízení po proběhlé edukaci rodičů či projednání věci v rámci jiného soudního 

roku. Bude-li zde přitom vedeno soudní řízení a dítěti ustanoven kolizní opatrovník, 

plně se zde uplatní požadavek na zjištění názoru dítěte ze strany příslušných orgánů. 

Jak již bylo uvedeno výše, předpoklad plnění dohody nezbytně nesouvisí s tím, zda 

byla dohoda schválena soudem, ale především s tím, nakolik je obsah dohody 

výsledkem dobrovolnosti a přesvědčení rodičů o tom, že je ujednaný způsob řešení 

v souladu se zájmem dítěte. V případech, kde by však mohla panovat důvodná 

obava, že by nevykonatelná dohoda nebyla plněna, se do budoucna nevylučuje, aby 

soud dohodu schválil. Rovněž se nevylučuje, aby soud rozhodl o jiné úpravě poměrů 

nezletilého, pokud by byla dohoda rodičů v rozporu se zájmem dítěte. 

 

 

K bodu 3. Obecné části důvodové zprávy - Hlavním 

principům navrhované právní úpravy: 

Bod 2. nelze akceptovat, i když by byl takový ideální 

stav žádoucí. Dlouholeté zkušenosti a praxe bohužel 

ukazují opak. Pod „zájmem dítěte“ si každý často 

představuje něco naprosto jiného a odráží se v něm 

také často zájmy a ambice samotných rodičů, nikoliv 

dítěte.  

K bodu 3. a 4. je třeba uvést, že oba jsou splněny již 

ve stávající úpravě a fungují. Argumentaci v 3. 

VYSVĚTLENO 

 

Názor připomínkového místa se zakládá na paušalizující nedůvěře ve schopnost 

rodičů jednat v zájmu dítěte a přihlížet k jeho názorům. Navrhovaná úprava namísto 

toho umožňuje přistupovat k řešeným případům s větším respektem k individuálním 

zvláštnostem a nezasahovat do řešení rodinných záležitostí, u nichž neexistuje 

konkrétní podezření na jednání v rozporu se zájmem dítěte. Nelze považovat za 

proporcionální, aby i nadále ve všech případech docházelo k preventivnímu 

soudnímu přezkumu, aniž by takové podezření existovalo. Tam, kde naopak nejsou 

rodiče schopni jednat v zájmu dítěte, nabízí navrhovaná úprava prostředky, jakými 
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odstavci na straně 21 důvodové zprávy je nutno 

odmítnout. Lze značně pochybovat o tom, že rodiče 

budou s dětmi věc konzultovat a informovat je. Praxe 

nám opakovaně ukazuje pravý opak. Nikdo také již 

nebude moci ověřit, zda toto rodiče skutečně učinili 

a jak se dítě vyjádřilo. Nebude nikdo, kdo by se dítěte 

zastal a zohlednil jeho názor a přání. Jak se pak takové 

dítě může bránit? Bude moci případně žalovat Českou 

republiku za porušení Úmluvy o právech dítěte a práva 

na spravedlivý proces?  

Chápeme snahu o zjednodušení a zrychlení řízení. 

Nesmí to ale být na úkor dalších subjektů hodných 

zvláštního zřetele a ochrany a to nezletilých dětí.  

Dnešní praxe hojně využívá mediaci a je s ní velmi 

pozitivní zkušenost. Budoucí právní úprava by měla jít 

spíše touto cestou. Dále by praxe měla prohlubovat 

spolupráci se soudy, což je vždy ku prospěchu všech 

opatrovnických řízení.   

tato připomínka je zásadní 

 

rodičům napomoci k obnovení jejich rodičovských kompetencí (edukace). Nelze 

přijmout myšlenku, podle níž by měly být všechny rodiny, v nichž má dojít 

k rozvodu manželství, pod trvalou kontrolou státní moci. Nezbytnou veřejnou 

kontrolu lze nicméně i nadále alespoň v minimálním rozsahu zajistit požadavkem, 

aby manželé předkládali soudu rozhodujícímu o rozvodu dohodu o poměrech 

nezletilého pro dobu po rozvodu. 

Specializace/odborná průprava notářů pro 

posouzení zájmu dítěte 

Za současného právního stavu rozhodují ve věcech 

nezletilých dětí opatrovnické soudy za účasti orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí. Schvalování dohody 

soudem má být nahrazeno uzavíráním dohody formou 

notářského zápisu. V návrhu se uvádí: „Notář je taktéž 

nadán atributem nestrannosti a nezávislosti, měl by 

proto dohlédnout především na to, že dohoda není 

zjevně v rozporu se zájmem dítěte“, ovšem u soudu 

rozhodují specializovaní soudci. V návrhu není nijak 

řešena otázka specializace a dostatečné odborné 

průpravy notářů pro oblast úpravy poměrů dítěte. 

Navíc v procesu uzavírání dohody nefiguruje OSPOD 

ani jiný odborník na agendu nezletilých dětí, který by 

zajistil adekvátní posouzení otázky, zda dohoda rodičů 

není v rozporu se zájmy dítěte. 

 

VYSVĚTLENO 

 

Vzhledem k upuštění od varianty počítající se sepisem vykonatelných notářských 

zápisu lze připomínku vnímat jako bezpředmětnou. Nenahraditelná úloha 

opatrovnických soudů a orgánů sociálně-právní ochrany dětí by měla být i nadále 

zachována v případech, v nichž bude jejich zapojení nezbytné. Přičemž tam, kde 

bude vedeno řízení péče soudu o nezletilé, bude i nadále potřeba zastoupení dítěte 

kolizním opatrovníkem. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBG3FUVE1)



127 

  

Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

tato připomínka je zásadní  

 

Názor dítěte 

 

Notář by měl poučit rodiče o nezbytnosti projednat 

záležitost s dítětem a o tomto učinit prohlášení při 

soupisu dohody, ale není zde možnost, aby byl přímo 

slyšen hlas dítěte, a to ani prostřednictvím orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí či jiného specialisty 

v oblasti péče o děti. Za současného stavu je to soud, 

kdo věnuje názoru dítěte patřičnou pozornost. 

Navrhovaná úprava tuto oblast opomíjí. 

tato připomínka je zásadní  

 

VYSVĚTLENO 

 

Vzhledem k upuštění od varianty počítající se sepisem vykonatelných notářských 

zápisu lze připomínku vnímat jako bezpředmětnou. V případech, kdy nebude 

vedenou opatrovnické řízení týkající se úpravy poměrů dítěte, se uplatní ustanovení 

§ 875 odst. 2 občanského zákoníku.  V případech, kdy takové řízení bude vedeno, 

se uplatní příslušné procesní předpisy upravující participaci dítěte. 

Cochemský model, mediace a další formy 

alternativního řešení sporu 

 

Pouhé sepsání dohody formou notářského zápisu bez 

kvalitního předjednání může vést k situaci, kdy rodiče 

ve snaze vše rychle vyřešit, navíc pod tlakem celého 

procesu rozpadu vztahu, uzavřou dohodu, která 

následně nebude funkční nebo nebude reflektovat 

zájem dítěte. Může dojít i k situaci, která se běžně 

děje, kdy rodiče mají tendenci slučovat při 

vzájemných diskuzích ohledně stavu po rozvodu 

„vyjednávání“ ohledně majetkového vypořádání 

s úpravou výchovy a výživy dítěte. Není přitom 

možné spoléhat se ani na to, že adekvátní předjednání 

uzavírané dohody zajistí advokáti obou stran.  

Důvodová zpráva poměrně rozsáhle pojednává o 

Cochemské praxi a jejích přínosech, z tohoto modelu 

také vychází uváděné základní principy navrhované 

právní úpravy, ovšem návrh zcela postrádá konkrétní 

nástroje či postupy k zavedení tohoto modelu do praxe 

a navrhuje prosté nahrazení schvalování dohody 

rodičů soudem notářským zápisem. Domníváme se, že 

je nutné zakotvit postupy zajišťující intenzivní 

VYSVĚTLENO 

 

Navrhovaná úprava předpokládá, že by se standardní součástí předcházející vlastní 

řízení před opatrovnickým soudem měla stát nezbytná edukace rodičů, popřípadě 

využívání méně formálních způsobů vedení řízení a jiných nástrojů konsensuálního 

řešení věci (včetně mediace). V tomto ohledu je třeba poukázat na to, že již zhruba 

25 soudů se v současnosti nachází v různém stadiu zavádění určitých prvků 

interdisciplinární spolupráce. Navrhovaná úprava přitom nepředpokládá jediný 

možný model, jakým by tyto principy měly být naplněny. V řadě případů by tedy 

mohlo napříště postačit projednání věci před soudem v rámci jiného soudního roku. 

V jiných případech by mohla napomoci návštěva rodinné poradny, případně 

poskytnutí jiné odborné pomoci podle okolností případu a možností v obvodu 

daného soudu. To však nezbytně neznamená, že ve všech případech bude muset 

proběhnout celé soudní řízení ukončené vydáním rozhodnutí schvalujícího dohodu. 
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interdisciplinární spolupráci relevantních subjektů 

(Cochemský model) a zavést do praxe nástroje 

alternativního řešení sporů jako je např. mediace. 

Mediace se příliš nevyužívá, neboť o ní širší veřejnost 

stále ještě nemá dostatečné povědomí. Ovšem jedná se 

o velmi účinný nástroj. Mediátor dokáže pracovat 

s emocemi obou stran, ošetřit jejich obavy, nedůvěru, 

zlost apod., dokáže zajistit rovnovážné postavení 

účastníků, aby „slabší“ z nich nebyl k dohodě 

„dotlačen“ tím dominantnějším, dokáže konstruktivně 

hledat možná řešení sporu, jejich výhody, nevýhody, 

rizika atd. Výsledkem mediace je dohoda, na jejímž 

znění se oba účastníci aktivně podíleli (nepřipravili ji 

jen advokáti) a důkladně zvážili možné varianty a 

jejich klady a zápory. Takto uzavřená dohoda je 

zpravidla výrazně stabilnější a nedochází následně tak 

často k požadavkům na její změnu jako u dohod či 

rozhodnutí, které účastníci aktivně neprojednali. 

Mediace současně může přispět k minimalizaci 

konfliktu mezi rodiči, nastavení vzájemné 

komunikace a snížit tak negativní dopady na dítě. 

Považujeme proto za vhodné spojit uzavírání dohody 

s postupy zajišťujícími přijetí rozhodnutí, které 

zohledňuje situaci a zájmy všech zúčastněných, 

minimalizuje konflikt mezi rodiči a s ním spojené 

negativní dopady na dítě, a které je ve svém důsledku 

stabilnější (u kvalitně předjednané, připravené dohody 

je vyšší pravděpodobnost, že bude řádně plněna a 

nevzniknou další spory). Tímto by došlo nejen ke 

zkrácení soudního řízení stejně jako u navrhovaného 

uzavírání dohod notářem, ale i ke snížení počtu 

podaných návrhů na změnu dohody/rozhodnutí ve 

věci dítěte a tedy k celkovému snížení zatížení soudů. 

Domníváme se tedy, že kritériem pozitivního dopadu 

navrhované úpravy na ohroženou skupinu dětí 

nacházejících se v rozvodové situaci a dětí žijící mimo 

manželství, nedohodnou-li se jejich rodiče o řešení 

záležitostí dítěte, by neměl být pouze počet 
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uzavřených dohod, ale také kvalita a s ní spojená 

stabilita těchto dohod. Jen takto nastavený systém 

povede k uzavírání dohod v zájmu dítěte. V opačném 

případě bychom mohli dosáhnout snížení zatíženosti 

soudů, zrychlení procesů, ale ne kvalitnějších 

rozhodnutí a zlepšení pozice dětí v rozvrácených 

rodinách. 

tato připomínka je zásadní  

 

Druhou variantu předkládanou ke zvážení, tedy možné 

snížení požadavku na postačující formu dohody 

v souvislosti s rozvodem manželství až na písemnou 

formu s úředně ověřeným podpisem, považuje za 

nevhodné řešení, a to z důvodů, které jsou popsány i 

přímo v předkládané důvodové zprávě. 

tato připomínka je zásadní  

 

VYSVĚTLENO 

 

Viz zdůvodnění k první připomínce. 

Zvýšení soudních poplatků 

Považujeme za zcela nevhodné snažit se omezit počty 

soudních podání nastavením soudních poplatků. Toto 

by mělo diskriminační dopady na osoby žijící 

v chudobě. Jistě by došlo ke snížení nápadu 

opatrovnických sporů, ale za cenu toho, že by někteří 

rodiče žijící v chudobě nejednali v zájmu dítěte a 

nepodali potřebný návrh právě z důvodu soudního 

poplatku. U sporů, kde jeden rodič má nízké příjmy a 

druhý vyšší, by došlo k nevyváženému postavení 

účastníků a k posílení pozice majetnějšího rodiče 

oproti rodiči méně majetnému. 

Výrazné zvýšení souvisejících soudních poplatků 

(body 8. až 10.) tedy může mít za následek ztížení 

přístupu k výkonu práv v případě lidí s nízkými 

příjmy ohrožených chudobou a sociálním vyloučením 

a ve svém důsledku poškodit zájmy dětí, o kterých je 

v opatrovnických řízeních rozhodováno. 

tato připomínka je zásadní  

 

VYSVĚTLENO 

 

Předně je třeba uvést, že řízení péče soudu o nezletilé by mělo být i nadále v prvním 

stupni řízení od soudního poplatku osvobozeno. Žádný soudní poplatek nebude 

vybírán ani tehdy, pokud odvolání podá dítě zastoupené opatrovníkem nebo dítě 

s plnou procesní způsobilostí. Smyslem zvýšení soudního poplatku za rozvod se 

zjišťováním příčin rozvratu je motivace účastníků ke konsensuálnímu řešení jejich 

záležitosti a optimálně podání společného návrhu na řízení bez zjišťování příčin 

rozvratu. Tam, kde nebudou dány předpoklady k podobné dohodě, by měla zůstat 

nedotčena možnost osvobození od soudního poplatku pro případy osob, jejichž 

majetkové poměry to odůvodňují. Smyslem zavedení symbolického soudního 

poplatku za odvolání v některých věcech péče soudu o nezletilé (s uvedenou 

podstatnou výjimkou) je předcházet eskalaci rodičovského konfliktu a průtahům 

v řízení, u něhož je ze zákona dán požadavek na jeho rychlém vyřešení ve stanovené 

lhůtě. 
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Konkrétní připomínky 

bod 3 § 755 odst. 2 písm. a) 

Mají-li manželé nezletilé dítě, které není plně 

svéprávné, soud manželství nerozvede, dokud 

nerozhodne se manželé nedohodnou o poměrech 

dítěte v době po rozvodu manželů. Nedohodnou-li se 

manželé nebo je-li dohoda ve zjevném rozporu se 

zájmem dítěte, soud manželství nerozvede, dokud 

není o úpravě poměrů k dítěti na dobu po rozvodu 

rozhodnuto soudem v řízení podle odstavce 2 písm. 

a). Soud však i v tomto řízení vede manžele především 

k dohodě a může rozhodnout i tak, že jejich dohodu 

schválí. 

Odůvodnění: 

Z ustanovení není zřejmé kdo, jakým způsobem a v 

jakém řízení bude zjišťovat, zda je nebo není dohoda 

rodičů ve zjevném rozporu se zájmy dítěte; kdo bude 

zjišťovat názor a přání dítěte, kdo bude hájit jeho 

zájmy; kdo bude takové děti zastupovat. Dále jsou zde 

pochybnosti o tom, jestli se děti narozené mimo 

manželství budou mít právo se v předmětném řízení 

vyjádřit a děti narozené v manželství nikoliv. Uvedený 

paragraf dále neřeší, jak bude taková dohoda rodičů 

vymáhána, zejména co se týče úpravy péče. 

V současné době, i když podají rodiče k soudu návrh 

na schválení dohody o úpravě poměrů nezletilého 

dítěte, soud provádí důkazní řízení a zjišťuje, zda je 

dohoda rodičů v zájmu dítěte. K tomu si také zjišťuje 

názor a stanovisko dítěte, buď sám, nebo 

prostřednictvím OSPOD, plně v souladu s výše 

uvedenými právními předpisy. Nezletilé dítě je v 

tomto řízení řádně zastoupeno, zpravidla orgánem 

sociálně-právní ochrany dětí. Bohužel se totiž stává, 

že rodiče ve svých „dohodách“ neberou ohledy na 

zájmy nezletilých dětí, ale hájí své zájmy a „dohody“ 

jsou mnohdy ústupky stran, bez znalosti skutečných 

poměrů jednoho, či druhého rodiče. Rodiče často o 

VYSVĚTLENO 

 

Viz vysvětlení k první připomínce. 

 

Ustanovení bude i v návaznosti na připomínky dalších připomínkových míst 

upraveno následujícím způsobem: 

 

(3) Mají-li manželé nezletilé dítě, které není plně svéprávné, soud manželství 

nerozvede, dokud nerozhodne se manželé nedohodnou o poměrech dítěte v 

době po rozvodu manželů. Nedohodnou-li se manželé, soud manželství 

nerozvede, dokud o tom nerozhodne soud v řízení o úpravu poměrů 

k dítěti na dobu po rozvodu.  
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situaci své děti vůbec neinformují, neptají se na jejich 

názor a v horším případě jimi manipulují. Toto vše lze 

však odhalit jen v rámci řádného soudního řízení – 

zjistit poměry rodičů, jejich bydliště a příjmy. Dále 

zjistit poměry dítěte, zejména jeho názor a stanovisko, 

a v případě potřeby i například jeho poměry ve 

školském, nebo zdravotnickém zařízení.  

Tato dobrá praxe by po navrhované novele při úpravě 

poměrů dětí rodičů – manželů byla zcela potlačena. 

Pokud by byla soudu v civilním řízení o rozvod 

manželství předložena pouze dohoda rodičů, těžko 

bude tento soud v nesporném řízení výše uvedené 

zjišťovat. Jednak by došlo ke střetu sporného a 

nesporného řízení a jednak by to v podstatě bylo v 

určitých případech přenášení opatrovnické agendy na 

civilní úsek soudu. Nebo by se nezjišťovalo vůbec 

nic? A kde je potom zájem nezletilých dětí a jejich 

participační práva? 

Navrhované znění:  

§ 755 odst. 3 - Mají-li manželé nezletilé dítě, které není 

plně svéprávné, soud manželství nerozvede, dokud 

nerozhodne se manželé nedohodnou o poměrech 

dítěte v době po rozvodu manželů. Nedohodnou-li se 

manželé nebo je-li dohoda ve zjevném rozporu se 

zájmem dítěte, soud manželství nerozvede, dokud 

není o úpravě poměrů k dítěti na dobu po rozvodu 

rozhodnuto soudem v řízení podle odstavce 2 písm. 

a). Soud však i v tomto řízení vede manžele především 

k dohodě a může rozhodnout i tak, že jejich dohodu 

schválí. 

 

tato připomínka je zásadní 

 

bod 4 § 757 odst. 1: 

Připojí-li se manžel k návrhu na rozvod manželství, 

který podá druhý z manželů, soud manželství rozvede, 

aniž zjišťuje příčiny rozvratu manželství, dojde-li k 

závěru, že shodné tvrzení manželů, pokud se jedná o 

VYSVĚTLENO 

 

Viz vysvětlení k první připomínce. 
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rozvrat manželství a o záměr dosáhnout rozvodu, je 

pravdivé a pokud  

 a) ke dni zahájení řízení o rozvod trvalo manželství 

nejméně jeden rok a manželé spolu déle než šest 

měsíců nežijí,  

 b) manželé, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte, které 

nenabylo plné svéprávnosti, se dohodli na úpravě 

poměrů tohoto dítěte pro dobu po rozvodu a soud 

jejich dohodu schválil, 

 c) manželé se dohodli na úpravě svých majetkových 

poměrů, svého bydlení, a popřípadě výživného pro 

dobu po tomto rozvodu. 

Odůvodnění: 

Novelizované znění (písm. b)) znamená, že po 

doložení příslušných dohod manželi – rodiči, soud  

manželství rozvede, aniž by cokoliv zjišťoval, což je 

jednoznačně v rozporu se zájmy nezletilých dětí – viz 

předchozí argumentace s tím, že se zde rozhoduje o 

právech, povinnostech a zájmech nezletilých dětí bez 

toho, aniž by o tomto řízení věděly, byly v něm řádně 

zastoupeny a na řízení se mohly podílet. Nic na tom 

nemění ani Varianta I., či II. Ať už totiž bude dohoda 

rodičů s ověřenými podpisy, nebo formou notářského 

zápisu, nic z toho nemůže napravit to, že v řízení 

nebudou mít nezletilé děti žádná participační práva, 

jak jim zaručuje Úmluva o právech dítěte, výše 

citovaný nález Ústavního soudu, samotný občanský 

zákoník a občanský soudní řád. Notáři nemají 

v žádném případě možnost provést potřebné 

dokazování pro uzavírání dohod rodičů o úpravě péče, 

výživného a případně i styku. Tzn. že z jejich strany 

nedojde ke zjišťování stanoviska nezletilého dítěte a 

jeho poměrů. A není absolutně ošetřena ani otázka, 

kdo by v řízení před notářem dítě zastupoval. 

Navrhované znění: 
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§ 757 odst. 1. - Připojí-li se manžel k návrhu na rozvod 

manželství, který podá druhý z manželů, soud 

manželství rozvede, aniž zjišťuje příčiny rozvratu 

manželství, dojde-li k závěru, že shodné tvrzení 

manželů, pokud se jedná o rozvrat manželství a o 

záměr dosáhnout rozvodu, je pravdivé a pokud  

 a) ke dni zahájení řízení o rozvod trvalo manželství 

nejméně jeden rok a manželé spolu déle než šest 

měsíců nežijí,  

 b) manželé, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte, které 

nenabylo plné svéprávnosti, se dohodli na úpravě 

poměrů tohoto dítěte pro dobu po rozvodu a soud 

jejich dohodu schválil, 

 c) manželé se dohodli na úpravě svých majetkových 

poměrů, svého bydlení, a popřípadě výživného pro 

dobu po tomto rozvodu. 

 

1. K části první – bod 4. – nesouhlasíme s tím, aby 

v případě tzv, rozvodu dohodou podle § 757 NOZ již 

nebylo potřeba souhlasu soudu k úpravě poměrů 

nezletilého dítěte. Je to však výlučně soud, kdo je dle 

§ 867 NOZ brát v potaz zájmy dítěte při rozhodnutích, 

která se týkají výkonu rodičovské zodpovědnosti. 

Názoru dítěte věnuje soud patřičnou pozornost.  

 

Notáři sepisujícímu notářský zápis se svolením k 

vykonatelnosti o dohodě, jejímž obsahem je úprava 

vyživovací povinnosti nebo povinností a práv 

vyplývajících z rodičovské odpovědnosti k 

nezletilému dítěti, které nenabylo plné svéprávnosti, 

taková povinnost dána není a není tedy ani zřejmé, 

jakým způsobem budou zajištěna výše zmíněná práva 

dítěte. 

 

tato připomínka je zásadní 
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bod 5 § 757 odst. 2: 

 

VARIANTA I: 

§ 757 odst. 2 občanského zákoníku - Dohoda uvedená 

v § 755 odst. 3 a odstavci 1 písm. b) vyžaduje formu 

notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti. 

Dohody uvedené v odstavci 1 písm. c) vyžadují 

písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny. 

 

VARIANTA II: 

 

§ 757 odst. 2 - Dohody uvedené v § 755 odst. 3 a 

odstavci 1 písm. b) a c) vyžadují písemnou formu a 

podpisy musí být úředně ověřeny. 

 

Odůvodnění: 

Varianta I zajišťuje bezvadnost podání. 

 

Navrhované znění: 

§ 757 odst. 2 - Dohoda uvedená v § 755 odst. 3 a § 

757 odstavci 1 písm. b) vyžaduje formu notářského 

zápisu se svolením k vykonatelnosti. Dohody uvedené 

v odstavci 1 písm. c) vyžadují písemnou formu a 

podpisy musí být úředně ověřeny. 

 

tato připomínka je doporučující 

 

VYSVĚTLENO 

 

Viz vysvětlení k první připomínce. 

 

bod 6 § 906 odst. 1: 

 

Má-li být rozhodnuto o rozvodu manželství rodičů 

dítěte, dohodnou se nejprve rodiče, jak bude každý z 

nich napříště o dítě pečovat, a to s uvážením zájmu 

dítěte. Při tom vezmou v úvahu nejen vztah dítěte ke 

každému z nich, ale také jeho vztah k sourozencům, 

popřípadě i k prarodičům. 

 

VYSVĚTLENO 

 

Viz vysvětlení k první připomínce. 
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Odůvodnění: 

Uvedené ustanovení opět ignoruje participační práva 

nezletilých dětí v řízení.  Rodičům se dává možnost se 

dohodnout v podstatě jakkoliv bez ohledu na zájmy a 

přání nezletilých dětí.   

Navrhované znění: 

§ 906 odst. 1 - Má-li být rozhodnuto o rozvodu 

manželství rodičů dítěte, soud nejprve určí, jak bude 

každý z rodičů napříště o dítě pečovat, a to s uvážením 

zájmu dítěte; s tímto zřetelem se od souhlasného 

stanoviska rodičů soud odchýlí jen tehdy, vyžaduje-li 

to zájem dítěte. Soud vezme v úvahu nejen vztah dítěte 

ke každému z rodičů, ale také jeho vztah k 

sourozencům, popřípadě i k prarodičům. 

 

tato připomínka je zásadní 

 

bod 7 § 909 

 

Změní-li se poměry a nedohodnou-li se rodiče o 

výkonu povinností a práv vyplývajících z rodičovské 

odpovědnosti ve formě notářského zápisu se 

svolením k vykonatelnosti, může soud změnit 

rozhodnutí nebo dohodu týkající se výkonu 

povinností a práv vyplývajících z rodičovské 

odpovědnosti i bez návrhu; to platí i tehdy, je-li 

dohoda ve zjevném rozporu se zájmem dítěte. 

 

Odůvodnění: 

Na rozdíl od výše uvedené úpravy se zde již nejedná 

pouze o manžele – rodiče a děti narozené z manželství, 

ale i o rodiče a děti narozené mimo manželství.  

Nepřípustnost této úpravy spočívá v tom, že neřeší, 

kdo a jakým způsobem bude posuzovat změnu 

poměrů. Je přece absolutně nemožné posoudit 

skutečnost, že ke změně poměrů došlo, když nebudou 

zjištěny výchozí poměry v době, kdy byla uzavírána 

původní dohoda rodičů a za jakých okolností k 

VYSVĚTLENO 

 

Obdobně jako je již v současnosti třeba zjišťovat změnu poměrů v případech, 

kdy soud rozhoduje o změně rodičovských povinností, na jejichž obsahu se dohodli 

nesezdaní rodiče nebo manželé, kteří spolu nežijí, bude napříště třeba posuzovat 

změnu poměrů i u dítěte rozvedených rodičů, kteří se dříve dohodli na úpravě 

poměrů dítěte pro dobu po rozvodu. I v těchto případech by však měla být 

preferována dohoda rodičů o změně těchto povinností před jejich soudní úpravou. 

Participaci dítěte na svém rozhodnutí by v takovém případě měli zajistit sami rodiče. 

Nedohodnou-li se rodiče při změně poměrů, rozhodne o změně rodičovských 

povinností opatrovnický soud v řízení, v němž by měl být podle příslušných 

procesních pravidel zjišťován názor dítěte. 
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takové dohodě došlo. A opět jsou zde naprosto 

popřena participační práva nezletilých dětí a jejich 

zastoupení v tomto řízení.  

Navrhované znění: 

§ 909 - Změní-li se poměry, soud změní rozhodnutí 

týkající se výkonu povinností a práv vyplývajících z 

rodičovské odpovědnosti i bez návrhu. 

tato připomínka je zásadní  

 

body 8. až 10 - tyto novelizační změny představují 

výrazné zvýšení soudních poplatků a požadujeme je 

z návrhu vypustit. Změna může mít za následek 

ztížení přístupu k výkonu práv v případě lidí s nízkými 

příjmy ohrožených chudobou a sociálním vyloučením. 

 

tato připomínka je zásadní  

 

VYSVĚTLENO 

 

Viz vysvětlení k předešlé připomínce týkající se soudních poplatků. 

 

bod 9 § 921a 

 

(1) Splatnou pohledávku výživného lze postoupit, 

obdrží-li oprávněná osoba za pohledávku úplatu 

odpovídající hodnotě předmětu plnění v době 

postoupení vyjádřené v penězích; jde-li o 

nepeněžitou pohledávku, má se za to, že hodnota 

předmětu plnění odpovídá výši jeho obvyklé ceny 

v době postoupení. K postoupení pohledávky 

v rozporu s podmínkami podle věty první se 

nepřihlíží; bylo-li však takto oprávněné osobě něco 

plněno, nemá druhá strana právo požadovat, aby jí 

to bylo vráceno nebo jinak plněno. 

 

(2) Byla-li postoupena pohledávka podle odstavce 1, 

odpovídá postupitel postupníkovi až do výše přijaté 

úplaty s úroky za to, že pohledávka v době postoupení 

trvala. To neplatí, pokud postupník mohl vědět, že 

pohledávka je nejistá nebo nedobytná. Postupitel 

neručí postupníkovi za dobytnost pohledávky. 

VYSVĚTLENO 

 

Na základě připomínek jiných připomínkových míst bylo dohodnuto, že zmiňované 

riziko zneužití by mělo být minimalizováno požadavkem na schválení dohody 

o postoupení opatrovnickým soudem podle ustanovení § 898 občanského zákoníku 

a požadavkem na úhradu úplaty bezhotovostním převodem. 
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K ujednání odchylujícímu se od ustanovení věty 

první až třetí v neprospěch postupitele se nepřihlíží. 

 

(3) Ustanovení § 898 se na postoupení pohledávky 

podle odstavce 1 nepoužije. Ustanovení zákona 

omezující nakládání s pohledávkou výživného se na 

postoupenou pohledávkou nepoužijí. Pohledávka na 

výživné, která byla postoupena, smrtí oprávněné 

osoby nezaniká. 

 

 

Odůvodnění: 

 

Zde existují obavy o to, že bude docházet ke „kupčení“ 

s pohledávkami na výživném, což bude pouze živná 

půda pro pochybné vymahače, nebo budou 

pohledávky přeprodávány do zahraničí pochybným 

osobám a společnostem, jak se to již děje např. u 

pohledávek za nezl. dětmi na jízdném.  

 

Navrhované znění:  

toto ustanovení navrhujeme zrušit 

tato připomínka je zásadní  

 

k změně zákona o soudních poplatcích, bod 2 a 3, § 11 

odst. 1 

 

Od poplatku se osvobozují řízení ve věcech  

a) opatrovnických, péče soudu o nezletilé 

neuvedených v písm. c), osvojení a povolení uzavřít 

manželství, 

 c) vzájemné vyživovací povinnosti rodičů a dětí, péče 

o nezletilé dítě, výživy nezletilého dítěte, styku s 

nezletilým dítětem s výjimkou omezení nebo zákazu 

styku rodiče s dítětem a styku dítěte s příbuznými a 

dalšími osobami, předání nezletilého dítěte mezi 

rodiči navzájem, pro nezletilé dítě významných, na 

nichž se rodiče nemohou dohodnout, a určení rodiče, 

VYSVĚTLENO 

 

Na základě připomínek jiných připomínkových míst bude ustanovení upraveno 

takto: 

 

§ 11 

 

 (1) Od poplatku se osvobozují řízení ve věcech  

  

a) opatrovnických, péče soudu o nezletilé neuvedených v písm. c), osvojení a 

povolení uzavřít manželství, 

  

b) důchodového pojištění (zabezpečení), příplatku k důchodu, zvláštního příspěvku 

k důchodu, nemocenského pojištění, státní sociální podpory, pojistného na veřejné 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBG3FUVE1)



138 

  

Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

který bude nezletilé dítě zastupovat při právním 

jednání, v prvním stupni řízení, 

 

Odůvodnění: 

Nejasné (nejednoznačné) formulování paragrafového 

znění §11 odst. 1 písm. a) a c). Není zřejmé, co je 

zpoplatněno, co je osvobozeno a co spadá do výjimky. 

Navrhované znění: 

Od poplatku se osvobozují řízení ve věcech  

 a) opatrovnických, péče soudu o nezletilé 

neuvedených v písm. c), osvojení a povolení uzavřít 

manželství, 

 c) vzájemné vyživovací povinnosti rodičů a dětí, péče 

o nezletilé dítě, výživy nezletilého dítěte, styku s 

nezletilým dítětem s výjimkou omezení nebo zákazu 

styku rodiče s dítětem a styku dítěte s příbuznými a 

dalšími osobami, předání nezletilého dítěte mezi 

rodiči navzájem, pro nezletilé dítě významných, na 

nichž se rodiče nemohou dohodnout, a určení rodiče, 

který bude nezletilé dítě zastupovat při právním 

jednání, v prvním stupni řízení, 

tato připomínka je zásadní  

 

zdravotní pojištění, sociální péče, pomoci v hmotné nouzi a státních dávek, podpory 

v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci a kompenzace a dávek pěstounské 

péče,  

  

c) vzájemné vyživovací povinnosti rodičů a dětí, péče o nezletilé dítě, styku 

s nezletilým dítětem, předání nezletilého dítěte mezi rodiči navzájem, pro 

nezletilé dítě významných, na nichž se rodiče nemohou dohodnout, a určení 

rodiče, který bude nezletilé dítě zastupovat při právním jednání, v prvním 

stupni řízení, 

 

Vymezení jednotlivých od poplatku osvobozených řízení podle § 11 odst. 1 písm. c) 

kopíruje vymezení jednotlivých záležitostí, o nichž se rozhoduje v řízení péče soudu 

o nezletilé podle § 466 ZŘS. U všech zbývajících výslovně nejmenovaných 

záležitostí by se mělo uplatnit osvobození podle § 11 odst. 1 písm. a). Již jen z těchto 

důvodů by při aplikaci tohoto osvobození neměly vznikat interpretační potíže. 

Konfederace 

zaměstnavatelských 

a podnikatelských svazů ČR 

 

Mgr. Kateřina Látalová email: 

katerina.latalova@uzs.cz 

Obecné připomínky 

 

Základní myšlenku návrhu, tj. posílení významu 

dohod rodičů týkajících se poměrů nezletilých dětí, 

považujeme za přínosnou.  

 

Novelu však nelze akceptovat jako celek, neboť není 

v zájmu nezletilých dětí narozených v manželství, 

znevýhodňuje je a současně je v naprostém rozporu čl. 

12 Úmluvy o právech dítěte, dále s čl. 32 odst. 3 a s čl. 

38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, dále s 

nálezem Ústavního soudu II. ÚS 725/18, ze dne 8. 10. 

2018. Dále je v rozporu s ust. § 867 samotného 

občanského zákoníku a s ust. § 100 odst. 3 zákona č. 

VYSVĚTLENO 

 

Navrhovaná úprava zachovává požadavek, podle něhož je před rozvodem 

manželství třeba závazným způsobem upravit poměry dítěte pro dobu po rozvodu. 

V tomto ohledu nejsou měněny věcné předpoklady pro rozvod manželství. Ani 

v komparativním srovnání přitom neplatí, že by bylo třeba vždy v souvislosti 

s rozvodem manželství trvat na soudní úpravě těchto poměrů. Navrhuje se proto 

pouze vypustit požadavek, podle něhož by bylo třeba vždy dohodu rodičů o úpravě 

poměrů nezletilého pro dobu po rozvodu schvalovat opatrovnickým soudem. Tento 

požadavek se s přihlédnutím k průběhu připomínkového řízení navrhuje nahradit 

možností rodičů uzavřít příslušnou dohodu v písemné formě s úředně ověřenými 

podpisy. Tato dohoda by se i nadále předkládala soudu vedoucímu řízení o rozvod 

manželství. To však nutně neznamená, že v těchto věcech i nadále nebude muset 

alespoň v určitém rozsahu proběhnout řízení před opatrovnickým soudem. Pokud k 

dohodě nebyly dány předpoklady již na počátku, mohla by být nově uzavřena 
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99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Manželství je dle ust. § 655 občanského zákoníku 

„trvalý svazek muže a ženy vzniklý způsobem, který 

stanoví tento zákon. Hlavním účelem manželství je 

založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná 

podpora a pomoc.“ 

Novelizované znění je v rozporu s touto definicí a s 

evropskými kulturně-společenskými zvyklostmi 

zjednodušovat rozvodová řízení a poměry k dětem 

brát jen jako jednu z jeho formálních náležitostí 

náležejících dohodě rodičů. Rozvod (v případě 

manželství s dětmi) zásadním způsobem ohrožuje 

naplnění účelu manželství definovaného zákonem. 

Poměr k dětem tedy je a musí i nadále zůstat zásadní 

podmínkou pro rozvedení manželství.  

Na základě praktických zkušeností z výkonu sociálně 

právní ochrany dětí nelze v žádném případě s 

připravovanou novelou zákona č. 89/2012 Sb., 

Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 

dalších souvisejících zákonů, souhlasit. 

 

tato připomínka je zásadní 

 

zpravidla poté, co rodiče absolvovali odborné poradenství (edukaci), jehož 

absolvování jim uložil opatrovnický soud dítěte, popřípadě již projednali věc se 

soudem v rámci jiného soudního roku. Celé opatrovnické řízení (včetně jednání, 

dokazování a rozhodnutí) by však v takovém případě proběhnout nemuselo 

a výsledkem by byla mimosoudní dohoda rodičů, která by nebyla vykonatelná. 

Za optimální se v tomto ohledu považuje stav, kdy se edukací rodičů odstraní 

překážky v dosažení dohody, za něž je v praxi často považována především jejich 

nedostatečná informovanost a nedostatek komunikace. Pro účely uzavření dohody 

by v tomto smyslu mohl posloužit tzv. rodičovský plán, který je mnohými soudy již 

v praxi používán (např. 

https://www.justice.cz/documents/39209/1040655/Rodicovsky+plan.pdf/eddfb134-

bf7b-4eb7-9d99-1f02cd02a07a). Ten pomáhá rodičům se do budoucna podrobně 

zamyslet nad řadou potenciálně konfliktních situací v dalším životě dítěte a nastínit 

jejich řešení (vzdělávání, lékařské péče, 

volnočasové aktivity atd.). Je-li rodiči na těchto aspektech dosaženo shody, 

nepokládá se již za nutné vtělovat tyto závěry do vykonatelného titulu, který je stejně 

není způsobilý odpovídajícím způsobem postihnout. Vznikne-li přitom mezi rodiči 

v budoucnu určitý obtížně řešitelný spor, je to spíše důvod k tomu, aby se záležitostí 

nově zabýval opatrovnický soud dítěte, nežli aby byl dán prostor jedné ze stran k 

nařízení exekuce původního rozhodnutí. Tam, kde to však bude s přihlédnutím 

k okolnostem nezbytné, by měla být i nadále ponechána možnost soudu schválit 

dohodu rodičů, případně autoritativně rozhodnout o úpravě poměrů dítěte.  

 

Nepokládá se za nezbytné i nadále plošně zatěžovat děti a jejich rodiče žijící 

v manželství povinností absolvovat proces, jehož výsledkem by byla úprava poměrů 

dítě obsažená v exekučním titulu. Z analýzy struktury dat o rozhodování o výživném 

ze rok 2018 vyplývá, že na celkovém ročním počtu rozhodnutí o výživě dítěte 

(tj. včetně rozhodnutí o změnách) se případy, kdy byla povinnost platit výživné 

určena pro případ rozvodu, podílejí zhruba z 30 %. Počet věcí, kdy bylo 

rozhodováno o výživném bez jakékoli souvislosti s rozvodem manželství (výživné 

dítěte nesezdaných rodičů a výživné dítěte manželů, kteří spolu nežijí) činil 11 882. 

Počet případů, kdy bylo o výživném rozhodováno v souvislosti s rozvodem 

manželství, činil 11 930 (tento počet zahrnuje případy, kdy bylo o výživném 

rozhodována pouze pro případ rozvodu i případy, kdy bylo výživné určeno také pro 

dobu před rozvodem). Ve 4 575 případech však bylo o výživném rozhodováno 

pouze pro dobu po rozvodu. Z této kategorie lze s určitým zjednodušením odvozovat 

počet případů, kdy dochází již v současnosti k rozhodování pouze z důvodu, že 

dochází k rozvodu manželství, aniž by k tomu existovala praktická potřeba. Z toho 
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lze vyvodit, že právní úprava, která pro případ rozvodu vyžaduje vždy rozhodnutí 

o úpravě poměrů nezletilého, do značné míry vyvolává umělou potřebu mít zde 

vykonatelný titul, i když to z praktického důvodu není nezbytné. Typicky se jedná 

o případy, kdy se rozvádějící se manželé dokáží dohodnout na úpravě poměrů 

nezletilého i bez ingerence soudu, nebo o případy, kdy sice nepanuje mezi rodiči 

shoda na všech záležitostech, zároveň zde však nepanuje stav ohrožení dítěte. 

Zároveň ani ze zkušeností soudů nevyplývá, že by zde existoval rozdíl v ochotě plnit 

rodičovské povinnosti v závislosti na tom, zda byla její úprava obsažena 

v mimosoudní dohodě (u nesezdaných rodičů, kteří se dohodli po zahájení 

opatrovnického řízení a řízení bylo zastaveno), anebo v soudem schválené dohodě. 

Řádově se rovněž liší počty případů, kdy je o výživném rozhodováno a kdy je 

výživné skutečně vymáháno (v roce 2017 bylo podle informací od Exekutorské 

komory vymáháno výživné pro nezletilé dítě ve 3 314 případech). Plošný požadavek 

na vykonatelnou úpravu poměrů tudíž u relevantní části populace představuje 

požadavek, který není nezbytný. 

 

Navrhovaná úprava není v rozporu s požadavkem na zajištění participačních práv 

dítěte. Citovaná ustanovení procesních předpisů se uplatní vždy tehdy, pokud bude 

v záležitosti dítěte vedeno soudní řízení bez ohledu na to, jakým způsobem bude 

skončeno. V tomto ohledu je navrhovaná právní úprava plně v souladu s čl. 12 odst. 

2 Úmluvy o právech dítěte, podle něhož se „dítěti zejména poskytuje možnost, aby 

bylo vyslyšeno v každém soudním nebo správním řízení, které se jej dotýká, a to buď 

přímo, nebo prostřednictvím zástupce anebo příslušného orgánu, přičemž způsob 

slyšení musí být v souladu s procedurálními pravidly vnitrostátního zákonodárství“. 

V případech, kdy nebude vedenou opatrovnické řízení týkající se úpravy poměrů 

dítěte, se uplatní ustanovení § 875 odst. 2 občanského zákoníku.   
 

 K důvodové zprávě je nutno namítat, že z doložených 

tabulek sice skutečně vyplývá značné množství 

schválených rodičovských dohod. Čísla však již 

nerozlišují, jak k takovým dohodám skutečně došlo – 

zda rodiče s dohodou již k soudu přišli, po snaze 

soudu a dalších účastníků nakonec k dohodě došlo, 

nebo po např. 6měsíčním řízení a důkladném 

dokazování nakonec účastníci pod tíhou důkazů 

uzavřeli dohodu. Není to tedy jen o ochotě účastníků 

ke smírnému řešení věci dohodou, ale i o práci soudu 

a OSPOD. Pokud nakonec k dohodě dojde, je po 

VYSVĚTLENO 

 

Z počtu dosažených dohod, analýzy struktury dat o rozhodování soudů, jakož i ze 

zkušeností soudů vyplývá, že zde existuje významný počet případů, kdy je dohody 

dosaženo nezávisle na tom, že o záležitosti musí podle zákona obligatorně 

proběhnout řízení před opatrovnickým soudem. V těchto případech představuje 

schválení dohody opatrovnickým soudem již v současnosti víceméně formalitu. 

Navrhovaná úprava naopak nepopírá, že taktéž v relevantním počtu případů bude i 

nadále činnost soudů a OSPOD nenahraditelná. To však nutně neznamená, že 

všechny případy i nadále budou muset projít celým procesem soudního řízení, na 

jehož konci bude závazné a vykonatelné rozhodnutí schvalující dohodu. Řada 
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provedeném řízení zajištěno, že je v zájmu nezletilých 

dětí a že nebyla porušena jejich participační práva. Nic 

z toho nebude možné při sepisování dohody u notáře, 

nebo samotnými rodiči. Nemluvě o vymahatelnosti 

takových dohod rodičů, zejména co se týče úpravy 

péče, nebo styku.  

tato připomínka je zásadní 

 

případů bude moci být oproti současnosti vyřešena uzavřením dohody v dřívějším 

stadiu řízení po proběhlé edukaci rodičů či projednání věci v rámci jiného soudního 

roku. Bude-li zde přitom vedeno soudní řízení a dítěti ustanoven kolizní opatrovník, 

plně se zde uplatní požadavek na zjištění názoru dítěte ze strany příslušných orgánů. 

Jak již bylo uvedeno výše, předpoklad plnění dohody nezbytně nesouvisí s tím, zda 

byla dohoda schválena soudem, ale především s tím, nakolik je obsah dohody 

výsledkem dobrovolnosti a přesvědčení rodičů o tom, že je ujednaný způsob řešení 

v souladu se zájmem dítěte. V případech, kde by však mohla panovat důvodná 

obava, že by nevykonatelná dohoda nebyla plněna, se do budoucna nevylučuje, aby 

soud dohodu schválil. Rovněž se nevylučuje, aby soud rozhodl o jiné úpravě poměrů 

nezletilého, pokud by byla dohoda rodičů v rozporu se zájmem dítěte. 

 

 

 K bodu 3. Obecné části důvodové zprávy – Hlavním 

principům navrhované právní úpravy: 

Bod 2. nelze akceptovat, i když by byl takový ideální 

stav žádoucí. Dlouholeté zkušenosti a praxe bohužel 

ukazují opak. Pod „zájmem dítěte“ si každý často 

představuje něco naprosto jiného a odráží se v něm 

také často zájmy a ambice samotných rodičů, nikoliv 

dítěte.  

K bodu 3. a 4. je třeba uvést, že oba jsou splněny již 

ve stávající úpravě a fungují. Argumentaci v 3. 

odstavci na straně 21 důvodové zprávy je nutno 

odmítnout. Lze značně pochybovat o tom, že rodiče 

budou s dětmi věc konzultovat a informovat je. Praxe 

nám opakovaně ukazuje pravý opak. Nikdo také již 

nebude moci ověřit, zda toto rodiče skutečně učinili a 

jak se dítě vyjádřilo. Nebude nikdo, kdo by se dítěte 

zastal a zohlednil jeho názor a přání. Jak se pak takové 

dítě může bránit? Bude moci případně žalovat Českou 

republiku za porušení Úmluvy o právech dítěte a práva 

na spravedlivý proces?  

Chápeme snahu o zjednodušení a zrychlení řízení. 

Nesmí to ale být na úkor dalších subjektů hodných 

zvláštního zřetele a ochrany, a to nezletilých dětí.  

Dnešní praxe hojně využívá mediaci a je s ní velmi 

pozitivní zkušenost. Budoucí právní úprava by měla jít 

VYSVĚTLENO 

 

Názor připomínkového místa se zakládá na paušalizující nedůvěře ve schopnost 

rodičů jednat v zájmu dítěte a přihlížet k jeho názorům. Navrhovaná úprava namísto 

toho umožňuje přistupovat k řešeným případům s větším respektem k individuálním 

zvláštnostem a nezasahovat do řešení rodinných záležitostí, u nichž neexistuje 

konkrétní podezření na jednání v rozporu se zájmem dítěte. Nelze považovat za 

proporcionální, aby i nadále ve všech případech docházelo k preventivnímu 

soudnímu přezkumu, aniž by takové podezření existovalo. Tam, kde naopak nejsou 

rodiče schopni jednat v zájmu dítěte, nabízí navrhovaná úprava prostředky, jakými 

rodičům napomoci k obnovení jejich rodičovských kompetencí (edukace). Nelze 

přijmout myšlenku, podle níž by měly být všechny rodiny, v nichž má dojít 

k rozvodu manželství, pod trvalou kontrolou státní moci. Nezbytnou veřejnou 

kontrolu lze nicméně i nadále alespoň v minimálním rozsahu zajistit požadavkem, 

aby manželé předkládali soudu rozhodujícímu o rozvodu dohodu o poměrech 

nezletilého pro dobu po rozvodu. 
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spíše touto cestou. Dále by praxe měla prohlubovat 

spolupráci se soudy, což je vždy ku prospěchu všech 

opatrovnických řízení.   

tato připomínka je zásadní 

 

 Specializace/odborná průprava notářů pro 

posouzení zájmu dítěte 

Za současného právního stavu rozhodují ve věcech 

nezletilých dětí opatrovnické soudy za účasti orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí. Schvalování dohody 

soudem má být nahrazeno uzavíráním dohody formou 

notářského zápisu. V návrhu se uvádí: „Notář je taktéž 

nadán atributem nestrannosti a nezávislosti, měl by 

proto dohlédnout především na to, že dohoda není 

zjevně v rozporu se zájmem dítěte“, ovšem u soudu 

rozhodují specializovaní soudci. V návrhu není nijak 

řešena otázka specializace a dostatečné odborné 

průpravy notářů pro oblast úpravy poměrů dítěte. 

Navíc v procesu uzavírání dohody nefiguruje OSPOD 

ani jiný odborník na agendu nezletilých dětí, který by 

zajistil adekvátní posouzení otázky, zda dohoda rodičů 

není v rozporu se zájmy dítěte. 

tato připomínka je zásadní  

 

VYSVĚTLENO 

 

Vzhledem k upuštění od varianty počítající se sepisem vykonatelných notářských 

zápisu lze připomínku vnímat jako bezpředmětnou. Nenahraditelná úloha 

opatrovnických soudů a orgánů sociálně-právní ochrany dětí by měla být i nadále 

zachována v případech, v nichž bude jejich zapojení nezbytné. Přičemž tam, kde 

bude vedeno řízení péče soudu o nezletilé, bude i nadále potřeba zastoupení dítěte 

kolizním opatrovníkem. 

 Názor dítěte 

 

Notář by měl poučit rodiče o nezbytnosti projednat 

záležitost s dítětem a o tomto učinit prohlášení při 

soupisu dohody, ale není zde možnost, aby byl přímo 

slyšen hlas dítěte, a to ani prostřednictvím orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí či jiného specialisty 

v oblasti péče o děti. Za současného stavu je to soud, 

kdo věnuje názoru dítěte patřičnou pozornost. 

Navrhovaná úprava tuto oblast opomíjí. 

tato připomínka je zásadní  

 

VYSVĚTLENO 

 

Vzhledem k upuštění od varianty počítající se sepisem vykonatelných notářských 

zápisu lze připomínku vnímat jako bezpředmětnou. V případech, kdy nebude 

vedenou opatrovnické řízení týkající se úpravy poměrů dítěte, se uplatní ustanovení 

§ 875 odst. 2 občanského zákoníku.  V případech, kdy takové řízení bude vedeno, 

se uplatní příslušné procesní předpisy upravující participaci dítěte. 
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 Cochemský model, mediace a další formy 

alternativního řešení sporu 

 

Pouhé sepsání dohody formou notářského zápisu bez 

kvalitního předjednání může vést k situaci, kdy rodiče 

ve snaze vše rychle vyřešit, navíc pod tlakem celého 

procesu rozpadu vztahu, uzavřou dohodu, která 

následně nebude funkční nebo nebude reflektovat 

zájem dítěte. Může dojít i k situaci, která se běžně 

děje, kdy rodiče mají tendenci slučovat při 

vzájemných diskuzích ohledně stavu po rozvodu 

„vyjednávání“ ohledně majetkového vypořádání 

s úpravou výchovy a výživy dítěte. Není přitom 

možné spoléhat se ani na to, že adekvátní předjednání 

uzavírané dohody zajistí advokáti obou stran.  

Důvodová zpráva poměrně rozsáhle pojednává o 

Cochemské praxi a jejích přínosech, z tohoto modelu 

také vychází uváděné základní principy navrhované 

právní úpravy, ovšem návrh zcela postrádá konkrétní 

nástroje či postupy k zavedení tohoto modelu do praxe 

a navrhuje prosté nahrazení schvalování dohody 

rodičů soudem notářským zápisem. Domníváme se, že 

je nutné zakotvit postupy zajišťující intenzivní 

interdisciplinární spolupráci relevantních subjektů 

(Cochemský model) a zavést do praxe nástroje 

alternativního řešení sporů jako je např. mediace. 

Mediace se příliš nevyužívá, neboť o ní širší veřejnost 

stále ještě nemá dostatečné povědomí. Ovšem jedná se 

o velmi účinný nástroj. Mediátor dokáže pracovat 

s emocemi obou stran, ošetřit jejich obavy, nedůvěru, 

zlost apod., dokáže zajistit rovnovážné postavení 

účastníků, aby „slabší“ z nich nebyl k dohodě 

„dotlačen“ tím dominantnějším, dokáže konstruktivně 

hledat možná řešení sporu, jejich výhody, nevýhody, 

rizika atd. Výsledkem mediace je dohoda, na jejímž 

znění se oba účastníci aktivně podíleli (nepřipravili ji 

jen advokáti) a důkladně zvážili možné varianty a 

jejich klady a zápory. Takto uzavřená dohoda je 

VYSVĚTLENO 

 

Navrhovaná úprava předpokládá, že by se standardní součástí předcházející vlastní 

řízení před opatrovnickým soudem měla stát nezbytná edukace rodičů, popřípadě 

využívání méně formálních způsobů vedení řízení a jiných nástrojů konsensuálního 

řešení věci (včetně mediace). V tomto ohledu je třeba poukázat na to, že již zhruba 

25 soudů se v současnosti nachází v různém stadiu zavádění určitých prvků 

interdisciplinární spolupráce. Navrhovaná úprava přitom nepředpokládá jediný 

možný model, jakým by tyto principy měly být naplněny. V řadě případů by tedy 

mohlo napříště postačit projednání věci před soudem v rámci jiného soudního roku. 

V jiných případech by mohla napomoci návštěva rodinné poradny, případně 

poskytnutí jiné odborné pomoci podle okolností případu a možností v obvodu 

daného soudu. To však nezbytně neznamená, že ve všech případech bude muset 

proběhnout celé soudní řízení ukončené vydáním rozhodnutí schvalujícího dohodu. 
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zpravidla výrazně stabilnější a nedochází následně tak 

často k požadavkům na její změnu jako u dohod či 

rozhodnutí, které účastníci aktivně neprojednali. 

Mediace současně může přispět k minimalizaci 

konfliktu mezi rodiči, nastavení vzájemné 

komunikace a snížit tak negativní dopady na dítě. 

Považujeme proto za vhodné spojit uzavírání dohody 

s postupy zajišťujícími přijetí rozhodnutí, které 

zohledňuje situaci a zájmy všech zúčastněných, 

minimalizuje konflikt mezi rodiči a s ním spojené 

negativní dopady na dítě, a které je ve svém důsledku 

stabilnější (u kvalitně předjednané, připravené dohody 

je vyšší pravděpodobnost, že bude řádně plněna a 

nevzniknou další spory). Tímto by došlo nejen ke 

zkrácení soudního řízení stejně jako u navrhovaného 

uzavírání dohod notářem, ale i ke snížení počtu 

podaných návrhů na změnu dohody/rozhodnutí ve 

věci dítěte a tedy k celkovému snížení zatížení soudů. 

Domníváme se tedy, že kritériem pozitivního dopadu 

navrhované úpravy na ohroženou skupinu dětí 

nacházejících se v rozvodové situaci a dětí žijící mimo 

manželství, nedohodnou-li se jejich rodiče o řešení 

záležitostí dítěte, by neměl být pouze počet 

uzavřených dohod, ale také kvalita a s ní spojená 

stabilita těchto dohod. Jen takto nastavený systém 

povede k uzavírání dohod v zájmu dítěte. V opačném 

případě bychom mohli dosáhnout snížení zatíženosti 

soudů, zrychlení procesů, ale ne kvalitnějších 

rozhodnutí a zlepšení pozice dětí v rozvrácených 

rodinách. 

tato připomínka je zásadní  

 

 Druhou variantu předkládanou ke zvážení, tedy možné 

snížení požadavku na postačující formu dohody 

v souvislosti s rozvodem manželství až na písemnou 

formu s úředně ověřeným podpisem, považuje za 

nevhodné řešení, a to z důvodů, které jsou popsány i 

přímo v předkládané důvodové zprávě. 

VYSVĚTLENO 

 

Viz zdůvodnění k první připomínce. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBG3FUVE1)



145 

  

Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

tato připomínka je zásadní 

 Zvýšení soudních poplatků 

Považujeme za zcela nevhodné snažit se omezit počty 

soudních podání nastavením soudních poplatků. Toto 

by mělo diskriminační dopady na osoby žijící 

v chudobě. Jistě by došlo ke snížení nápadu 

opatrovnických sporů, ale za cenu toho, že by někteří 

rodiče žijící v chudobě nejednali v zájmu dítěte a 

nepodali potřebný návrh právě z důvodu soudního 

poplatku. U sporů, kde jeden rodič má nízké příjmy a 

druhý vyšší, by došlo k nevyváženému postavení 

účastníků a k posílení pozice majetnějšího rodiče 

oproti rodiči méně majetnému. 

Výrazné zvýšení souvisejících soudních poplatků 

(body 8. až 10.) tedy může mít za následek ztížení 

přístupu k výkonu práv v případě lidí s nízkými 

příjmy ohrožených chudobou a sociálním vyloučením 

a ve svém důsledku poškodit zájmy dětí, o kterých je 

v opatrovnických řízeních rozhodováno. 

tato připomínka je zásadní  

 

VYSVĚTLENO 

 

Předně je třeba uvést, že řízení péče soudu o nezletilé by mělo být i nadále v prvním 

stupni řízení od soudního poplatku osvobozeno. Žádný soudní poplatek nebude 

vybírán ani tehdy, pokud odvolání podá dítě zastoupené opatrovníkem nebo dítě 

s plnou procesní způsobilostí. Smyslem zvýšení soudního poplatku za rozvod se 

zjišťováním příčin rozvratu je motivace účastníků ke konsensuálnímu řešení jejich 

záležitosti a optimálně podání společného návrhu na řízení bez zjišťování příčin 

rozvratu. Tam, kde nebudou dány předpoklady k podobné dohodě, by měla zůstat 

nedotčena možnost osvobození od soudního poplatku pro případy osob, jejichž 

majetkové poměry to odůvodňují. Smyslem zavedení symbolického soudního 

poplatku za odvolání v některých věcech péče soudu o nezletilé (s uvedenou 

podstatnou výjimkou) je předcházet eskalaci rodičovského konfliktu a průtahům 

v řízení, u něhož je ze zákona dán požadavek na jeho rychlém vyřešení ve stanovené 

lhůtě. 

 Konkrétní připomínky 

bod 3 § 755 odst. 2 písm. a) 

Mají-li manželé nezletilé dítě, které není plně 

svéprávné, soud manželství nerozvede, dokud 

nerozhodne se manželé nedohodnou o poměrech 

dítěte v době po rozvodu manželů. Nedohodnou-li se 

manželé nebo je-li dohoda ve zjevném rozporu se 

zájmem dítěte, soud manželství nerozvede, dokud 

není o úpravě poměrů k dítěti na dobu po rozvodu 

rozhodnuto soudem v řízení podle odstavce 2 písm. 

a). Soud však i v tomto řízení vede manžele především 

k dohodě a může rozhodnout i tak, že jejich dohodu 

schválí. 

Odůvodnění: 

Z ustanovení není zřejmé kdo, jakým způsobem a v 

jakém řízení bude zjišťovat, zda je nebo není dohoda 

VYSVĚTLENO 

 

Viz vysvětlení k první připomínce. 

 

Ustanovení bude i v návaznosti na připomínky dalších připomínkových míst 

upraveno následujícím způsobem: 

 

(3) Mají-li manželé nezletilé dítě, které není plně svéprávné, soud manželství 

nerozvede, dokud nerozhodne se manželé nedohodnou o poměrech dítěte v 

době po rozvodu manželů. Nedohodnou-li se manželé, soud manželství 

nerozvede, dokud o tom nerozhodne soud v řízení o úpravu poměrů 

k dítěti na dobu po rozvodu.  
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rodičů ve zjevném rozporu se zájmy dítěte; kdo bude 

zjišťovat názor a přání dítěte, kdo bude hájit jeho 

zájmy; kdo bude takové děti zastupovat. Dále jsou zde 

pochybnosti o tom, jestli se děti narozené mimo 

manželství budou mít právo se v předmětném řízení 

vyjádřit a děti narozené v manželství nikoliv. Uvedený 

paragraf dále neřeší, jak bude taková dohoda rodičů 

vymáhána, zejména co se týče úpravy péče. 

V současné době, i když podají rodiče k soudu návrh 

na schválení dohody o úpravě poměrů nezletilého 

dítěte, soud provádí důkazní řízení a zjišťuje, zda je 

dohoda rodičů v zájmu dítěte. K tomu si také zjišťuje 

názor a stanovisko dítěte, buď sám, nebo 

prostřednictvím OSPOD, plně v souladu s výše 

uvedenými právními předpisy. Nezletilé dítě je v 

tomto řízení řádně zastoupeno, zpravidla orgánem 

sociálně-právní ochrany dětí. Bohužel se totiž stává, 

že rodiče ve svých „dohodách“ neberou ohledy na 

zájmy nezletilých dětí, ale hájí své zájmy a „dohody“ 

jsou mnohdy ústupky stran, bez znalosti skutečných 

poměrů jednoho, či druhého rodiče. Rodiče často o 

situaci své děti vůbec neinformují, neptají se na jejich 

názor a v horším případě jimi manipulují. Toto vše lze 

však odhalit jen v rámci řádného soudního řízení – 

zjistit poměry rodičů, jejich bydliště a příjmy. Dále 

zjistit poměry dítěte, zejména jeho názor a stanovisko, 

a v případě potřeby i například jeho poměry ve 

školském, nebo zdravotnickém zařízení.  

Tato dobrá praxe by po navrhované novele při úpravě 

poměrů dětí rodičů – manželů byla zcela potlačena. 

Pokud by byla soudu v civilním řízení o rozvod 

manželství předložena pouze dohoda rodičů, těžko 

bude tento soud v nesporném řízení výše uvedené 

zjišťovat. Jednak by došlo ke střetu sporného a 

nesporného řízení a jednak by to v podstatě bylo v 

určitých případech přenášení opatrovnické agendy na 

civilní úsek soudu. Nebo by se nezjišťovalo vůbec 
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nic? A kde je potom zájem nezletilých dětí a jejich 

participační práva? 

 

Navrhované znění:  

§ 755 odst. 3 - Mají-li manželé nezletilé dítě, které není 

plně svéprávné, soud manželství nerozvede, dokud 

nerozhodne se manželé nedohodnou o poměrech 

dítěte v době po rozvodu manželů. Nedohodnou-li se 

manželé nebo je-li dohoda ve zjevném rozporu se 

zájmem dítěte, soud manželství nerozvede, dokud 

není o úpravě poměrů k dítěti na dobu po rozvodu 

rozhodnuto soudem v řízení podle odstavce 2 písm. 

a). Soud však i v tomto řízení vede manžele především 

k dohodě a může rozhodnout i tak, že jejich dohodu 

schválí. 

tato připomínka je zásadní 

 

  

bod 4 § 757 odst. 1: 

Připojí-li se manžel k návrhu na rozvod manželství, 

který podá druhý z manželů, soud manželství rozvede, 

aniž zjišťuje příčiny rozvratu manželství, dojde-li k 

závěru, že shodné tvrzení manželů, pokud se jedná o 

rozvrat manželství a o záměr dosáhnout rozvodu, je 

pravdivé a pokud  

 a) ke dni zahájení řízení o rozvod trvalo manželství 

nejméně jeden rok a manželé spolu déle než šest 

měsíců nežijí,  

 b) manželé, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte, které 

nenabylo plné svéprávnosti, se dohodli na úpravě 

poměrů tohoto dítěte pro dobu po rozvodu a soud 

jejich dohodu schválil, 

 c) manželé se dohodli na úpravě svých majetkových 

poměrů, svého bydlení, a popřípadě výživného pro 

dobu po tomto rozvodu. 

VYSVĚTLENO 

 

Viz vysvětlení k první připomínce. 
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Odůvodnění: 

Novelizované znění (písm. b)) znamená, že po 

doložení příslušných dohod manželi – rodiči, soud 

manželství rozvede, aniž by cokoliv zjišťoval, což je 

jednoznačně v rozporu se zájmy nezletilých dětí – viz 

předchozí argumentace s tím, že se zde rozhoduje o 

právech, povinnostech a zájmech nezletilých dětí bez 

toho, aniž by o tomto řízení věděly, byly v něm řádně 

zastoupeny a na řízení se mohly podílet. Nic na tom 

nemění ani Varianta I., či II. Ať už totiž bude dohoda 

rodičů s ověřenými podpisy, nebo formou notářského 

zápisu, nic z toho nemůže napravit to, že v řízení 

nebudou mít nezletilé děti žádná participační práva, 

jak jim zaručuje Úmluva o právech dítěte, výše 

citovaný nález Ústavního soudu, samotný občanský 

zákoník a občanský soudní řád. Notáři nemají 

v žádném případě možnost provést potřebné 

dokazování pro uzavírání dohod rodičů o úpravě péče, 

výživného a případně i styku. Tzn. že z jejich strany 

nedojde ke zjišťování stanoviska nezletilého dítěte a 

jeho poměrů. A není absolutně ošetřena ani otázka, 

kdo by v řízení před notářem dítě zastupoval. 

 

Navrhované znění: 

§ 757 odst. 1. - Připojí-li se manžel k návrhu na rozvod 

manželství, který podá druhý z manželů, soud 

manželství rozvede, aniž zjišťuje příčiny rozvratu 

manželství, dojde-li k závěru, že shodné tvrzení 

manželů, pokud se jedná o rozvrat manželství a o 

záměr dosáhnout rozvodu, je pravdivé a pokud  

a) ke dni zahájení řízení o rozvod trvalo manželství 

nejméně jeden rok a manželé spolu déle než šest 

měsíců nežijí,  

b) manželé, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte, které 

nenabylo plné svéprávnosti, se dohodli na úpravě 
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poměrů tohoto dítěte pro dobu po rozvodu a soud 

jejich dohodu schválil, 

c) manželé se dohodli na úpravě svých majetkových 

poměrů, svého bydlení, a popřípadě výživného pro 

dobu po tomto rozvodu. 

 

1. K části první – bod 4. – nesouhlasíme s tím, aby 

v případě tzv, rozvodu dohodou podle § 757 NOZ již 

nebylo potřeba souhlasu soudu k úpravě poměrů 

nezletilého dítěte. Je to však výlučně soud, kdo je dle 

§ 867 NOZ brát v potaz zájmy dítěte při rozhodnutích, 

která se týkají výkonu rodičovské zodpovědnosti. 

Názoru dítěte věnuje soud patřičnou pozornost.  

 

Notáři sepisujícímu notářský zápis se svolením k 

vykonatelnosti o dohodě, jejímž obsahem je úprava 

vyživovací povinnosti nebo povinností a práv 

vyplývajících z rodičovské odpovědnosti k 

nezletilému dítěti, které nenabylo plné svéprávnosti, 

taková povinnost dána není a není tedy ani zřejmé, 

jakým způsobem budou zajištěna výše zmíněná práva 

dítěte. 

 

tato připomínka je zásadní 

 

 bod 5 § 757 odst. 2: 

 

VARIANTA I: 

§ 757 odst. 2 občanského zákoníku – Dohoda uvedená 

v § 755 odst. 3 a odstavci 1 písm. b) vyžaduje formu 

notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti. 

Dohody uvedené v odstavci 1 písm. c) vyžadují 

písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny. 

 

 

VARIANTA II: 

VYSVĚTLENO 

 

Viz vysvětlení k první připomínce. 
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§ 757 odst. 2 - Dohody uvedené v § 755 odst. 3 a 

odstavci 1 písm. b) a c) vyžadují písemnou formu a 

podpisy musí být úředně ověřeny. 

 

Odůvodnění: 

Varianta I zajišťuje bezvadnost podání. 

 

Navrhované znění: 

§ 757 odst. 2 - Dohoda uvedená v § 755 odst. 3 a § 

757 odstavci 1 písm. b) vyžaduje formu notářského 

zápisu se svolením k vykonatelnosti. Dohody uvedené 

v odstavci 1 písm. c) vyžadují písemnou formu a 

podpisy musí být úředně ověřeny. 

tato připomínka je doporučující 

 

 bod 6 § 906 odst. 1: 

 

Má-li být rozhodnuto o rozvodu manželství rodičů 

dítěte, dohodnou se nejprve rodiče, jak bude každý z 

nich napříště o dítě pečovat, a to s uvážením zájmu 

dítěte. Při tom vezmou v úvahu nejen vztah dítěte ke 

každému z nich, ale také jeho vztah k sourozencům, 

popřípadě i k prarodičům. 

 

 

Odůvodnění: 

Uvedené ustanovení opět ignoruje participační práva 

nezletilých dětí v řízení.  Rodičům se dává možnost se 

dohodnout v podstatě, jakkoliv bez ohledu na zájmy a 

přání nezletilých dětí.   

Navrhované znění: 

§ 906 odst. 1 - Má-li být rozhodnuto o rozvodu 

manželství rodičů dítěte, soud nejprve určí, jak bude 

každý z rodičů napříště o dítě pečovat, a to s uvážením 

zájmu dítěte; s tímto zřetelem se od souhlasného 

stanoviska rodičů soud odchýlí jen tehdy, vyžaduje-li 

to zájem dítěte. Soud vezme v úvahu nejen vztah dítěte 

VYSVĚTLENO 

 

Viz vysvětlení k první připomínce. 
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ke každému z rodičů, ale také jeho vztah k 

sourozencům, popřípadě i k prarodičům. 

tato připomínka je zásadní 

 

 bod 7 § 909 

 

Změní-li se poměry a nedohodnou-li se rodiče o 

výkonu povinností a práv vyplývajících z rodičovské 

odpovědnosti ve formě notářského zápisu se 

svolením k vykonatelnosti, může soud změnit 

rozhodnutí nebo dohodu týkající se výkonu 

povinností a práv vyplývajících z rodičovské 

odpovědnosti i bez návrhu; to platí i tehdy, je-li 

dohoda ve zjevném rozporu se zájmem dítěte. 

 

Odůvodnění: 

Na rozdíl od výše uvedené úpravy se zde již nejedná 

pouze o manžele – rodiče a děti narozené z manželství, 

ale i o rodiče a děti narozené mimo manželství.  

Nepřípustnost této úpravy spočívá v tom, že neřeší, 

kdo a jakým způsobem bude posuzovat změnu 

poměrů. Je přece absolutně nemožné posoudit 

skutečnost, že ke změně poměrů došlo, když nebudou 

zjištěny výchozí poměry v době, kdy byla uzavírána 

původní dohoda rodičů a za jakých okolností k 

takové dohodě došlo. A opět jsou zde naprosto 

popřena participační práva  

nezletilých dětí a jejich zastoupení v tomto řízení.  

 

Navrhované znění: 

§ 909 - Změní-li se poměry, soud změní rozhodnutí 

týkající se výkonu povinností a práv vyplývajících z 

rodičovské odpovědnosti i bez návrhu. 

tato připomínka je zásadní  

 

VYSVĚTLENO 

 

Obdobně jako je již v současnosti třeba zjišťovat změnu poměrů v případech, 

kdy soud rozhoduje o změně rodičovských povinností, na jejichž obsahu se dohodli 

nesezdaní rodiče nebo manželé, kteří spolu nežijí, bude napříště třeba posuzovat 

změnu poměrů i u dítěte rozvedených rodičů, kteří se dříve dohodli na úpravě 

poměrů dítěte pro dobu po rozvodu. I v těchto případech by však měla být 

preferována dohoda rodičů o změně těchto povinností před jejich soudní úpravou. 

Participaci dítěte na svém rozhodnutí by v takovém případě měli zajistit sami rodiče. 

Nedohodnou-li se rodiče při změně poměrů, rozhodne o změně rodičovských 

povinností opatrovnický soud v řízení, v němž by měl být podle příslušných 

procesních pravidel zjišťován názor dítěte. 

 body 8. až 10 - tyto novelizační změny představují 

výrazné zvýšení soudních poplatků a požadujeme je 
VYSVĚTLENO 
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z návrhu vypustit. Změna může mít za následek 

ztížení přístupu k výkonu práv v případě lidí s nízkými 

příjmy ohrožených chudobou a sociálním vyloučením. 

 

tato připomínka je zásadní  

 

Viz vysvětlení k předešlé připomínce týkající se soudních poplatků. 

 

 bod 9 § 921a 

 

(1) Splatnou pohledávku výživného lze postoupit, 

obdrží-li oprávněná osoba za pohledávku úplatu 

odpovídající hodnotě předmětu plnění v době 

postoupení vyjádřené v penězích; jde-li o 

nepeněžitou pohledávku, má se za to, že hodnota 

předmětu plnění odpovídá výši jeho obvyklé ceny 

v době postoupení. K postoupení pohledávky 

v rozporu s podmínkami podle věty první se 

nepřihlíží; bylo-li však takto oprávněné osobě něco 

plněno, nemá druhá strana právo požadovat, aby jí 

to bylo vráceno nebo jinak plněno. 

(2) Byla-li postoupena pohledávka podle odstavce 1, 

odpovídá postupitel postupníkovi až do výše přijaté 

úplaty s úroky za to, že pohledávka v době postoupení 

trvala. To neplatí, pokud postupník mohl vědět, že 

pohledávka je nejistá nebo nedobytná. Postupitel 

neručí postupníkovi za dobytnost pohledávky. 

K ujednání odchylujícímu se od ustanovení věty 

první až třetí v neprospěch postupitele se nepřihlíží. 

(3) Ustanovení § 898 se na postoupení pohledávky 

podle odstavce 1 nepoužije. Ustanovení zákona 

omezující nakládání s pohledávkou výživného se na 

postoupenou pohledávkou nepoužijí. Pohledávka na 

výživné, která byla postoupena, smrtí oprávněné 

osoby nezaniká. 

 

Odůvodnění: 

 

Zde existují obavy o to, že bude docházet ke „kupčení“ 

s pohledávkami na výživném, což bude pouze živná 

VYSVĚTLENO 

 

Na základě připomínek jiných připomínkových míst bylo dohodnuto, že zmiňované 

riziko zneužití by mělo být minimalizováno požadavkem na schválení dohody 

o postoupení opatrovnickým soudem podle ustanovení § 898 občanského zákoníku 

a požadavkem na úhradu úplaty bezhotovostním převodem. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBG3FUVE1)



153 

  

Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

půda pro pochybné vymahače, nebo budou 

pohledávky přeprodávány do zahraničí pochybným 

osobám a společnostem, jak se to již děje např. u 

pohledávek za nezl. dětmi na jízdném.  

 

Navrhované znění:  

toto ustanovení navrhujeme zrušit 

tato připomínka je zásadní  

 

 ke změně zákona o soudních poplatcích, bod 2 a 3, § 

11 odst. 1 

 

Od poplatku se osvobozují řízení ve věcech  

a) opatrovnických, péče soudu o nezletilé 

neuvedených v písm. c), osvojení a povolení uzavřít 

manželství, 

 c) vzájemné vyživovací povinnosti rodičů a dětí, péče 

o nezletilé dítě, výživy nezletilého dítěte, styku s 

nezletilým dítětem s výjimkou omezení nebo zákazu 

styku rodiče s dítětem a styku dítěte s příbuznými a 

dalšími osobami, předání nezletilého dítěte mezi 

rodiči navzájem, pro nezletilé dítě významných, na 

nichž se rodiče nemohou dohodnout, a určení rodiče, 

který bude nezletilé dítě zastupovat při právním 

jednání, v prvním stupni řízení, 

 

Odůvodnění: 

Nejasné (nejednoznačné) formulování paragrafového 

znění §11 odst. 1 písm. a) a c). Není zřejmé, co je 

zpoplatněno, co je osvobozeno a co spadá do výjimky. 

 

Navrhované znění: 

Od poplatku se osvobozují řízení ve věcech  

 a) opatrovnických, péče soudu o nezletilé 

neuvedených v písm. c), osvojení a povolení uzavřít 

manželství, 

 c) vzájemné vyživovací povinnosti rodičů a dětí, péče 

o nezletilé dítě, výživy nezletilého dítěte, styku s 

VYSVĚTLENO 

 

Na základě připomínek jiných připomínkových míst bude ustanovení upraveno 

takto: 

 

§ 11 

 

 (1) Od poplatku se osvobozují řízení ve věcech  

  

a) opatrovnických, péče soudu o nezletilé neuvedených v písm. c), osvojení a 

povolení uzavřít manželství, 

  

b) důchodového pojištění (zabezpečení), příplatku k důchodu, zvláštního příspěvku 

k důchodu, nemocenského pojištění, státní sociální podpory, pojistného na veřejné 

zdravotní pojištění, sociální péče, pomoci v hmotné nouzi a státních dávek, podpory 

v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci a kompenzace a dávek pěstounské 

péče,  

  

c) vzájemné vyživovací povinnosti rodičů a dětí, péče o nezletilé dítě, styku 

s nezletilým dítětem, předání nezletilého dítěte mezi rodiči navzájem, pro 

nezletilé dítě významných, na nichž se rodiče nemohou dohodnout, a určení 

rodiče, který bude nezletilé dítě zastupovat při právním jednání, v prvním 

stupni řízení, 

 

Vymezení jednotlivých od poplatku osvobozených řízení podle § 11 odst. 1 písm. c) 

kopíruje vymezení jednotlivých záležitostí, o nichž se rozhoduje v řízení péče soudu 

o nezletilé podle § 466 ZŘS. U všech zbývajících výslovně nejmenovaných 

záležitostí by se mělo uplatnit osvobození podle § 11 odst. 1 písm. a). Již jen z těchto 

důvodů by při aplikaci tohoto osvobození neměly vznikat interpretační potíže. 
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nezletilým dítětem s výjimkou omezení nebo zákazu 

styku rodiče s dítětem a styku dítěte s příbuznými a 

dalšími osobami, předání nezletilého dítěte mezi 

rodiči navzájem, pro nezletilé dítě významných, na 

nichž se rodiče nemohou dohodnout, a určení rodiče, 

který bude nezletilé dítě zastupovat při právním 

jednání, v prvním stupni řízení, 

 

tato připomínka je zásadní  

 

Hlavní město Praha 

 

Mgr. Jana Machová, e-mail: 

jana.machova@praha.eu 

Obecná připomínka k celému návrhu  

 

Hlavní město Praha vítá návrh změn právní úpravy 

v tom smyslu, že v rámci úpravy poměrů k dětem 

v případě rozvodu či rozchodu rodičů je 

upřednostňována dohoda rodičů před rozhodnutím 

soudu v dané věci. Navrhovaná úprava však výrazně 

omezuje participační práva dětí, ke kterým se ČR 

zavázala ratifikací mezinárodní Úmluvy o právech 

dítěte, a právo na ochranu nejlepšího zájmu dítěte, 

která dětem zaručuje Úmluva o právech dítěte. 

 

Podle čl. 2 odst. 2 cit. úmluvy se státy, které jsou 

smluvní stranou úmluvy, zavazují učinit „všechna 

potřebná opatření k tomu, aby dítě bylo chráněno před 

všemi formami diskriminace nebo trestání, které 

vyplývají z postavení, činnosti, vyjádření názorů nebo 

přesvědčení jeho rodičů, zákonných zástupců nebo 

členů rodiny“.  

Podle čl. 3 odst. 2 a 3 jsou tyto státy povinny zajistit 

dítěti takovou ochranu a péči, jaká je nezbytná pro 

VYSVĚTLENO 

 

S přihlédnutím k výsledku vypořádání připomínek dalších připomínkových míst 

a soudů se předkladatel kloní k tomu nezavádět vykonatelný notářský zápis jako 

rovnocenný způsob úpravy poměrů nezletilého dítěte k dohodám schvalovaným 

soudem. Možnost vydat exekuční titul by tedy měla zůstat do budoucna i nadále 

v rukou soudu. Přistoupeno bylo k volbě varianty II, která je z pohledu účastníků 

také finančně a časově méně nákladná. Vedle schválení dohody soudem by tedy 

mohla existovat možnost rodičů dítěte předložit soudu, který má rozhodovat 

o rozvodu, dohodu o poměrech dítěte v písemné formě s úředně ověřenými podpisy. 

Tato dohoda, pokud k ní nebyly dány předpoklady již na počátku, by mohla být 

uzavřena zpravidla poté, co rodiče absolvovali odborné poradenství (edukaci), jehož 

absolvování jim uložil opatrovnický soud dítěte, popřípadě předběžné projednání 

věci před soudem v rámci jiného soudního roku. Celé opatrovnické řízení (včetně 

jednání, dokazování a rozhodnutí) by však v takovém případě proběhnout nemuselo 

a výsledkem by byla mimosoudní dohoda rodičů, která by nebyla vykonatelná. Za 

optimální se v tomto ohledu považuje stav, kdy se edukací rodičů odstraní překážky 

v dosažení dohody, za něž je v praxi často považována především jejich 

nedostatečná informovanost a nedostatek komunikace. Pro účely uzavření dohody 

by v tomto smyslu mohl posloužit tzv. rodičovský plán, který je mnohými soudy již 

v praxi používán (např. 

https://www.justice.cz/documents/39209/1040655/Rodicovsky+plan.pdf/eddfb134-

bf7b-4eb7-9d99-1f02cd02a07a). Ten pomáhá rodičům se do budoucna podrobně 

zamyslet nad řadou potenciálně konfliktních situací v dalším životě dítěte a nastínit 

jejich řešení (vzdělávání, lékařské péče, 

volnočasové aktivity atd.). Je-li rodiči na těchto aspektech dosaženo shody, 

nepokládá se již za nutné vtělovat tyto závěry do vykonatelného titulu, který je stejně 

není způsobilý odpovídajícím způsobem postihnout. Vznikne-li přitom mezi rodiči 
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jeho blaho a činí proto všechna potřebná a 

zákonodárná opatření, přičemž „zabezpečí, aby 

instituce, služby a zařízení odpovědné za péči a 

ochranu dětí odpovídaly standardům stanoveným 

kompetentními úřady“.  

 

Navrhovaný způsob uzavírání dohod o úpravě poměrů 

k nezletilému dítěti formou notářského zápisu se 

svolením k vykonatelnosti tyto podmínky nesplňuje.  

 

Notáři nejsou kvalifikovaní pro posouzení nejlepšího 

zájmu dítěte, navrhovaná novela nepředpokládá jejich 

specializaci na oblast rodinného práva a sociálně-

právní ochrany dětí. V případě rozvodu manželství 

sice soud poskytuje „záruku“ formou posouzení, zda 

je uzavřená dohoda v souladu se zájmem dítěte, avšak 

u nesezdaných párů, které již k soudnímu jednání 

nepřistupují, tato pojistka zaručena není.  

Sepsání notářského zápisu je placenou službou, 

zatímco opatrovnické řízení je od soudních poplatků 

osvobozeno. Forma a výše úhrady přitom může být 

významným motivačním prvkem pro rodiče, kterou 

cestu pro uspořádání poměrů k dítěti před a po 

rozvodu zvolí. V níže uvedených připomínkách 

k jednotlivým změnám vycházíme z těchto uvedených 

úvah a požadujeme ponechat schvalování dohod 

uzavřených rodiči v kompetenci soudů s tím, že řízení 

o schválení dohody rodičů by bylo osvobozeno od 

soudních poplatků, zatímco opatrovnická řízení na 

v budoucnu obtížně řešitelný spor, je to spíše důvod k tomu, aby se záležitostí nově 

zabýval opatrovnický soud dítěte, nežli aby byl dán prostor jedné ze stran k nařízení 

exekuce původní úpravy. Za adekvátní se rovněž pokládá, aby na vyplnění 

rodičovského plánu participovali rodiče přímo s dítětem, neboť právě oni se budou 

společně podílet na jeho realizaci. 

 

Nepokládá se za nezbytné i nadále plošně zatěžovat děti a jejich rodiče žijící 

v manželství povinností absolvovat proces, jehož výsledkem by byla úprava poměrů 

dítě obsažená v exekučním titulu. Z analýzy struktury dat o rozhodování o výživném 

ze rok 2018 vyplývá, že na celkovém ročním počtu rozhodnutí o výživě dítěte 

(tj. včetně rozhodnutí o změnách) se případy, kdy byla povinnost platit výživné 

určena pro případ rozvodu, podílejí zhruba z 30 %. Počet věcí, kdy bylo 

rozhodováno o výživném bez jakékoli souvislosti s rozvodem manželství (výživné 

dítěte nesezdaných rodičů a výživné dítěte manželů, kteří spolu nežijí) činil 11 882. 

Počet případů, kdy bylo o výživném rozhodováno v souvislosti s rozvodem 

manželství, činil 11 930 (tento počet zahrnuje případy, kdy bylo o výživném 

rozhodována pouze pro případ rozvodu i případy, kdy bylo výživné určeno také pro 

dobu před rozvodem). Ve 4 575 případech však bylo o výživném rozhodováno 

pouze pro dobu po rozvodu. Z této kategorie lze s určitým zjednodušením odvozovat 

počet případů, kdy dochází již v současnosti k rozhodování pouze z důvodu, že 

dochází k rozvodu manželství, aniž by k tomu existovala praktická potřeba. Z toho 

lze vyvodit, že právní úprava, která pro případ rozvodu vyžaduje vždy rozhodnutí 

o úpravě poměrů nezletilého, do značné míry vyvolává umělou potřebu mít zde 

vykonatelný titul, i když to z praktického důvodu není nezbytné. Typicky se jedná 

o případy, kdy se rozvádějící se manželé dokáží dohodnout na úpravě poměrů 

nezletilého i bez ingerence soudu, nebo o případy, kdy sice nepanuje mezi rodiči 

shoda na všech záležitostech, zároveň zde však nepanuje stav ohrožení dítěte. 

Zároveň ani ze zkušeností soudů nevyplývá, že by zde existoval rozdíl v ochotě plnit 

rodičovské povinnosti v závislosti na tom, zda byla její úprava obsažena 

v mimosoudní dohodě (u nesezdaných rodičů, kteří se dohodli po zahájení 

opatrovnického řízení a řízení bylo zastaveno), anebo v soudem schválené dohodě. 

Řádově se rovněž liší počty případů, kdy je o výživném rozhodováno a kdy je 

výživné skutečně vymáháno (v roce 2017 bylo podle informací od Exekutorské 

komory vymáháno výživné pro nezletilé dítě ve 3 314 případech). Plošný požadavek 

na vykonatelnou úpravu poměrů tudíž u relevantní části populace představuje 

požadavek, který není nezbytný. 
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návrh jednoho z účastníků řízení včetně řízení o 

úpravě poměrů dítěte by bylo zpoplatněno.  

Tím by byla podpořena přednost dohody rodičů, 

zpoplatněním opatrovnických řízení by došlo k jejich 

omezení (podání menšího počtu návrhů) a především 

by byla zachována práva dětí, ke kterým se ČR 

zavázala ratifikací Úmluvy o právech dítěte. 

Tato připomínka je zásadní 

 

Navrhovaná úprava naopak nepopírá, že taktéž v relevantním počtu případů bude i 

nadále činnost soudů a OSPOD nenahraditelná. To však nutně neznamená, že 

všechny případy i nadále budou muset projít celým procesem soudního řízení, na 

jehož konci bude závazné a vykonatelné rozhodnutí schvalující dohodu. Řada 

případů bude moci být oproti současnosti vyřešena uzavřením dohody v dřívějším 

stadiu řízení po proběhlé edukaci rodičů či projednání věci v rámci jiného soudního 

roku. Bude-li zde přitom vedeno soudní řízení a dítěti ustanoven kolizní opatrovník, 

plně se zde uplatní požadavek na zjištění názoru dítěte ze strany příslušných orgánů. 

Jak již bylo uvedeno výše, předpoklad plnění dohody nezbytně nesouvisí s tím, zda 

byla dohoda schválena soudem, ale především s tím, nakolik je obsah dohody 

výsledkem dobrovolnosti a přesvědčení rodičů o tom, že je ujednaný způsob řešení 

v souladu se zájmem dítěte. V případech, kde by však mohla panovat důvodná 

obava, že by nevykonatelná dohoda nebyla plněna, se do budoucna nevylučuje, aby 

soud dohodu schválil. Rovněž se nevylučuje, aby soud rozhodl o jiné úpravě poměrů 

nezletilého, pokud by byla dohoda rodičů v rozporu se zájmem dítěte 

 

Navrhovaná úprava není v rozporu s požadavkem na zajištění participačních práv 

dítěte. Ustanovení procesních předpisů týkající se participace dítěte se uplatní vždy 

tehdy, pokud bude v záležitosti dítěte vedeno soudní řízení bez ohledu na to, jakým 

způsobem bude skončeno. V tomto ohledu je navrhovaná právní úprava plně 

v souladu s čl. 12 odst. 2 Úmluvy o právech dítěte, podle něhož se „dítěti zejména 

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

se jej dotýká, a to buď přímo, nebo prostřednictvím zástupce anebo příslušného 

orgánu, přičemž způsob slyšení musí být v souladu s procedurálními pravidly 

vnitrostátního zákonodárství“. V případech, kdy nebude vedeno opatrovnické řízení 

týkající se úpravy poměrů dítěte, se uplatní ustanovení § 875 odst. 2 občanského 

zákoníku. 
 

Jako nevhodné se jeví navrhované zpoplatnění řízení péče soudu o nezletilé 

v prvním stupni v závislosti na způsobu zahájení řízení. Tento princip je podle 

našeho názoru obhajitelný pouze v případě řízení o rozvod manželství, což by mělo 

přispívat také k dohodě manželů na záležitostech dítěte. V záležitostech, které se 

však dítěte týkají bezprostředně, by měl být přístup k soudu pokud možno co 

nejširší.  Tím spíše, že nelze spoléhat, že bude rozhodnuto o tom, že bude v řízení i 

přes nezaplacení soudního poplatku pokračováno.  
K části první - Změna občanského zákoníku 

 

VYSVĚTLENO 

 

Viz zdůvodnění výše. 
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K bodům  4 a 5  

Hl. m. Praha  se přiklání k Variantě II s tím, že § 757 

odst. 1 písm. b) požadujeme  ponechat v původním 

znění bez navrhované změny.  

Odůvodnění: důvody jsou uvedené v obecné 

připomínce v úvodu, hlavní město Praha se přiklání 

k ponechání schvalování dohod soudy.  

Tato připomínka je zásadní 

 

K bodu  6 

Požadujeme § 906 ponechat v původním znění.  Nově 

navrhované znění odstavců 1 a 2 požadujeme vypustit. 

Odůvodnění: důvody jsou uvedené v obecné 

připomínce v úvodu, hl. m. Praha se přiklání 

k ponechání schvalování dohod soudy. Původní znění 

§ 906 již obsahuje přednost dohody rodičů před 

rozhodnutím ze strany soudu, když uvádí, že soud „se 

od souhlasného stanoviska rodičů odchýlí jen tehdy, 

vyžaduje-li to zájem dítěte“.  

Tato připomínka je zásadní 

VYSVĚTLENO 

 

Viz zdůvodnění výše. 

K bodu  7 

Navrhujeme  § 909 ponechat v původním znění, tj. 

vypustit nově navrhovaný text. 

Odůvodnění: Podle  § 909 soud rozhoduje v případě 

změny poměrů, přičemž postup soudu upravuje cit.  § 

906, kdy je přednost dohody rodičů zachována.  

Tato připomínka je zásadní 

VYSVĚTLENO 

 

V souvislosti se zvolenou variantou budou upravena související ustanovení § 909 

a 923 odst. 1. Je nicméně třeba si uvědomit, že tyto případy se vztahují jak na situace 

dítěte rozvedených rodičů, tak na případy dítěte nesezdaných rodičů, o jehož 

poměrech byla dříve uzavřena dohoda. Z tohoto důvodu se navrhuje zobecnit, že 

změní-li se poměry, bude moci soud rozhodnout o změně úpravy poměrů jen tehdy, 

nedohodnou-li se na ní rodiče. 

K bodu  10 VYSVĚTLENO 

 

Viz zdůvodnění výše. 
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Ustanovení § 923 navrhujeme ponechat v původním 

znění, tj. vypustit nově navrhovaný text.  

Odůvodnění: důvody jsou uvedené v obecné 

připomínce v úvodu, hl. m. Praha se přiklání 

k ponechání schvalování dohod soudy.  

Tato připomínka je zásadní 

K části druhé - Změna občanského soudního řádu 

 

K bodu  1 

Z navrhovaného textu  § 76 odst. 1 písm. a)  

požadujeme vypustit text za čárkou, tj. „ přičemž výše 

výživného placeného dítěti nesmí klesnout pod částku 

odpovídající třem čtvrtinám životního minima pro 

nezaopatřené dítě podle jiného právního předpisu“ 

Odůvodnění: Ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) 

upravuje minimální výši výživného na základě 

předběžného opatření, a to na tři čtvrtiny životního 

minima nezaopatřeného, kterého se návrh týká, tj. 

min. částku 1305,- Kč (vypočteno z aktuální výše 

životního minima nezaopatřeného dítěte ve věku do 6 

let). V praxi je stanovováno nižší výživné samotným 

rozhodnutím ve věci v případě sociálně slabších rodin. 

Takto stanovená minimální výše výživného u rodin, 

které pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi, může 

znamenat existenční problémy vedoucí k sociálnímu 

vyloučení. Nezbytnou míru výživného by měl soud 

stanovit na základě posouzení poměrů rodiny.  

Tato připomínka je zásadní 

 

VYSVĚTLENO 

 

Problém, který měl být původně řešen zavedením možnosti skládat část výživného 

do soudní úschovy, by měl být na základě výsledků připomínkového řízení řešen 

odlišným způsobem. Soud v rozhodnutí, jímž má být výživné za minulou dobu 

sníženo, současně rozhodne o tom, že se v rozsahu, v němž se již spotřebované 

výživné nevrací, přiměřeně sníží nejbližší v budoucnu splatné dávky výživného. 

Tímto způsobem bude moci být povinnému z vyživovací povinnosti kompenzováno, 

že na výživném platil více, než měl. Řešitelné by tímto způsobem měly být lépe i 

případy, kdy původní výše výživného nepřekračoval dříve navrhovaný limit. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBG3FUVE1)



159 

  

Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

K části třetí - Změna zákona o soudních poplatcích 

 

K bodu  2 

Navrhujeme v § 11 odst. 1 písm. a) vložit za slovo 

„opatrovnických“ slova „ v případě, že soud schvaluje 

dohodu rodičů“, a vypustit slova „péče soudu o 

nezletilé neuvedených v písm. c)“, takže text 

ustanovení bude znít takto: 

a) opatrovnických v případě, že soud schvaluje dohodu 

rodičů, osvojení a povolení uzavřít manželství 

Odůvodnění: důvody jsou uvedené v obecné 

připomínce v úvodu, hl. m. Praha  se přiklání 

k ponechání schvalování dohod soudy s tím, že pokud 

soud bude schvalovat dohodou rodičů o úpravě 

poměrů k dítěti či změněn výživného, bude toto řízení 

osvobozeno od poplatků, avšak opatrovnická řízení na 

návrh jednoho z rodičů by již soudním poplatkům 

podléhala. 

 

NEAKCEPTOVÁNO 

 

Jako nevhodné se jeví navrhované zpoplatnění řízení péče soudu o nezletilé 

v prvním stupni v závislosti na způsobu zahájení řízení. Tento princip je podle 

našeho názoru obhajitelný pouze v případě řízení o rozvod manželství, což by mělo 

přispívat také k dohodě manželů na záležitostech dítěte. V záležitostech, které se 

však dítěte týkají bezprostředně, by měl být přístup k soudu pokud možno co 

nejširší.  Tím spíše, že nelze spoléhat, že bude rozhodnuto o tom, že bude v řízení i 

přes nezaplacení soudního poplatku pokračováno. 

K bodu  3 

V § 11 odst. 1 písm. c) požadujeme nově navrhované 

znění písmene c) zrušit. 

Současně požadujeme ve stávajícím znění  písmena c)  

doplnit  za slova „rodičů a dětí“   slova „ v případě, že 

soud schvaluje dohodu stran nebo se jedná o návrh 

zletilého nezaopatřeného dítěte,“. 

Odůvodnění: Opět vycházíme z obecné připomínky, 

kdy preferujeme dohodu stran, která by měla být od 

poplatků osvobozena. Strany tak budou motivovány 

NEAKCEPTOVÁNO 

 

Jako nevhodné se jeví navrhované zpoplatnění řízení péče soudu o nezletilé 

v prvním stupni v závislosti na způsobu zahájení řízení. Tento princip je podle 

našeho názoru obhajitelný pouze v případě řízení o rozvod manželství, což by mělo 

přispívat také k dohodě manželů na záležitostech dítěte. V záležitostech, které se 

však dítěte týkají bezprostředně, by měl být přístup k soudu pokud možno co 

nejširší.  Tím spíše, že nelze spoléhat, že bude rozhodnuto o tom, že bude v řízení i 

přes nezaplacení soudního poplatku pokračováno. 
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k uzavírání dohod. Současně je však nezbytné 

pamatovat na návrh dětí po dosažení jejich zletilosti, 

avšak trvá jejich nezaopatřenost podle zákona o státní 

sociální podpoře.  

Tato připomínka je zásadní 

 

K bodu  9 

Požadujeme ponechat slova „o určení výživného, 

včetně jeho zvýšení, jakož i“. 

Odůvodnění: navazuje na předchozí připomínky.  

Tato připomínka je zásadní 

 

 

AKCEPTOVÁNO 

 

Příslušná slova budou ponechána v návaznosti na připomínky dalších 

připomínkových míst. 

K části čtvrté - Změna notářského řádu 

 

K bodům 1 a 2 

Požadujeme ponechat text v původním znění bez 

navrhovaných změn. 

Odůvodnění: viz obecná připomínka. Navrhovaná 

změna nezajišťuje služby odpovídající požadovaným 

standardům a především dětem nejsou dostatečně 

zajišťována jejich participační práva v souladu 

s mezinárodní Úmluvou o právech dítěte a zákonem o 

sociálně-právní ochraně dětí.  

Tato připomínka je zásadní 

 

AKCEPTOVÁNO 

 

Úprava vykonatelného notářského zápisu bude z návrhu vypuštěna. 

K části sedmé - Změna zákona o zvláštních 

řízeních soudních 

 

AKCEPTOVÁNO 

 

Změna ustanovení § 389 ZŘS bude z návrhu vypuštěna. 
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K bodu  5 

Doplněný odstavec  3 § 389 upravuje duplicitně 

možnosti postupu soudu jako v § 474. 

Dáváme proto ke zvážení, zda je nezbytné k takové 

úpravě přistoupit. Současně upozorňujeme na 

skutečnost, že uložit manželům účast na „mediačním 

jednání“ na dobu nejvýše 3 měsíců, jak je 

v navrhovaném, ale již i ve stávajícím § 474 uvedeno, 

je v rozporu s § 4 zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci. 

 

K bodu 6 

Požadujeme ponechat  § 390 ve stávajícím znění. 

Odůvodnění: viz obecná připomínka.  

Tato připomínka je zásadní 

 

AKCEPTOVÁNO 

 

Změna ustanovení § 390 ZŘS bude z návrhu vypuštěna. 

K bodu  10 

Viz připomínka k bodu č. 5 – pouze upozorňujeme na 

rozpor se zákonem o mediaci. 

 

NEAKCEPTOVÁNO 

 

 

 

K bodu  13 

Požadujeme z nově navrhovaného textu vypustit slova 

„, o níž je sepsán notářský zápis se svolením 

k vykonatelnosti“ 

Odůvodnění: viz obecná připomínka, kdy se hl. m. 

Praha  nepřiklání ke schvalování dohod rodičů formou 

notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti.  

Tato připomínka je zásadní 

 

AKCEPTOVÁNO 

 

Zmínka o vykonatelném notářskému zápisu budu v návaznosti na upuštění od jeho 

zavedení vypuštěna. 

K bodu  15 AKCEPTOVÁNO 
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Požadujeme ponechat  § 501 odst. 1 i 2 ve stávajícím 

znění bez navrhovaných úprav. 

Odůvodnění: viz obecná připomínka.  

Tato připomínka je zásadní 

 

 

K bodu  16 

Požadujeme ponechat  § 502 a § 503 ve stávajícím 

znění bez navrhovaných úprav. 

Odůvodnění: viz obecná připomínka.  

Tato připomínka je zásadní 

AKCEPTOVÁNO 

 

Zlínský kraj 

 

Mgr. Aleš Křížan, e-mail 

ales.krizan@kr-zlinsky.cz 

 

K návrhu zákona, části první, bodu 7 (§ 909 

občanského zákoníku ve znění návrhu): Navrhujeme 

z textu upraveného § 909 občanského zákoníku 

vypustit sousloví „ve formě notářského zápisu“, 

případně je nahradit textem „ve smyslu ustanovení 

§ 757“. 
 

Odůvodnění: Navrhované znění § 757 (bod 5 návrhu 

zákona) je předloženo ve dvou variantách:  

„VARIANTA I: 

5. V § 757 se na začátek odstavce 2 vkládá věta 

„Dohoda uvedená v § 755 odst. 3 a odstavci 1 

písm. b) vyžaduje formu notářského zápisu se 

svolením k vykonatelnosti.“. 

VARIANTA II:  

5. V § 757 odst. 2 se za slova „uvedené v“ vkládají 

slova „§ 755 odst. 3 a“ a za slova „odstavci 1 písm.“ 

se vkládají slova „b) a“.  

Upravený odstavec § 757 odst. 2 občanského 

zákoníku tedy zní ve variantě II: „(2) Dohody uvedené 

AKCEPTOVÁNO 

 

S přihlédnutím k výsledku vypořádání připomínek dalších připomínkových míst 

a soudů se předkladatel kloní k tomu nezavádět vykonatelný notářský zápis jako 

rovnocenný způsob úpravy poměrů nezletilého dítěte k dohodám schvalovaným 

soudem. Možnost vydat exekuční titul by tedy měla zůstat do budoucna i nadále 

v rukou soudu. Přistoupeno bylo k volbě varianty II. V souvislosti se zvolenou 

variantou budou upravena související ustanovení § 909 a 923 odst. 1. Je nicméně 

třeba si uvědomit, že tyto případy se vztahují jak na situace dítěte rozvedených 

rodičů, tak na případy dítěte nesezdaných rodičů, o jehož poměrech byla dříve 

uzavřena dohoda. Z tohoto důvodu se navrhuje zobecnit, že změní-li se poměry, 

bude moci soud rozhodnout o změně úpravy poměrů jen tehdy, nedohodnou-li se na 

ní rodiče. Forma této úpravy pak bude záviset na tom, v jaké formě se rodiče dohodli 

na dřívější úpravě. V případě, že byla dříve uzavřena dohoda v písemné formě 

s úředně ověřenými podpisy (vyžadoval-li to v případě rozvádějících se rodičů 

zákon), mělo by ke změně dojít v téže formě. V případě dítěte nesezdaných rodičů 

zvláštní požadavek na formu dohody stanoven není. 
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v § 755 odst. 3 a odstavci 1 písm. b) a c) vyžadují 

písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny.“ 

Podle varianty I § 757 bude dohoda rodičů o poměrech 

k dítěti po rozvodu mít formu notářského zápisu, ale 

dle varianty II bude tato dohoda nadále pouze 

v písemné formě s úředně ověřenými podpisy.  

 

Tomu neodpovídá předložené znění bodu 7, které není 

v alternativách, ale rovnou počítá s formou notářského 

zápisu, tedy výhradně s variantou I:.  

„§ 909 zní: 

„§ 909 

 Změní-li se poměry a nedohodnou-li se rodiče 

o výkonu povinností a práv vyplývajících z rodičovské 

odpovědnosti ve formě notářského zápisu se svolením 

k vykonatelnosti, může soud změnit rozhodnutí nebo 

dohodu týkající se výkonu povinností a práv 

vyplývajících z rodičovské odpovědnosti i bez návrhu; 

to platí i tehdy, je-li dohoda ve zjevném rozporu se 

zájmem dítěte.“.“ 

Tento rozpor by měl být opraven. Samozřejmě je 

možné nesrovnalost napravit i tak, že ve dvou 

variantách bude předložen také § 909 (bod 7 návrhu 

zákona), případně že bude z § 757 alternativa (varianta 

II) vypuštěna. Současně upozorňujeme na skutečnost, 

že část čtvrtá návrhu zákona, změna notářského řádu, 

by v případě, že bude schválen § 757 ve variantě II, 

ztratila smysl.     

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Plzeňský kraj 

 

 

Zásadní připomínka: 

1. Ke znění ust. § 755 odst. 3 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

VYSVĚTLENO 

 

S přihlédnutím k výsledku vypořádání připomínek dalších připomínkových míst 

a soudů se předkladatel kloní k tomu nezavádět vykonatelný notářský zápis jako 

rovnocenný způsob úpravy poměrů nezletilého dítěte k dohodám schvalovaným 
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(3) Mají-li manželé nezletilé dítě, které není 

plně svéprávné, soud manželství nerozvede, 

dokud nerozhodne se manželé nedohodnou o 

poměrech dítěte v době po rozvodu manželů. 

Nedohodnou-li se manželé nebo je-li 

dohoda ve zjevném rozporu se zájmem 

dítěte, soud manželství nerozvede, dokud 

není o úpravě poměrů k dítěti na dobu po 

rozvodu rozhodnuto soudem v řízení podle 

odstavce 2 písm. a). Soud však i v tomto 

řízení vede manžele především k dohodě a 

může rozhodnout i tak, že jejich dohodu 

schválí. 

 

V této navrhované změně a výkladu dojde 

k tomu, že soud již v případě dohody rodičů 

nebude v dané věci rozhodovat, ale pouze 

schvalovat předloženou dohodu (v obou 

navrhovaných variantách). V takovém 

případě nebude dostatečně hájen zájem 

dítěte. Dohoda sepsaná rodiči může jít i proti 

zájmům dítěte. OSPOD (svým způsobem i 

soud) budou z celého procesu, jehož hlavním 

cílem je právě hájit nejlepší zájem nezletilého 

dítěte, vyloučen. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

2. Ke znění ust. § 757 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

VARIANTA I.: Vyžaduje formu notářského 

zápisu se svolením k vykonatelnosti. 

 

V takovém případě, kdy dohodu rodičů bude 

sepisovat notář, není jasné, kdo bude hájit 

nejlepší zájem dítěte. Notář nemusí být k 

soudem. Možnost vydat exekuční titul by tedy měla zůstat do budoucna i nadále 

v rukou soudu. Přistoupeno bylo k volbě varianty II, která je z pohledu účastníků 

také finančně a časově méně nákladná. Vedle schválení dohody soudem by tedy 

mohla existovat možnost rodičů dítěte předložit soudu, který má rozhodovat 

o rozvodu, dohodu o poměrech dítěte v písemné formě s úředně ověřenými podpisy. 

Tato dohoda, pokud k ní nebyly dány předpoklady již na počátku, by mohla být 

uzavřena zpravidla poté, co rodiče absolvovali odborné poradenství (edukaci), jehož 

absolvování jim uložil opatrovnický soud dítěte, popřípadě předběžné projednání 

věci před soudem v rámci jiného soudního roku. Celé opatrovnické řízení (včetně 

jednání, dokazování a rozhodnutí) by však v takovém případě proběhnout nemuselo 

a výsledkem by byla mimosoudní dohoda rodičů, která by nebyla vykonatelná. Za 

optimální se v tomto ohledu považuje stav, kdy se edukací rodičů odstraní překážky 

v dosažení dohody, za něž je v praxi často považována především jejich 

nedostatečná informovanost a nedostatek komunikace. Pro účely uzavření dohody 

by v tomto smyslu mohl posloužit tzv. rodičovský plán, který je mnohými soudy již 

v praxi používán (např. 

https://www.justice.cz/documents/39209/1040655/Rodicovsky+plan.pdf/eddfb134-

bf7b-4eb7-9d99-1f02cd02a07a). Ten pomáhá rodičům se do budoucna podrobně 

zamyslet nad řadou potenciálně konfliktních situací v dalším životě dítěte a nastínit 

jejich řešení (vzdělávání, lékařské péče, 

volnočasové aktivity atd.). Je-li rodiči na těchto aspektech dosaženo shody, 

nepokládá se již za nutné vtělovat tyto závěry do vykonatelného titulu, který je stejně 

není způsobilý odpovídajícím způsobem postihnout. Vznikne-li přitom mezi rodiči 

v budoucnu obtížně řešitelný spor, je to spíše důvod k tomu, aby se záležitostí nově 

zabýval opatrovnický soud dítěte, nežli aby byl dán prostor jedné ze stran k nařízení 

exekuce původní úpravy. Za adekvátní se rovněž pokládá, aby na vyplnění 

rodičovského plánu participovali rodiče přímo s dítětem, neboť právě oni se budou 

společně podílet na jeho realizaci. 

 

Nepokládá se za nezbytné i nadále plošně zatěžovat děti a jejich rodiče žijící 

v manželství povinností absolvovat proces, jehož výsledkem by byla úprava poměrů 

dítě obsažená v exekučním titulu. Z analýzy struktury dat o rozhodování o výživném 

ze rok 2018 vyplývá, že na celkovém ročním počtu rozhodnutí o výživě dítěte 

(tj. včetně rozhodnutí o změnách) se případy, kdy byla povinnost platit výživné 

určena pro případ rozvodu, podílejí zhruba z 30 %. Počet věcí, kdy bylo 

rozhodováno o výživném bez jakékoli souvislosti s rozvodem manželství (výživné 

dítěte nesezdaných rodičů a výživné dítěte manželů, kteří spolu nežijí) činil 11 882. 

Počet případů, kdy bylo o výživném rozhodováno v souvislosti s rozvodem 
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tomuto dostatečně kvalifikovaný a zároveň 

mu ze zákona nevyplývá ani povinnost hájit 

nejlepší zájem dítěte. Notář bude 

pravděpodobně zajišťovat pouze dodržení 

obsahových a formálních náležitostí dohody. 

Teoreticky může dojít k tomu, že dohoda 

rodičů půjde proti zájmu dítěte. 

 

Dalším aspektem je i finanční stránka dohody 

sepsané formou notářského zápisu, která není 

v návrhu jasně vymezená (výše úhrady za 

sepis u notáře?).  

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

manželství, činil 11 930 (tento počet zahrnuje případy, kdy bylo o výživném 

rozhodována pouze pro případ rozvodu i případy, kdy bylo výživné určeno také pro 

dobu před rozvodem). Ve 4 575 případech však bylo o výživném rozhodováno 

pouze pro dobu po rozvodu. Z této kategorie lze s určitým zjednodušením odvozovat 

počet případů, kdy dochází již v současnosti k rozhodování pouze z důvodu, že 

dochází k rozvodu manželství, aniž by k tomu existovala praktická potřeba. Z toho 

lze vyvodit, že právní úprava, která pro případ rozvodu vyžaduje vždy rozhodnutí 

o úpravě poměrů nezletilého, do značné míry vyvolává umělou potřebu mít zde 

vykonatelný titul, i když to z praktického důvodu není nezbytné. Typicky se jedná 

o případy, kdy se rozvádějící se manželé dokáží dohodnout na úpravě poměrů 

nezletilého i bez ingerence soudu, nebo o případy, kdy sice nepanuje mezi rodiči 

shoda na všech záležitostech, zároveň zde však nepanuje stav ohrožení dítěte. 

Zároveň ani ze zkušeností soudů nevyplývá, že by zde existoval rozdíl v ochotě plnit 

rodičovské povinnosti v závislosti na tom, zda byla její úprava obsažena 

v mimosoudní dohodě (u nesezdaných rodičů, kteří se dohodli po zahájení 

opatrovnického řízení a řízení bylo zastaveno), anebo v soudem schválené dohodě. 

Řádově se rovněž liší počty případů, kdy je o výživném rozhodováno a kdy je 

výživné skutečně vymáháno (v roce 2017 bylo podle informací od Exekutorské 

komory vymáháno výživné pro nezletilé dítě ve 3 314 případech). Plošný požadavek 

na vykonatelnou úpravu poměrů tudíž u relevantní části populace představuje 

požadavek, který není nezbytný. 

 

Navrhovaná úprava naopak nepopírá, že taktéž v relevantním počtu případů bude i 

nadále činnost soudů a OSPOD nenahraditelná. To však nutně neznamená, že 

všechny případy i nadále budou muset projít celým procesem soudního řízení, na 

jehož konci bude závazné a vykonatelné rozhodnutí schvalující dohodu. Řada 

případů bude moci být oproti současnosti vyřešena uzavřením dohody v dřívějším 

stadiu řízení po proběhlé edukaci rodičů či projednání věci v rámci jiného soudního 

roku. Bude-li zde přitom vedeno soudní řízení a dítěti ustanoven kolizní opatrovník, 

plně se zde uplatní požadavek na zjištění názoru dítěte ze strany příslušných orgánů. 

Jak již bylo uvedeno výše, předpoklad plnění dohody nezbytně nesouvisí s tím, zda 

byla dohoda schválena soudem, ale především s tím, nakolik je obsah dohody 

výsledkem dobrovolnosti a přesvědčení rodičů o tom, že je ujednaný způsob řešení 

v souladu se zájmem dítěte. V případech, kde by však mohla panovat důvodná 

obava, že by nevykonatelná dohoda nebyla plněna, se do budoucna nevylučuje, aby 

soud dohodu schválil. Rovněž se nevylučuje, aby soud rozhodl o jiné úpravě poměrů 

nezletilého, pokud by byla dohoda rodičů v rozporu se zájmem dítěte 
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Navrhovaná úprava není v rozporu s požadavkem na zajištění participačních práv 

dítěte. Ustanovení procesních předpisů týkající se participace dítěte se uplatní vždy 

tehdy, pokud bude v záležitosti dítěte vedeno soudní řízení bez ohledu na to, jakým 

způsobem bude skončeno. V tomto ohledu je navrhovaná právní úprava plně 

v souladu s čl. 12 odst. 2 Úmluvy o právech dítěte, podle něhož se „dítěti zejména 

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

se jej dotýká, a to buď přímo, nebo prostřednictvím zástupce anebo příslušného 

orgánu, přičemž způsob slyšení musí být v souladu s procedurálními pravidly 

vnitrostátního zákonodárství“. V případech, kdy nebude vedeno opatrovnické řízení 

týkající se úpravy poměrů dítěte, se uplatní ustanovení § 875 odst. 2 občanského 

zákoníku. 
 

Připomínka: 

1. Ke znění ust. § 389, odst. 3 zákona č. 

292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Odstavec 3 je nejasně formulován. 

Navrhované řešení je dle našeho názoru 

jasnější. 

 

(3) Mají-li manželé společné dítě, jehož 

poměry na dobu po rozvodu dosud nebyly 

upraveny, soud jim před předáním věci soudu 

podle § 417 uloží může uložit povinnost 

využít odborné poradenství za účelem 

poučení o  dopadech rodičovského konfliktu 

na vývoj dítěte a možnostech smírného 

řešení, zejména možnosti sepsání dohody o 

úpravě poměrů dítěte na dobu po rozvodu, 

popřípadě také rodičovského plánu. Soud 

může také manželům uložit na dobu nejvýše 3 

měsíců účast na mimosoudním smírčím nebo 

mediačním jednání nebo rodinné terapii, 

nebo jim nařídit setkání s poskytovatelem 

odborné pomoci, zejména odborníkem v 

oboru pedopsychologie. Věta první a druhá 

se nepoužije, není je-li tento postup 

s ohledem na okolnosti případu vhodný a 

AKCEPTOVÁNO 

 

Změna ustanovení § 389 ZŘS bude z návrhu v návaznosti na připomínky dalších 

připomínkových míst vypuštěna. 
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účelný. 

 

Moravskoslezský kraj Doporučující  připomínky  

 

1. PŘIPOMÍNKA 

K § 757 odst. 2 navrhované změny občanského 

zákoníku 

Preferujeme VARIANTU I, tedy dohodu formou 

notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti. 

 

Odůvodnění: 

Výhodou notářského zápisu je, že notář může svými 

právními znalostmi napomoci formulaci obsahu 

dohody o poměrech dítěte v době po rozvodu tak, aby 

vycházela z hlediska požadavku zákona 

z odůvodněných skutečností. Formou notářského 

zápisu je, oproti ve Variantě II navrhované dohodě 

s úředně ověřenými podpisy, více eliminováno riziko, 

že tato dohoda bude narychlo uzavírána s tím, aby 

došlo, k urychlení rozvodového řízení a po rozvodu 

byly závazky z této dohody opětovně napadány. 

Varianta I umožní lépe chránit zájem dítěte. Případná 

odměna notáře bude stanovena v regulované výši 

nepřesahující 3000,- Kč. 

 

VYSVĚTLENO 

 

S přihlédnutím k výsledku vypořádání připomínek dalších připomínkových míst 

a soudů se předkladatel kloní k tomu nezavádět vykonatelný notářský zápis jako 

rovnocenný způsob úpravy poměrů nezletilého dítěte k dohodám schvalovaným 

soudem. Možnost vydat exekuční titul by tedy měla zůstat do budoucna i nadále 

v rukou soudu. Přistoupeno bylo k volbě varianty II, která je z pohledu účastníků 

také finančně a časově méně nákladná. Vedle schválení dohody soudem by tedy 

mohla existovat možnost rodičů dítěte předložit soudu, který má rozhodovat 

o rozvodu, dohodu o poměrech dítěte v písemné formě s úředně ověřenými podpisy. 

Tato dohoda, pokud k ní nebyly dány předpoklady již na počátku, by mohla být 

uzavřena zpravidla poté, co rodiče absolvovali odborné poradenství (edukaci), jehož 

absolvování jim uložil opatrovnický soud dítěte, popřípadě předběžné projednání 

věci před soudem v rámci jiného soudního roku. Celé opatrovnické řízení (včetně 

jednání, dokazování a rozhodnutí) by však v takovém případě proběhnout nemuselo 

a výsledkem by byla mimosoudní dohoda rodičů, která by nebyla vykonatelná. Za 

optimální se v tomto ohledu považuje stav, kdy se edukací rodičů odstraní překážky 

v dosažení dohody, za něž je v praxi často považována především jejich 

nedostatečná informovanost a nedostatek komunikace. Pro účely uzavření dohody 

by v tomto smyslu mohl posloužit tzv. rodičovský plán, který je mnohými soudy již 

v praxi používán (např. 

https://www.justice.cz/documents/39209/1040655/Rodicovsky+plan.pdf/eddfb134-

bf7b-4eb7-9d99-1f02cd02a07a). Ten pomáhá rodičům se do budoucna podrobně 

zamyslet nad řadou potenciálně konfliktních situací v dalším životě dítěte a nastínit 

jejich řešení (vzdělávání, lékařské péče, 

volnočasové aktivity atd.). Je-li rodiči na těchto aspektech dosaženo shody, 

nepokládá se již za nutné vtělovat tyto závěry do vykonatelného titulu, který je stejně 

není způsobilý odpovídajícím způsobem postihnout. Vznikne-li přitom mezi rodiči 

v budoucnu obtížně řešitelný spor, je to spíše důvod k tomu, aby se záležitostí nově 

zabýval opatrovnický soud dítěte, nežli aby byl dán prostor jedné ze stran k nařízení 

exekuce původní úpravy. Za adekvátní se rovněž pokládá, aby na vyplnění 

rodičovského plánu participovali rodiče přímo s dítětem, neboť právě oni se budou 

společně podílet na jeho realizaci. 

 

Nepokládá se za nezbytné i nadále plošně zatěžovat děti a jejich rodiče žijící 

v manželství povinností absolvovat proces, jehož výsledkem by byla úprava poměrů 
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dítě obsažená v exekučním titulu. Z analýzy struktury dat o rozhodování o výživném 

ze rok 2018 vyplývá, že na celkovém ročním počtu rozhodnutí o výživě dítěte 

(tj. včetně rozhodnutí o změnách) se případy, kdy byla povinnost platit výživné 

určena pro případ rozvodu, podílejí zhruba z 30 %. Počet věcí, kdy bylo 

rozhodováno o výživném bez jakékoli souvislosti s rozvodem manželství (výživné 

dítěte nesezdaných rodičů a výživné dítěte manželů, kteří spolu nežijí) činil 11 882. 

Počet případů, kdy bylo o výživném rozhodováno v souvislosti s rozvodem 

manželství, činil 11 930 (tento počet zahrnuje případy, kdy bylo o výživném 

rozhodována pouze pro případ rozvodu i případy, kdy bylo výživné určeno také pro 

dobu před rozvodem). Ve 4 575 případech však bylo o výživném rozhodováno 

pouze pro dobu po rozvodu. Z této kategorie lze s určitým zjednodušením odvozovat 

počet případů, kdy dochází již v současnosti k rozhodování pouze z důvodu, že 

dochází k rozvodu manželství, aniž by k tomu existovala praktická potřeba. Z toho 

lze vyvodit, že právní úprava, která pro případ rozvodu vyžaduje vždy rozhodnutí 

o úpravě poměrů nezletilého, do značné míry vyvolává umělou potřebu mít zde 

vykonatelný titul, i když to z praktického důvodu není nezbytné. Typicky se jedná 

o případy, kdy se rozvádějící se manželé dokáží dohodnout na úpravě poměrů 

nezletilého i bez ingerence soudu, nebo o případy, kdy sice nepanuje mezi rodiči 

shoda na všech záležitostech, zároveň zde však nepanuje stav ohrožení dítěte. 

Zároveň ani ze zkušeností soudů nevyplývá, že by zde existoval rozdíl v ochotě plnit 

rodičovské povinnosti v závislosti na tom, zda byla její úprava obsažena 

v mimosoudní dohodě (u nesezdaných rodičů, kteří se dohodli po zahájení 

opatrovnického řízení a řízení bylo zastaveno), anebo v soudem schválené dohodě. 

Řádově se rovněž liší počty případů, kdy je o výživném rozhodováno a kdy je 

výživné skutečně vymáháno (v roce 2017 bylo podle informací od Exekutorské 

komory vymáháno výživné pro nezletilé dítě ve 3 314 případech). Plošný požadavek 

na vykonatelnou úpravu poměrů tudíž u relevantní části populace představuje 

požadavek, který není nezbytný. 

 

2. PŘIPOMÍNKA 

K § 755 odst. 3 navrhované změny občanského 

zákoníku 

Navrhujeme větu první nahradit tímto zněním: „Mají-

li manželé nezletilé dítě, které není plně svéprávné, 

soud manželství nerozvede, dokud se manželé 

VYSVĚTELENO  

 

Ustanovení § 755 odst. 3 bude upraveno takto:  
 

Mají-li manželé nezletilé dítě, které není plně svéprávné, soud manželství 

nerozvede, dokud nerozhodne se manželé nedohodnou o poměrech dítěte v době 

po rozvodu manželů. Nedohodnou-li se manželé, soud manželství nerozvede, 

dokud o tom nerozhodne soud v řízení o úpravu poměrů k dítěti na dobu po 

rozvodu. 
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nedohodnou o poměrech dítěte v době po rozvodu 

v souladu s § 906 odst. 1“. 

 

Odůvodnění: 

V ustanovení § 757 odst. 2 se stanoví, že „Dohoda 

uvedená v § 755 odst. 3 a odstavci 1 písm. b) vyžaduje 

formu notářského zápisu se svolením 

k vykonatelnosti…“. V ust.  § 755 odst. 3, na které se 

v ust. § 757 odst. 2 odkazuje, se de facto hovoří jen o 

situaci, kdy se manželé „nedohodnou“, vlastní 

potřeba „dohody“, která má být ve formě notářského 

zápisu, je zakotvena v ust. § 906 odst. 1 a odkaz 

v ustanovení § 757 odst. 2 by měl být v kontextu s § 

906 odst. 1 navrhované úpravy. 

 

Je třeba, aby v ust. § 755 odst. 3 i nadále zůstala podmínka, že předpokladem 

rozvodu manželství je předběžná úprava poměrů dítěte. Tato podmínka přitom bude 

v případě rozvodu se zjišťováním příčin rozvratu splněna také tím, že o úpravě 

poměrů dítěte autoritativně rozhodne opatrovnický soud dítěte. Odkaz na ust. § 906 

odst. 1 tedy není pro vyjádření daného záměru dostatečný. Do úvahy by připadal 

odkaz na celý § 906, ale upřednostňujeme zachovat a navázat na stávající způsob 

vyjádření v § 755 odst. 3. 

Jihomoravský kraj 

 

Zásadní připomínka: 

Smírčí/rychlé řešení rozvodových a rozchodových 

kauz je potřeba, zavedení soudních poplatků u 

opakovaných nebo šikanózních podání je vítáno. 

Z nabízených variant pro účely Rozvodu manželství 

(ust. § 755) preferujeme variantu I.- dohoda manželů 

při rozvodu na úpravě majetkových poměrů, bydlení, 

a popřípadě výživného pro dobu po tomto rozvodu by 

měla mít formu notářského zápisu se svolením 

k vykonatelnosti – dle našeho názoru to rodiče bude 

tlačit k větší odpovědnosti, než jen forma ověřených 

podpisů u varianty II. 

 

V předkládací zprávě se k prevenci rodičovského 

konfliktu, podpoře smírného řešení záležitostí dítěte, 

posílení dobrovolného plnění rodičovských 

povinností a prohloubení jejich rychlé a efektivní 

vymahatelnosti se navrhuje opatření bod 3) nastavení 

soudních poplatků podporující smírné a rychlé 

způsoby řešení záležitostí dítěte. S bodem 3) 

VYSVĚTLENO 

 

S přihlédnutím k výsledku vypořádání připomínek dalších připomínkových míst 

a soudů se předkladatel kloní k tomu nezavádět vykonatelný notářský zápis jako 

rovnocenný způsob úpravy poměrů nezletilého dítěte k dohodám schvalovaným 

soudem. Možnost vydat exekuční titul by tedy měla zůstat do budoucna i nadále 

v rukou soudu. Přistoupeno bylo k volbě varianty II, která je z pohledu účastníků 

také finančně a časově méně nákladná. Vedle schválení dohody soudem by tedy 

mohla existovat možnost rodičů dítěte předložit soudu, který má rozhodovat 

o rozvodu, dohodu o poměrech dítěte v písemné formě s úředně ověřenými podpisy. 

Tato dohoda, pokud k ní nebyly dány předpoklady již na počátku, by mohla být 

uzavřena zpravidla poté, co rodiče absolvovali odborné poradenství (edukaci), jehož 

absolvování jim uložil opatrovnický soud dítěte, popřípadě předběžné projednání 

věci před soudem v rámci jiného soudního roku. Celé opatrovnické řízení (včetně 

jednání, dokazování a rozhodnutí) by však v takovém případě proběhnout nemuselo 

a výsledkem by byla mimosoudní dohoda rodičů, která by nebyla vykonatelná. Za 

optimální se v tomto ohledu považuje stav, kdy se edukací rodičů odstraní překážky 

v dosažení dohody, za něž je v praxi často považována především jejich 

nedostatečná informovanost a nedostatek komunikace. Pro účely uzavření dohody 

by v tomto smyslu mohl posloužit tzv. rodičovský plán, který je mnohými soudy již 
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souhlasíme, dle našeho názoru by se však mělo jednat 

o částky podstatně nižší než je tomu u bodu 4) 

zavedení skládání jistoty k zajištění náhrady újmy jako 

prevence opakovaných šikanózních návrhů na 

nařízení předběžného opatření zejména ve věcech 

péče soudu o nezletilé, kdy skládání jistoty není 

poplatkem. Naopak u bodu 6) zavedení možnosti 

postoupení pohledávky na výživné jako rychlé cesty k 

prostředkům na výživu v plné výši zejména v případě 

rodičů, kteří jsou sice dostatečně solventní, avšak 

odmítají výživné platit ze subjektivních důvodů, 

máme obavu, že se to stane jen dalším „prostředkem“ 

řešení rodičovských sporů. 

v praxi používán (např. 

https://www.justice.cz/documents/39209/1040655/Rodicovsky+plan.pdf/eddfb134-

bf7b-4eb7-9d99-1f02cd02a07a). Ten pomáhá rodičům se do budoucna podrobně 

zamyslet nad řadou potenciálně konfliktních situací v dalším životě dítěte a nastínit 

jejich řešení (vzdělávání, lékařské péče, 

volnočasové aktivity atd.). Je-li rodiči na těchto aspektech dosaženo shody, 

nepokládá se již za nutné vtělovat tyto závěry do vykonatelného titulu, který je stejně 

není způsobilý odpovídajícím způsobem postihnout. Vznikne-li přitom mezi rodiči 

v budoucnu obtížně řešitelný spor, je to spíše důvod k tomu, aby se záležitostí nově 

zabýval opatrovnický soud dítěte, nežli aby byl dán prostor jedné ze stran k nařízení 

exekuce původní úpravy. Za adekvátní se rovněž pokládá, aby na vyplnění 

rodičovského plánu participovali rodiče přímo s dítětem, neboť právě oni se budou 

společně podílet na jeho realizaci. 

 

Nepokládá se za nezbytné i nadále plošně zatěžovat děti a jejich rodiče žijící 

v manželství povinností absolvovat proces, jehož výsledkem by byla úprava poměrů 

dítě obsažená v exekučním titulu. Z analýzy struktury dat o rozhodování o výživném 

ze rok 2018 vyplývá, že na celkovém ročním počtu rozhodnutí o výživě dítěte 

(tj. včetně rozhodnutí o změnách) se případy, kdy byla povinnost platit výživné 

určena pro případ rozvodu, podílejí zhruba z 30 %. Počet věcí, kdy bylo 

rozhodováno o výživném bez jakékoli souvislosti s rozvodem manželství (výživné 

dítěte nesezdaných rodičů a výživné dítěte manželů, kteří spolu nežijí) činil 11 882. 

Počet případů, kdy bylo o výživném rozhodováno v souvislosti s rozvodem 

manželství, činil 11 930 (tento počet zahrnuje případy, kdy bylo o výživném 

rozhodována pouze pro případ rozvodu i případy, kdy bylo výživné určeno také pro 

dobu před rozvodem). Ve 4 575 případech však bylo o výživném rozhodováno 

pouze pro dobu po rozvodu. Z této kategorie lze s určitým zjednodušením odvozovat 

počet případů, kdy dochází již v současnosti k rozhodování pouze z důvodu, že 

dochází k rozvodu manželství, aniž by k tomu existovala praktická potřeba. Z toho 

lze vyvodit, že právní úprava, která pro případ rozvodu vyžaduje vždy rozhodnutí 

o úpravě poměrů nezletilého, do značné míry vyvolává umělou potřebu mít zde 

vykonatelný titul, i když to z praktického důvodu není nezbytné. Typicky se jedná 

o případy, kdy se rozvádějící se manželé dokáží dohodnout na úpravě poměrů 

nezletilého i bez ingerence soudu, nebo o případy, kdy sice nepanuje mezi rodiči 

shoda na všech záležitostech, zároveň zde však nepanuje stav ohrožení dítěte. 

Zároveň ani ze zkušeností soudů nevyplývá, že by zde existoval rozdíl v ochotě plnit 

rodičovské povinnosti v závislosti na tom, zda byla její úprava obsažena 

v mimosoudní dohodě (u nesezdaných rodičů, kteří se dohodli po zahájení 
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opatrovnického řízení a řízení bylo zastaveno), anebo v soudem schválené dohodě. 

Řádově se rovněž liší počty případů, kdy je o výživném rozhodováno a kdy je 

výživné skutečně vymáháno (v roce 2017 bylo podle informací od Exekutorské 

komory vymáháno výživné pro nezletilé dítě ve 3 314 případech). Plošný požadavek 

na vykonatelnou úpravu poměrů tudíž u relevantní části populace představuje 

požadavek, který není nezbytný. 

 

Dále bude navržen alternativní způsob, jakým by mohl být řešen problém 

šikanózních návrhů na nařízení předběžného opatření ve věcech péče soudu o 

nezletilé. Problematika těchto návrhů je totiž v soudní praxi vnímána jako palčivý 

problém, k němuž vede obstrukční jednání některých účastníků, čímž dochází také 

k podstatnému prodloužení meritorního řešení věci. Na tento problém ostatně 

upozornilo také Doporučení Veřejné ochránkyně práv k přijetí opatření v oblasti 

rodinněprávního a opatrovnického soudnictví (ze dne 6. 2. 2019, Sp. zn.: 

41/2017/SZD/AK). 

 

Alternativně bude do ustanovení § 12 ZŘS namísto navrhovaného požadavku na 

skládání jistoty doplněn odstavec 4, který bude znít takto: 

 

Byl-li ve věcech, v nichž lze nařídit předběžné opatření i bez návrhu, zamítnut návrh 

na nařízení předběžného opatření, může jej navrhovatel, požaduje-li ve věci týchž 

účastníků z obdobných důvodů stejnou nebo obdobnou zatímní úpravu poměrů, 

opakovat až po uplynutí 6 měsíců od právní moci zamítavého rozhodnutí. K návrhu 

podle věty první podanému před uplynutím této doby se nepřihlíží. O tom, že se k 

návrhu nepřihlíží, vyrozumí soud navrhovatele usnesením, proti němuž není opravný 

prostředek přípustný. 

 

Určitý předobraz navrhovaného řešení je možno spatřovat v ust. § 462 odst. 1 ZŘS. 

Formální způsob vyřízení takového návrhu je inspirován ust. § 97 odst. 6 

insolvenčního zákona. Na dané případy by se standardně použilo ust. § 43 OSŘ, 

pokud jde o odstraňování případných vad podání. „Nepřihlížení“ by se projevilo 

v tom ohledu, že na návrh nebude nahlíženo jako na podání, které má za následek 

zahájení řízení, o němž je třeba standardním způsobem rozhodnout. Postup soudu 

by byl přezkoumatelný s ohledem na požadavek vyrozumět podatele o tom, že se 

k návrhu nepřihlíží, ve formě usnesení. 

 

Pokud jde o problematiku postoupení pohledávek na výživné, bude stanovena 

podmínka, aby dohodu o postoupení schválil soud. Tím by mělo být předcházeno 
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případům zneužití této možnosti. Jinak se nelze domnívat, že by již ze samotné 

možnosti postoupení vyplýval zvýšený potenciál na prohloubení rodičovského 

konfliktu. Postoupení pohledávky je totiž ze své povahy založeno na tom, že se tím 

nesmí pro povinné ztížit plnění příslušné povinnosti. 

 

Kraj Vysočina 
Obecné připomínky návrhu zákona jako celku 

1. Připomínka k návrhu zákona jako celku: 

Kraj Vysočina nesouhlasí 

s předloženým návrhem zákona 

novelizujícího předpisy upravující 

proces uzavírání dohod mezi rodiči.  

Návrh není v souladu s mezinárodními 

smlouvami, zejména s Úmluvou o 

právech dítěte a s Úmluvou o výkonu práv 

dětí (která se dle čl. 2 vztahuje i na další 

orgány s pravomocemi soudů), ani s 

vnitrostátními předpisy. Máme na mysli 

zejména dodržování participačních práv 

dítěte (práva na informace a práva vyjádřit 

se k záležitostem, jež se ho dotýkají ve 

smyslu článku 12 Úmluvy o právech 

dítěte a dále článek 1 bod 2, článek 3, 

článek 6, článek 10 a čl. 12 bod 2 písm. d) 

Úmluvy o výkonu práv dětí č. 54/2001 

Sb. m. s., a dále ve smyslu § 8 zákona č. 

359/1999 Sb.). Návrh zákona zcela 

rezignuje na povinnost státu ustanovit 

dítěti zástupce z důvodu možné kolize 

zájmů ve smyslu článku 9 Úmluvy o 

výkonu práv dětí. Skutečnost, že rodiče 

VYSVĚTLENO 

 

S přihlédnutím k výsledku vypořádání připomínek dalších připomínkových míst 

a soudů se předkladatel kloní k tomu nezavádět vykonatelný notářský zápis jako 

rovnocenný způsob úpravy poměrů nezletilého dítěte k dohodám schvalovaným 

soudem. Možnost vydat exekuční titul by tedy měla zůstat do budoucna i nadále 

v rukou soudu. Přistoupeno bylo k volbě varianty II, která je z pohledu účastníků 

také finančně a časově méně nákladná. Vedle schválení dohody soudem by tedy 

mohla existovat možnost rodičů dítěte předložit soudu, který má rozhodovat 

o rozvodu, dohodu o poměrech dítěte v písemné formě s úředně ověřenými podpisy. 

Tato dohoda, pokud k ní nebyly dány předpoklady již na počátku, by mohla být 

uzavřena zpravidla poté, co rodiče absolvovali odborné poradenství (edukaci), jehož 

absolvování jim uložil opatrovnický soud dítěte, popřípadě předběžné projednání 

věci před soudem v rámci jiného soudního roku. Celé opatrovnické řízení (včetně 

jednání, dokazování a rozhodnutí) by však v takovém případě proběhnout nemuselo 

a výsledkem by byla mimosoudní dohoda rodičů, která by nebyla vykonatelná. Za 

optimální se v tomto ohledu považuje stav, kdy se edukací rodičů odstraní překážky 

v dosažení dohody, za něž je v praxi často považována především jejich 

nedostatečná informovanost a nedostatek komunikace. Pro účely uzavření dohody 

by v tomto smyslu mohl posloužit tzv. rodičovský plán, který je mnohými soudy již 

v praxi používán (např. 

https://www.justice.cz/documents/39209/1040655/Rodicovsky+plan.pdf/eddfb134-

bf7b-4eb7-9d99-1f02cd02a07a). Ten pomáhá rodičům se do budoucna podrobně 

zamyslet nad řadou potenciálně konfliktních situací v dalším životě dítěte a nastínit 

jejich řešení (vzdělávání, lékařské péče, 

volnočasové aktivity atd.). Je-li rodiči na těchto aspektech dosaženo shody, 

nepokládá se již za nutné vtělovat tyto závěry do vykonatelného titulu, který je stejně 

není způsobilý odpovídajícím způsobem postihnout. Vznikne-li přitom mezi rodiči 

v budoucnu obtížně řešitelný spor, je to spíše důvod k tomu, aby se záležitostí nově 

zabýval opatrovnický soud dítěte, nežli aby byl dán prostor jedné ze stran k nařízení 

exekuce původní úpravy. Za adekvátní se rovněž pokládá, aby na vyplnění 

rodičovského plánu participovali rodiče přímo s dítětem, neboť právě oni se budou 

společně podílet na jeho realizaci. 
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uzavřeli dohodu, neznamená, že zájmy 

rodičů jsou v souladu se zájmem dítěte.  

 

Dodržování těchto práv garantovaných 

Úmluvou o právech dítěte, zákonem 

č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí, a občanským soudním 

řádem, v současné době zajišťují soudy a 

orgány sociálně-právní ochrany. Dohoda 

uzavřená mezi rodiči nezbavuje děti jejich 

participačních práv a sama o sobě 

nezajišťuje, že není v rozporu s jeho 

zájmem, resp. že zájmy rodičů a dítěte 

nejsou v kolizi. Proto by měl být i v řízení 

o uzavření dohody před notářem 

ustanoven dítěti opatrovník.  

 

Dle návrhu zákona budou participační 

práva dítěte zajišťovat jeho rodiče, kteří 

podle navrhovaného § 71c odst. 2 písm. g) 

předloží notáři pouze prohlášení. Stávající 

praxe však potvrzuje, že rodiče často v 

zájmu uzavření dohody rezignují na práva 

dítěte, jež neinformují a nekonzultují s 

ním jeho stanovisko, a zohledňují 

zejména svoje vlastní potřeby. Zástupci 

orgánů SPOD ve shodě se soudci, 

advokáty a dalšími odborníky potvrdí, že 

rozvádějící se či rozcházející se rodiče se 

často chovají iracionálně. Proto 

nesouhlasíme s úvahou na str. 23 

 

Nepokládá se za nezbytné i nadále plošně zatěžovat děti a jejich rodiče žijící 

v manželství povinností absolvovat proces, jehož výsledkem by byla úprava poměrů 

dítě obsažená v exekučním titulu. Z analýzy struktury dat o rozhodování o výživném 

ze rok 2018 vyplývá, že na celkovém ročním počtu rozhodnutí o výživě dítěte 

(tj. včetně rozhodnutí o změnách) se případy, kdy byla povinnost platit výživné 

určena pro případ rozvodu, podílejí zhruba z 30 %. Počet věcí, kdy bylo 

rozhodováno o výživném bez jakékoli souvislosti s rozvodem manželství (výživné 

dítěte nesezdaných rodičů a výživné dítěte manželů, kteří spolu nežijí) činil 11 882. 

Počet případů, kdy bylo o výživném rozhodováno v souvislosti s rozvodem 

manželství, činil 11 930 (tento počet zahrnuje případy, kdy bylo o výživném 

rozhodována pouze pro případ rozvodu i případy, kdy bylo výživné určeno také pro 

dobu před rozvodem). Ve 4 575 případech však bylo o výživném rozhodováno 

pouze pro dobu po rozvodu. Z této kategorie lze s určitým zjednodušením odvozovat 

počet případů, kdy dochází již v současnosti k rozhodování pouze z důvodu, že 

dochází k rozvodu manželství, aniž by k tomu existovala praktická potřeba. Z toho 

lze vyvodit, že právní úprava, která pro případ rozvodu vyžaduje vždy rozhodnutí 

o úpravě poměrů nezletilého, do značné míry vyvolává umělou potřebu mít zde 

vykonatelný titul, i když to z praktického důvodu není nezbytné. Typicky se jedná 

o případy, kdy se rozvádějící se manželé dokáží dohodnout na úpravě poměrů 

nezletilého i bez ingerence soudu, nebo o případy, kdy sice nepanuje mezi rodiči 

shoda na všech záležitostech, zároveň zde však nepanuje stav ohrožení dítěte. 

Zároveň ani ze zkušeností soudů nevyplývá, že by zde existoval rozdíl v ochotě plnit 

rodičovské povinnosti v závislosti na tom, zda byla její úprava obsažena 

v mimosoudní dohodě (u nesezdaných rodičů, kteří se dohodli po zahájení 

opatrovnického řízení a řízení bylo zastaveno), anebo v soudem schválené dohodě. 

Řádově se rovněž liší počty případů, kdy je o výživném rozhodováno a kdy je 

výživné skutečně vymáháno (v roce 2017 bylo podle informací od Exekutorské 

komory vymáháno výživné pro nezletilé dítě ve 3 314 případech). Plošný požadavek 

na vykonatelnou úpravu poměrů tudíž u relevantní části populace představuje 

požadavek, který není nezbytný. 

 

Navrhovaná úprava naopak nepopírá, že taktéž v relevantním počtu případů bude i 

nadále činnost soudů a OSPOD nenahraditelná. To však nutně neznamená, že 

všechny případy i nadále budou muset projít celým procesem soudního řízení, na 

jehož konci bude závazné a vykonatelné rozhodnutí schvalující dohodu. Řada 

případů bude moci být oproti současnosti vyřešena uzavřením dohody v dřívějším 

stadiu řízení po proběhlé edukaci rodičů či projednání věci v rámci jiného soudního 
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důvodové zprávy (dále jen „DZ“), že 

zájem dítěte je nejlépe znám jeho 

rodičům, a jednají-li rodiče nějak, lze 

předpokládat, že jednají v zájmu dítěte. 

Rychlé a diskrétní řešení je v některých 

případech zejména v zájmu rodičů, kteří v 

rozchodové fázi řeší většinou vlastní 

potřeby. Skutečnost, že dítě například 

není na rozpad vztahu rodičů psychicky 

připraveno, nezapadá do jejich strategie, 

Proto danou okolnost zcela pomíjejí. 

Zájem dítěte tedy nemusí být zohledněn.  

 

V předkládací zprávě je uvedeno, že 

podstatným obsahem navrhované novely 

je obecnější podpora konsensuálních 

forem řešení záležitostí nezletilého dítěte, 

které zahrnují kromě výživy především 

otázky péče a styku. Materiál však v 

případě notářů zcela rezignuje na 

povinnost smírčího jednání, která se v 

novele notářského řádu (§ 71 an.) 

neobjevuje, zatímco soudy jsou tímto 

principem vedeni. Jedná se o § 389 odst. 

2 a § 474 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., 

o zvláštních řízeních soudních, dle nichž 

mají soudy za účelem ochrany zájmu 

dítěte vést rodiče ke smírnému řešení. 

Notáři nemají dle návrhu zákona 

povinnost zájem dítěte sledovat. Dle 

názoru Kraje Vysočina by na prvním 

roku. Bude-li zde přitom vedeno soudní řízení a dítěti ustanoven kolizní opatrovník, 

plně se zde uplatní požadavek na zjištění názoru dítěte ze strany příslušných orgánů. 

Jak již bylo uvedeno výše, předpoklad plnění dohody nezbytně nesouvisí s tím, zda 

byla dohoda schválena soudem, ale především s tím, nakolik je obsah dohody 

výsledkem dobrovolnosti a přesvědčení rodičů o tom, že je ujednaný způsob řešení 

v souladu se zájmem dítěte. V případech, kde by však mohla panovat důvodná 

obava, že by nevykonatelná dohoda nebyla plněna, se do budoucna nevylučuje, aby 

soud dohodu schválil. Rovněž se nevylučuje, aby soud rozhodl o jiné úpravě poměrů 

nezletilého, pokud by byla dohoda rodičů v rozporu se zájmem dítěte 

 

Navrhovaná úprava není v rozporu s požadavkem na zajištění participačních práv 

dítěte. Ustanovení procesních předpisů týkající se participace dítěte se uplatní vždy 

tehdy, pokud bude v záležitosti dítěte vedeno soudní řízení bez ohledu na to, jakým 

způsobem bude skončeno. V tomto ohledu je navrhovaná právní úprava plně 

v souladu s čl. 12 odst. 2 Úmluvy o právech dítěte, podle něhož se „dítěti zejména 

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

se jej dotýká, a to buď přímo, nebo prostřednictvím zástupce anebo příslušného 

orgánu, přičemž způsob slyšení musí být v souladu s procedurálními pravidly 

vnitrostátního zákonodárství“. V případech, kdy nebude vedeno opatrovnické řízení 

týkající se úpravy poměrů dítěte, se uplatní ustanovení § 875 odst. 2 občanského 

zákoníku. 
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místě měla být snaha všech aktérů o 

záchranu manželství, resp. sanaci 

partnerského vztahu rodičů, a to i v 

případě řízení ve věci uzavření dohody 

rodičů. Kraj Vysočina úřad vychází ze 

zkušeností, dle nichž si drtivá většina dětí 

rozcházejících rodičů přeje zachování 

úplné rodiny. Všechny ostatní varianty 

jsou už jen hledáním menšího zla. 

Společenské klima i navrhovaný zákon 

podporují prorozvodové opatření. Jedná 

se, dle našeho názoru, o „konzumní“ 

přístup k řešení rodičovských konfliktů 

(„jestliže něco nefunguje, věc se vyhodí či 

vymění“).  

 

Máme výhrady k nepřiměřené preferenci 

notářů před soudci. Například na str. 30 

DZ je uvedeno, že výhodou notáře oproti 

soudu je skutečnost, že může být svými 

právními znalostmi nápomocen při 

samotné formulaci obsahu dohody. Daná 

věta popírá jednak právní znalosti soudců, 

jednak jejich stávající aktivity při 

formulaci dohod, které jsou často 

výsledkem trpělivého a dlouhého 

vyjednávacího procesu soudce s rodiči za 

účasti orgánu SPOD i rodinných 

advokátů. Řada rodinných advokátů je 

současně mediátory, takže princip 

smírného řešení a ohled na zájem dítěte 
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jsou vůdčími principy jejich činnosti 

shodně jako u orgánů SPOD, kteří jako 

kolizní opatrovníci jsou povinni pomoci 

soudu definovat nejlepší zájem dítěte.    

 

Účinnost navrhovaného zákona se dle DZ 

předpokládá tři měsíce po přijetí novely. 

Jedná se přitom o razantní změnu v 

systému péče o nezletilé. Notáři se ve své 

praxi doposud věnují výhradně 

majetkových věcem. V průběhu 3 měsíců 

po přijetí zákona by měli být notáři 

připraveni na výkon nové agendy, která 

bude spojena s jednáním s rodiči a také se 

schopností notáře vyhodnotit nejlepší 

zájem dítěte. Návrh přitom 

pravděpodobně vůbec nepočítá se 

vstupním vzděláváním notářů, neboť dle 

poznámky na str. 24  DZ novela nebude 

mít dopad na státní rozpočet.  

 

Na str. 38-39 DZ je uvedeno, že v případě 

pochybností je notář povinen sepis 

dohody odmítnout a optimálně o svých 

poznatcích vyrozumět soud. Dle Kraje 

Vysočina se jedná o neurčité vyjádření, 

které se navíc neobjevilo v návrhu 

zákona. Není zřejmé, co měli autoři textu 

na mysli pod výrazem „optimálně 

vyrozumět“. Ochrana práv a oprávněných 

zájmů dětí je navíc povinností státu, 
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nikoliv soukromoprávních subjektů, 

jakými jsou notáři. 

 

Vzhledem k tomu, že předložený 

materiál vychází z principů, s nimiž 

Kraj Vysočina nesouhlasí, 

nevyjadřujeme se ke konkrétním 

ustanovením navrhovaného zákona. 

Navrhujeme ho přepracovat tak, aby 

byl v souladu s mezinárodními 

smlouvami a garantoval působení 

státních orgánů ke smírnému 

odstranění rozporů, dále aby 

garantoval ochranu participačních 

práv dětí a jejich řádné procesní 

zastoupení i v případě uzavírání 

dohody rodičů. 

Tuto připomínku považujeme 

za zásadní. 

 

Královehradecký kraj 
V rámci meziresortního připomínkového řízení Vám 

sdělujeme, že k materiálu Návrh zákona, kterým se 

mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

máme tyto doporučující připomínky. 

 

 k § 389 odst. zákona o zvláštních řízeních 

soudních 

Využití odborného poradenství za účelem 

poučení o dopadech rodičovského konfliktu 

na vývoj dítěte, možnosti sepsání dohody a 

rodičovského plánu, účast na mediaci nebo 

rodinné terapii, odbornou pomoc 

VYSVĚTLENO 

 

Ad 1) Změna ust. § 389 ZŘS bude z návrhu v návaznosti na připomínky dalších 

připomínkových míst vypuštěna. O využití odborného poradenství v souvislosti 

s řešením záležitosti dítěte tudíž bude rozhodovat jen opatrovnický soud dítěte. 

OSPOD bude zapojen jako kolizní opatrovník tehdy, bude-li zahájeno řízení před 

opatrovnickým soudem dítěte. 

Ad 2) V důsledku postoupení pohledávky na výživné by nemělo dojít k žádné změně 

obsahu pohledávky ani podmínkách jejích plnění z hlediska povinné osoby. 

Postupník tudíž nemůže vedle této pohledávky a jejího příslušenství po povinném 

jednostranně požadovat žádné jiné platby, než na které by měla jinak nárok 

oprávněná osoba. Dohoda o postoupení by nadto podle upraveného návrhu měla 
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pedopsychologa bude ukládat „rozvodový“ 

soudce nikoliv soudce opatrovnický? OSPOD 

do toho nebude nijak zapojen? Svou povahou 

se jedná o opatrovnickou záležitost… 

 Postoupení pohledávky – nebudou to 

nadbytečné úhrady dalším osobám a třeba 

zbytečně narůstající úroky spolu s dluhem?  

 Úschova výživného (nebo části) u soudu 

předběžným opatřením – na základě jakých 

kritérií by se mělo rozhodovat o této 

možnosti? Kde je hranice, kdy je to na 

předběžné opatření a kdy ještě ne?   

 Odvolání v opatrovnických řízeních bude 

zpoplatněno. Tedy v případě pochybění soudu 

I. stupně bude muset rodič, popř. kolizní 

opatrovník zastoupený zpravidla OSPOD, 

občas zaplatit, aby se domohl svého práva 

v rámci odvolacího řízení.  

 Povinné sepsání „rodičovského plánu“ – 

pojem z tzv. Cochemské praxe, avšak ten se 

bude v čase často měnit, lepší varianta spíše 

edukace rodičů o možnostech, jak řešit danou 

situaci. 

 Domníváme se, že by se mělo jednat o 

specializované notáře na danou 

problematiku, tak aby dokázali zvážit, zda 

dohoda je v zájmu dítěte či nikoliv, aby 

participační práva dítěte byla skutečně 

dodržena.  

 

 Domníváme se, že by dítě staršího věku viz 12 

let, mělo být účastníkem dohody.  

Za velmi závažnou lze považovat skutečnost, že 

dochází i k situacím, kdy dohody, které se jevily 

formálně v pořádku, byly mezi rodiči uzavírány pod 

podléhat schválení soudem, který by měl okolnosti prověřit a předcházet případům 

možného zneužití. 

Ad 3) Problém, který měl být původně řešen zavedením možnosti skládat část 

výživného do soudní úschovy, by měl být na základě výsledků připomínkového 

řízení řešen odlišným způsobem. Soud v rozhodnutí, jímž má být výživné za 

minulou dobu sníženo, současně rozhodne o tom, že se v rozsahu, v němž se již 

spotřebované výživné nevrací, přiměřeně sníží nejbližší v budoucnu splatné dávky 

výživného. Tímto způsobem bude moci být povinnému z vyživovací povinnosti 

kompenzováno, že na výživném platil více, než měl. Řešitelné by tímto způsobem 

měly být lépe i případy, kdy původní výše výživného nepřekračoval dříve 

navrhovaný limit. 

Ad 4) V návrhu je zakotveno osvobození od soudního poplatku za odvolání, které 

za dítě podává jeho opatrovník. 

Ad 5) Sepsání rodičovského plánu nebude povinné. 

Ad 6) Od varianty počítající se zapojením notářů bylo upuštěno. Zvolena byla 

varianta II. 

Ad 7) Nepovažujeme za nezbytné, aby bylo dítě přímo stranou dohody. V takovém 

případě by totiž mohlo hrozit, že bude zataženo ve větším rozsahu do rodičovského 

konfliktu. Tím není dotčen požadavek na zajištění participačních práv dítěte, 

přičemž by měl být názor dítěte náležitě zohledněn s ohledem na jeho rozumovou a 

volní vyspělost. 

Ad 8) Dohody by i nadále měly být předkládány vždy přinejmenším soudu 

rozhodujícímu o rozvodu manželství. I nadále se přitom předpokládá, že v řadě 

případů bude zahájeno i opatrovnické řízení, které však nebude muset proběhnout 

celé jako v současnosti, ale bude moci být zastaveno tehdy, pokud se rodičům 

podařilo dospět k životaschopné dohodě. Tyto pojistky považujeme za dostatečné 

z hlediska předcházení případům vynucených dohod. 
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tlakem domácího násilí, psychického nátlaku, 

citového vydírání apod. 

Středočeský kraj 

Mgr. Libor Možíš, e-mail: 

mozis@kr-s.cz 

Důvodová zpráva 

3. Hlavní principy navrhované právní úpravy 

Notáři nemají možnost zjistit, resp. ověřit, co je 

nebo není v nejlepším zájmu konkrétního dítěte.  

V textu důvodové zprávy bodu 3 na str. 20 a v textu 

navrhovaných změn se předpokládá, že notáři budou 

schopni posoudit soulad dohody se zájmem dítěte. 

Notář nedisponuje z titulu své funkce dostatečnými 

kvalifikačními předpoklady a zkušenosti pro práci s 

dětmi a sociálně-právní ochranou dětí a není zřejmé, 

podle čeho by měl být schopen vyhodnotit, že něco je 

nebo není v zájmu dítěte, jestliže vycházíme z faktu, 

že zcela neopominutelným postupem při zjišťování 

názoru dítěte je kontakt s dítětem a pohovor s ním při 

respektování participačních práv dítěte zaštítěných 

Úmluvou o právech dítěte.  

 

V této souvislosti je třeba si připomenout následující:  

 

Názor dítěte při zjišťování jeho nejlepšího zájmu má 

mimořádný význam. Ten 

vyplývá především ze samotného paradigmatu 

Úmluvy o právech dítěte, která 

k dítěti přistupuje jako k subjektu práv a nikoli k 

objektu péče a respektuje tak i autonomii dítěte v té 

míře, v níž dítě samo sebe nepřiměřeným způsobem 

neohrožuje (k nepřiměřenému ohrožení viz níže část 

2.1). Právo dítěte vyjádřit svůj názor ve všech 

záležitostech, které se jej dotýkají, či šířeji 

participační práva dítěte představují tak, jako 

ztělesnění tohoto paradigmatu, vedle práva dítěte na 

zohlednění svého nejlepšího zájmu další ze čtyř 

základních principů Úmluvy o právech dítěte. 

Participační práva dítěte jsou tedy s právem dítěte na 

VYSVĚTLENO 

 

S přihlédnutím k výsledku vypořádání připomínek dalších připomínkových míst 

a soudů se předkladatel kloní k tomu nezavádět vykonatelný notářský zápis jako 

rovnocenný způsob úpravy poměrů nezletilého dítěte k dohodám schvalovaným 

soudem. Možnost vydat exekuční titul by tedy měla zůstat do budoucna i nadále 

v rukou soudu. Přistoupeno bylo k volbě varianty II, která je z pohledu účastníků 

také finančně a časově méně nákladná. Vedle schválení dohody soudem by tedy 

mohla existovat možnost rodičů dítěte předložit soudu, který má rozhodovat 

o rozvodu, dohodu o poměrech dítěte v písemné formě s úředně ověřenými podpisy. 

Tato dohoda, pokud k ní nebyly dány předpoklady již na počátku, by mohla být 

uzavřena zpravidla poté, co rodiče absolvovali odborné poradenství (edukaci), jehož 

absolvování jim uložil opatrovnický soud dítěte, popřípadě předběžné projednání 

věci před soudem v rámci jiného soudního roku. Celé opatrovnické řízení (včetně 

jednání, dokazování a rozhodnutí) by však v takovém případě proběhnout nemuselo 

a výsledkem by byla mimosoudní dohoda rodičů, která by nebyla vykonatelná. Za 

optimální se v tomto ohledu považuje stav, kdy se edukací rodičů odstraní překážky 

v dosažení dohody, za něž je v praxi často považována především jejich 

nedostatečná informovanost a nedostatek komunikace. Pro účely uzavření dohody 

by v tomto smyslu mohl posloužit tzv. rodičovský plán, který je mnohými soudy již 

v praxi používán (např. 

https://www.justice.cz/documents/39209/1040655/Rodicovsky+plan.pdf/eddfb134-

bf7b-4eb7-9d99-1f02cd02a07a). Ten pomáhá rodičům se do budoucna podrobně 

zamyslet nad řadou potenciálně konfliktních situací v dalším životě dítěte a nastínit 

jejich řešení (vzdělávání, lékařské péče, 

volnočasové aktivity atd.). Je-li rodiči na těchto aspektech dosaženo shody, 

nepokládá se již za nutné vtělovat tyto závěry do vykonatelného titulu, který je stejně 

není způsobilý odpovídajícím způsobem postihnout. Vznikne-li přitom mezi rodiči 

v budoucnu obtížně řešitelný spor, je to spíše důvod k tomu, aby se záležitostí nově 

zabýval opatrovnický soud dítěte, nežli aby byl dán prostor jedné ze stran k nařízení 

exekuce původní úpravy. Za adekvátní se rovněž pokládá, aby na vyplnění 

rodičovského plánu participovali rodiče přímo s dítětem, neboť právě oni se budou 

společně podílet na jeho realizaci. 
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zohlednění jeho nejlepšího zájmu existenčně spjata. 

Obecně platí, že dodržení povinností vyplývajících z 

participačních práv dítěte, včetně práva dítěte na 

vyjádření názoru v každé záležitosti, která se jej 

dotýká, je nezbytným předpokladem zjištění nejlepšího 

zájmu dítěte. Při porušení participačních práv dítěte 

je proces zjišťování nejlepšího zájmu dítěte vadný do 

té míry, že automaticky vede k porušení též práva 

dítěte na zohlednění jeho nejlepšího zájmu. Navíc 

platí, že čím více toho dítě ví, čím je zkušenější a čím 

více je schopno různým věcem porozumět, tím více se 

role rodičů, poručníků a dalších osob, které jsou za 

dítě odpovědné, posouvá od těch, kdo dítě řídí a 

vedou, k těm, kteří jsou dítěti nápomocni připomínkou 

či radou, a následně až k těm, kteří s dítětem věci 

sdílejí na partnerském základě.“,  

(Anna Hofschneiderová, Liga lidských práv, 2016, 

Praktický právní průvodce nejlepším zájem dítěte, 

http://llp.cz/publikace/prakticky-pravni-pruvodce-

nejlepsim-zajmem-ditete/) 

 

Návrh de facto prediguje, že notář bude vycházet 

toliko z tvrzení rodičů co je nejlepší zájem dítěte, jež 

nijak nebude moci přezkoumávat. Návrh vytváří 

domněnku upřednostnění práva dítěte na rodinný život 

nad jinými právy dítěte. Zde můžeme použít analogii 

s vyjádřením zvláštního zpravodaje OSN pro právo na 

zdraví: „Neexistuje žádná hierarchie zájmů – 

základních práv dítěte! Ani právo na život není 

nadřazeno jiným právům dítěte a nelze jej tak 

neodůvodněně chránit na úkor jiných práv.“ (Úřad 

vysokého komisaře OSN pro lidská práva – 

Regionální úřadovna pro Evropu. Práva ohrožených 

dětí mladších tří let – ukončení jejich umístění do 

ústavní péče, s. 9. Publikace 

http://www.pravonadetstvi.cz/dokumenty/). 

 

Nepokládá se za nezbytné i nadále plošně zatěžovat děti a jejich rodiče žijící 

v manželství povinností absolvovat proces, jehož výsledkem by byla úprava poměrů 

dítě obsažená v exekučním titulu. Z analýzy struktury dat o rozhodování o výživném 

ze rok 2018 vyplývá, že na celkovém ročním počtu rozhodnutí o výživě dítěte 

(tj. včetně rozhodnutí o změnách) se případy, kdy byla povinnost platit výživné 

určena pro případ rozvodu, podílejí zhruba z 30 %. Počet věcí, kdy bylo 

rozhodováno o výživném bez jakékoli souvislosti s rozvodem manželství (výživné 

dítěte nesezdaných rodičů a výživné dítěte manželů, kteří spolu nežijí) činil 11 882. 

Počet případů, kdy bylo o výživném rozhodováno v souvislosti s rozvodem 

manželství, činil 11 930 (tento počet zahrnuje případy, kdy bylo o výživném 

rozhodována pouze pro případ rozvodu i případy, kdy bylo výživné určeno také pro 

dobu před rozvodem). Ve 4 575 případech však bylo o výživném rozhodováno 

pouze pro dobu po rozvodu. Z této kategorie lze s určitým zjednodušením odvozovat 

počet případů, kdy dochází již v současnosti k rozhodování pouze z důvodu, že 

dochází k rozvodu manželství, aniž by k tomu existovala praktická potřeba. Z toho 

lze vyvodit, že právní úprava, která pro případ rozvodu vyžaduje vždy rozhodnutí 

o úpravě poměrů nezletilého, do značné míry vyvolává umělou potřebu mít zde 

vykonatelný titul, i když to z praktického důvodu není nezbytné. Typicky se jedná 

o případy, kdy se rozvádějící se manželé dokáží dohodnout na úpravě poměrů 

nezletilého i bez ingerence soudu, nebo o případy, kdy sice nepanuje mezi rodiči 

shoda na všech záležitostech, zároveň zde však nepanuje stav ohrožení dítěte. 

Zároveň ani ze zkušeností soudů nevyplývá, že by zde existoval rozdíl v ochotě plnit 

rodičovské povinnosti v závislosti na tom, zda byla její úprava obsažena 

v mimosoudní dohodě (u nesezdaných rodičů, kteří se dohodli po zahájení 

opatrovnického řízení a řízení bylo zastaveno), anebo v soudem schválené dohodě. 

Řádově se rovněž liší počty případů, kdy je o výživném rozhodováno a kdy je 

výživné skutečně vymáháno (v roce 2017 bylo podle informací od Exekutorské 

komory vymáháno výživné pro nezletilé dítě ve 3 314 případech). Plošný požadavek 

na vykonatelnou úpravu poměrů tudíž u relevantní části populace představuje 

požadavek, který není nezbytný. 

 

Navrhovaná úprava naopak nepopírá, že taktéž v relevantním počtu případů bude i 

nadále činnost soudů a OSPOD nenahraditelná. To však nutně neznamená, že 

všechny případy i nadále budou muset projít celým procesem soudního řízení, na 

jehož konci bude závazné a vykonatelné rozhodnutí schvalující dohodu. Řada 

případů bude moci být oproti současnosti vyřešena uzavřením dohody v dřívějším 

stadiu řízení po proběhlé edukaci rodičů či projednání věci v rámci jiného soudního 

roku. Bude-li zde přitom vedeno soudní řízení a dítěti ustanoven kolizní opatrovník, 
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V této souvislosti se nabízí otázka, jak bude stát 

zodpovědný za ochranu práv dítěte, který zajišťuje 

jeho naplňování prostřednictvím vybudovaného 

fungujícího systému orgánů sociálně-právní ochrany 

dětí, postupovat při ochraně zájmů dítěte v případech, 

když se následně na OSPOD dostaví samo dítě a sdělí 

zde, že s dohodou uzavřenou rodiči před notářem 

nesouhlasí, že není v jeho zájmu a věc se udála „za 

jeho zády“? 

 

Zásadní připomínka 

 

plně se zde uplatní požadavek na zjištění názoru dítěte ze strany příslušných orgánů. 

Jak již bylo uvedeno výše, předpoklad plnění dohody nezbytně nesouvisí s tím, zda 

byla dohoda schválena soudem, ale především s tím, nakolik je obsah dohody 

výsledkem dobrovolnosti a přesvědčení rodičů o tom, že je ujednaný způsob řešení 

v souladu se zájmem dítěte. V případech, kde by však mohla panovat důvodná 

obava, že by nevykonatelná dohoda nebyla plněna, se do budoucna nevylučuje, aby 

soud dohodu schválil. Rovněž se nevylučuje, aby soud rozhodl o jiné úpravě poměrů 

nezletilého, pokud by byla dohoda rodičů v rozporu se zájmem dítěte 

 

Navrhovaná úprava není v rozporu s požadavkem na zajištění participačních práv 

dítěte. Ustanovení procesních předpisů týkající se participace dítěte se uplatní vždy 

tehdy, pokud bude v záležitosti dítěte vedeno soudní řízení bez ohledu na to, jakým 

způsobem bude skončeno. V tomto ohledu je navrhovaná právní úprava plně 

v souladu s čl. 12 odst. 2 Úmluvy o právech dítěte, podle něhož se „dítěti zejména 

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

se jej dotýká, a to buď přímo, nebo prostřednictvím zástupce anebo příslušného 

orgánu, přičemž způsob slyšení musí být v souladu s procedurálními pravidly 

vnitrostátního zákonodárství“. V případech, kdy nebude vedeno opatrovnické řízení 

týkající se úpravy poměrů dítěte, se uplatní ustanovení § 875 odst. 2 občanského 

zákoníku. 
 

Důvodová zpráva 

Důvodová zpráva (str. 20 bod 3) předpokládá, že 

dohoda rodičů by měla být zákonem preferovaným a 

neopominutelným způsobem úpravy záležitostí dítěte. 

Ale z důvodové zprávy ani z navrhovaných 

legislativních změn není patrné, že budou participační 

práva dítěte respektována a chráněna. Naopak se 

ukazuje, že soud a OSPOD budou z celého procesu 

ochrany oprávněných zájmů dítěte naprosto 

vyloučeny, s čímž zásadně nesouhlasíme. 

Zásadní připomínka 

 

VYSVĚTLENO 

 

Viz vysvětlení k první připomínce. 

Důvodová zpráva 
VYSVĚTLENO 

 

Viz vysvětlení k první připomínce. 
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Návrh zcela rezignuje na ochranu zájmu dítěte, a 

to paušálním způsobem. Dohoda rodičů (jakákoli) 

vyřazuje dítě zcela z rozhodování o něm 

samotném.  

Doposud nad zájmy dítěte v opatrovnickém řízení 

dohlížely soud a OSPOD - státní orgány, které svou 

činnost vykonávají bezplatně. Je jejich úkolem 

dohlížet na to, aby v dohodě rodičů nebyly upozaděny 

zájmy dítěte ve prospěch zájmů rodičů, přičemž 

pracovníci OSPOD jsou placeni z veřejných rozpočtů 

podléhajících kontrole. Notář je osoba samostatně 

výdělečně činná. V praxi tak může nastat situace, že 

notář sepíše dohodu evidentně odporující zájmům 

dítěte, přičemž ji pak může rozporovat a poslat do 

opatrovnického řízení soudu řešící rozvod. Pro notáře 

to bude znamenat pouze úkon, kdy sepíše s rodiči 

dohodu, kterou následně soud neuzná, a rodiče za 

tento úkon zaplatí peníze, přičemž je stejně bude čekat 

soudní řízení. V případě, že notář odmítne sepsání 

takovéto dohody odporující z jeho podhledu zájmům 

dítěte, tak rodiče půjdou za jiným notářem, který jim 

vyjde vstříc.  

 

Za zásadní považujeme rozpor s čl. 12 Úmluvy o 

právech dítěte. Stát takto zcela rezignuje na zajištění 

ústavního práva dítěte svobodně vyjádřit svůj názor a 

jeho právo vyjádřit se ke všem věcem, které se jej 

dotýkají. Zcela pošlapáno je právo dítěte být nestranně 

zastoupeno, přičemž navrhovaná úprava vychází 

toliko z předpokladu, že všichni rodiče hájí nejlepší 

zájem dítěte, což odporuje praxi (viz výkazy o výkonu 

SPO – počty zanedbávaných, týraných a zneužívaných 

dětí). Názor dítěte je „filtrován“ pouze přes čestné 

prohlášení rodičů, kteří nemusejí mít tentýž zájem 

jako dítě, ale hájí toliko své zájmy.  Skutečnost, že 

jsou někteří rodiče schopni se dohodnout na čemkoli, 

co se zdánlivě nemusí jevit jako rozporné se zájmy 
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dítětem, ukazuje praxe. Navrhovaná úprava porušuje 

ústavně garantované práva dítěte vyjádřit svobodně 

svůj názor k věci, které se ho bezprostředně dotýká. 

Tento návrh vnímáme i jako porušení čl. 3 odst. 1. a 2 

Úmluvy. 

 

Zásadní připomínka 

 

Důvodová zpráva 

 

Důvodová zpráva (str. 20, 21) a navržené legislativní 

změny úplně přenášejí odpovědnosti při uzavírání 

dohody na rodiče. Ochrana dítěte, jakákoliv kontrola 

se v této formě uzavírání rodičovských dohod ztrácí, 

neexistuje objektivní kontrola, že zájem dítěte je 

upřednostněn. Chybí zde pojistka předložení zprávy a 

navržené dohody ke schválení OSPOD, a to 

obligatorně (viz praxe ve švédské a finské právní 

úpravě, o kterých hovoří důvodová zpráva - str. 16-

18). Zásadní nesouhlas souvisí s tím, že legislativní 

návrh vyřazuje soud  

i OSPOD z ochrany dítěte a zajištění jeho 

participačních práv. Navržená právní úprava tak je 

v rozporu s Úmluvou o právech dítěte. (srvn. Účast 

dítěte (participační práva) v rozhodovacích procesech 

v sociálně-právní ochraně dětí s důrazem na 

judikaturu Ústavního soudu doc. JUDr. Helena 

Hofmannová, Ph.D. in: www.pravonadetstvi.cz).  

 

Zásadní připomínka 

 

VYSVĚTLENO 

 

Viz vysvětlení k první připomínce. 

Důvodová zpráva 

 

Důvodová zpráva (str. 6) k provedení navrhovaných 

změn OZ zmiňuje, že úspěšnou praxí pro agendu 

dohod uzavíraných mezi rodiči (ať už sezdanými, či 

VYSVĚTLENO 

 

Viz vysvětlení k první připomínce. 
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nesezdanými) je využití prvků tzv. Cochemské praxe. 

Za několik let fungování některých prvků této praxe 

spolupráce soudu a OSPOD na řešení sporů mezi 

rodiči se začíná potvrzovat úspěšnost podobných 

postupů, které se obejdou i bez dalšího, tj. notáře, 

který je pouze statickým formalistickým subjektem, 

který bude dbát pouze na formální stránku uzavírané 

dohody a dokonce nebude moci ani posoudit, zda 

uzavíraná dohoda odpovídá skutečně poměrům, aby 

nebyla znevýhodněním dítěte, resp. jedné, či druhé 

strany (viz výše). Nelze souhlasit s navrhovanou 

legislativní změnou v situaci, když praxe ukazuje, že 

spolupráce soudu a OSPOD při uzavírání dohod mezi 

rodiči funguje a je navíc bez jiných finančních nároků, 

nároků na systémové řešení, či finančního zatížení 

rodičů.  

Navrhované legislativní řešení se tak stává finančně 

náročným a nadbytečným v situaci, kdy stávající 

systém dostatečným způsobem může řešit dohody 

mezi rodiči. 

 

Zásadní připomínka 

 

Důvodová zpráva 

 

V návrhu (důvodová zpráva str. 20) nejsou dostatečně 

respektována participační práva dítěte staršího 12 let, 

spoléhá se pouze na to, že je zajistí rodiče, ale není zde 

vůbec žádná kontrola (spoléhá se pouze na prohlášení 

rodičů, ale samo dítě nedostane jiný prostor pro své 

vyjádření). 

 

Zásadní připomínka 

 

VYSVĚTLENO 

 

Viz vysvětlení k první připomínce. 

Důvodová zpráva 
VYSVĚTLENO 

 

Viz vysvětlení k první připomínce. 
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Důvodová zpráva (str. 6, bod 1 a 2) uvádí, že 

rozhodování soudů o poměrech dítěte po dobu po 

rozvodu manželství včetně pozdějších změn těchto 

rozhodnutí co do svého objemu je relativně 

významnou agendou, která napadá na opatrovnické 

soudy a je spojena s administrativní náročností. 

Důvodová zpráva neprokazuje „zahlcenost“ soudů 

touto agendou. 

Zásadní připomínka 

 

Důvodová zpráva 

Důvodová zpráva (str. 7 bod 3) tvrdí, že i přesto, že 

účastníci řízení dosahují v konečném důsledku 

poměrně často dohod a tato tendence se zvyšuje, jsou 

přesto nuceni stávajícím nastavením systému povinně 

předstupovat před soud a to údajně vede k prodloužení 

řešení jejich záležitostí a často  

i k nedůvodnému zásahu státu do jejich rodinných 

záležitostí. Tvrzení je diskutabilní, neboť není nijak 

prokázáno, že opravdu dochází k nedůvodnému 

zásahu státu do rodinných záležitostí a k prodloužení 

řešení záležitostí rodičů. Naopak se ukazuje, že 

v případě, že soud spolupracuje s OSPOD a tato 

spolupráce obsahuje prvky tzv. Cochemské praxe, 

není uzavírání dohod mezi rodiči zátěží ani pro soud, 

ani pro OSPOD. Výše uvedená teze důvodové zprávy 

nebyla prokázána. 

Zásadní připomínka 

VYSVĚTLENO 

 

Viz vysvětlení k první připomínce. 

Důvodová zpráva 

Optimalizace celého systému u navrhovaných 

změn. 

Důvodová zpráva (str. 10) uvádí nepodložené tvrzení, 

že „…navrhovaná právní úprava si proto klade za cíl 

VYSVĚTLENO 

 

Viz vysvětlení k první připomínce. 
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umožnit podporu řešení záležitostí dítěte formou 

dohody rodičů, která by měla být využitelná jak 

v případech, kdy jsou záležitosti dítěte řešeny 

v souvislosti s rozvodem, tak v situacích, kdy by jinak 

soud rozhodoval o dítěti žijícím mimo manželství. 

Vedlejším efektem zmíněné úpravy je určitá 

optimalizace využití kapacit rodinně právního 

soudnictví v širším smyslu (počítaje v to i OSPOD), 

aby bylo možné náležitě a včas věnovat se zvláště 

složitým případům bez ohledu na to, zda se týkají dětí 

v manželství nebo mimo ně.“  

Důvodová zpráva nijak neprokazuje, že se skutečně 

jedná o optimalizaci, spíše se ukazuje, že navrhovatel 

oslabuje systém rodinně právního soudnictví a činnost 

OSPOD, a to tak významným zásahem, který jde na 

úkor participačních práv dětí (viz výše) a jedinou 

„optimalizací“ je přesunutí problematiky k notáři. 

Přičemž se předpokládá potřeba personálního posílení 

notářských kanceláří. Navrhovatel nějak neprokázal, 

že skutečně jde o optimalizaci celého systému a věc 

není pouze prosazením zájmu jedné strany. 

Zásadní připomínka 

 

Důvodová zpráva 

Dohody formou notářských zápisů - značné zvýšení 

nákladů rodičů. 

V současné době je řízení o úpravě poměrů k dítěti 

osvobozeno od soudních poplatků, za notářský zápis 

by měla být placena částka do 3 tisíc Kč. Je třeba si 

představit i rodiny, které se raději půjdou zadarmo 

soudit, než by daly 3 tisíce za sepsání dohody od 

notáře. Vyvstává otázka, kdo ponese tyto náklady? 

Jeden z rodičů? Jeden z nich, nebo oba rovným dílem? 

Kdo to zajistí? Obecně je zde návrhem uměle vytvářen 

rozdíl mezi rodiči sezdanými a nesezdanými, protože 

VYSVĚTLENO 

 

Viz vysvětlení k první připomínce. 
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u manželů se to, zda se dohodnou nebo nedohodnou, 

projeví na výši soudního poplatku za rozvodové 

řízení. A nesezdané páry? Pro ty se nemění nic, takže 

je k uzavření dohody dál nic nutit nebude.  

Je zde tedy nastavován „dvojí metr“ pro 

sezdané/nesezdané páry a pro ty rodiče, kteří budou 

chtít ušetřit peníze za notáře a jeho poplatky a využijí 

standartního soudního řízení. 

 

Zásadní připomínka 

 

§ 921a OZ, postoupení pohledávky za výživným 

Výživné je nárok dítěte a nesouhlasíme s tím, že by 

případné schválení takového právního jednání zmařilo 

účel a záměr úpravy. Částka dlužného výživného 

může být vysoká a jedná se o majetek dítěte, nikoliv 

rodiče. Soud by měl takové právní jednání zcela jistě 

posoudit. 

Zásadní připomínka 

 

AKCEPTOVÁNO 

 

Návrh bude upraven. Postoupení pohledávky na výživné bude podléhat souhlasu 

soudu. 

 

 

Dotčené části zákona o soudních poplatcích. 

Zpoplatnění většiny odvolání ve věcech péče o děti 

vnímáme taktéž jako překážku přístupu k rozhodnutí 

soudu u nízkopříjmových rodin. Nelze každé odvolání 

vnímat jako šikanózní nebo záměrně zdržující. 

Zásadní připomínka 

 

VYSVĚTLENO 

 

Nízkopříjmové skupiny obyvatel budou moci využít žádost o osvobození od 

soudního poplatku. Navrhovaná sazba ve výši 3 000 Kč by zároveň podle našeho 

názoru neměla mít rdousící efekt ve vztahu k přístupu k odvolacímu soudu. Zároveň 

je však třeba si uvědomit, že v řízeních péče soudu o nezletilé existuje i s ohledem 

na zákonem stanovenou lhůtu pro rozhodnutí větší zájem na skončení řízení v co 

nejrychlejší době. Odpovídající řešení věci by mělo optimálně zajistit již řízení 

v prvním stupni. Pro případ, že by zde byla pochybnost o souladu prvostupňového 

řízení se zájmem dítěte, je navíc zakotveno i nadále osvobození od soudního 

poplatku za odvolání dítěte (zastoupeného opatrovníkem). 
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