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Základní informace
Vážení rodi e,

držíte v ruce materiál, který je sou ástí eduka ního programu OSPOD Olomouc
a který se skládá z osobní sch zky Vás obou rodi na OSPOD a písemného
informování o Vaší situaci.

Rozpad rodinného soužití je velkou životní krizí nejen pro dosp lé, ale p edevším pak
pro d ti. Situace, ve které jste se ocitli, je velmi náro ná a nalézt ešení nemusí být
jednoduché. Proto bychom Vás rádi podpo ili a nabídli Vám naše pracovní zkušenosti
a podporu na cest , která se jeví jako nejšetrn jší pro všechny leny rodiny,
p edevším pro Vaše d ti. Rodi e d tí se mohou rozejít, ale rodi ovství zrušit nejde.

Je d ležité si uv domit, že se nacházíte v životním období, do kterého jste dosp li
díky vlastním krok m a na základ Vašich jedine ných rozhodnutí. Žijeme v zemi,
kde jsou zaru ena a chrán na osobní práva, p i emž ochrana rodiny, rodi ovství1,
právo rodi na výchovu a práva d tí na lásku a pé i svých rodi , pat í k t m
nejcenn jším, jakým se lov ku v život m že dostat.

Vy jako rodi e máte spole nou odpov dnost za výchovu a vývoj dít te2, nebo
základním smyslem Vaší pé e je zájem dít te3. Je obrovský dar moci rozhodnout
o narození lov ka a je velikou odpov dností a um ním zajistit svým d tem d tství
v tradi ní podob a p ipravit je do života.

Rozchod rodi d ti nemusí poznamenat, záleží však jen na
rodi ích. Je li rozpad rodiny nezvratný, je t eba si uv domit, že
to, co dít vždy nejvíce ni í, je intenzita sporu mezi rodi i.

Ochrana nejk eh ích vztah v rodinném a osobním kruhu, p inese v kone né fázi
pozitiva pro všechny. Pokud však rodi e na svá práva rezignují a p edají je do rukou
státu, všichni postupn ztratíte, p i emž velkou ztrátou bude Vaše právo
rozhodovat o sob a o svých d tech samostatn .

V právních normách jsou tak za len ny mechanismy, které znovu apelují na rodi e,
aby se o svých d tech dohodli. P i rozpadu rodiny lze postupovat kultivovan a tak,
aby to d ti vnímaly jen minimáln . Jen na za átku musí být uv dom ní, že každý
z rodi musí povýšit zájmy dít te nad zájmy své. Nejv tším úskalím na stran
rodi totiž m že být to, že se v první ad zajímají o sebe a o svá práva (na dít ),
nikoliv o své dít a své povinnosti v i dít ti.

1 Listina základních práv a svobod, l. 32, odst. 1,4 a 5
2 § 855, odst. 1, § 856, odst. 2 zákona . 89/2012 Sb., ob anský zákoník (dále jen NOZ)
3 Úmluva o právech dít te, l. 3 odst. 1; l. 18,

Rozchod rodičů děti nemusí poznamenat, záleží však jen na rodi-
čích. Je-li rozpad rodiny nezvratný, je třeba si uvědomit, že to, co 
dítě vždy nejvíce ničí, je intenzita sporu mezi rodiči.
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D ležitým mezníkem pro úsp šné vy ešení složitých situací je vyhodnotit
správn reálný stav a vlastní možnosti. Zamyslete se a odpov zte si prosím
na následující otázky:

Kam nyní sm uji a o co usiluji?

Co nabízím pro ešení situace za sebe, ím mohou pomoci moji blízcí?

Jak si p eji, aby vypadal život a rodinné vztahy mého dít te v jeho rané dosp losti?

V em mi m že pomoci stát?

Možná se Vám jeví ty i základní otázky jako nadbyte né. Procházíte však obdobím, které je
pro Vás emo n náro né a v takové situaci lov k snadno ztratí nadhled a lehce se pono í
donekone nýchdohad .

Níže sepokusímepopsat, jakými sm ry sem žeVaše situaceubírat, jaká právní zajišt ní stát
poskytuje, ale naopak i to, co Vám stát poskytnout nem že a co i nadále z stane jedin ve
Vašich rukou.

Nedopusťte, aby o  obrazu 
Vašeho budoucího života 
autoritativně rozhodl ně-
kdo jiný (soud).
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Rodi e, kte í jsou zárove manželi, se za ú elem rozvodu manželství musí vždy
obrátit na soud. Vždy probíhá nejd íve opatrovnické soudní ízení, jehož výsledkem je
úprava pom r k dít ti. Až po skon ení tohoto ízení se v odd leném soudním ízení
eší rozvod manželství. Neznamená to však, že by za rodi e v manželství musel soud
rozhodovat. Rodi e mají vždy možnost podat spole ný návrh, uzav ít dohodu.

Nesezdaní rodi e se na soud obracet nemusejí za p edpokladu, že se na všech
záležitostech ohledn d tí dohodnou.

Zamyslete se nyní prosím nad tím, v jaké fázi a p ed jakým rozhodnutím stojíte.
Porovnejte, zda dokážete svoji rodi ovskou odpov dnost4 a ukázn nost odd lit od
vlastních pocit k ivdy, ublížení a t eba i znechucení. Jedin Vy sami jste vybrali pro
své d ti sv j rodi ovský prot jšek a je t eba za toto rozhodnutí p evzít
odpov dnost.

Soud je vždy otev en smírnému ešení mezi Vámi a bude
akceptovat Vaši dohodu, pokud nebude proti zájmu dít te.5

Obecn platí, že soud vede ú astníky k nalezení smírného ešení. Za tímto ú elem je
informuje o možnostech mimosoudního smír ího nebo media ního jednání6. Takže
pokud je následn soudu p edložena Vaše dohoda o úprav Vašich pom r , soud Vaši
dohodu schválí, pokud není na škodu zájmu a blahu dít te7. Pokud Vaši dohodu soud
uzná a akceptuje, není možné proti dohodnutému výroku podat odvolání8.

Soud p i rozhodování o sv ení dít te do pé e dbá mimo jiné i na právo dít te na pé i
obou rodi a zajímá se tedy i o schopnost rodi e dohodnout se s druhým rodi em
na výchov a dalších záležitostech týkajících se dít te.

4 Rodi ovská odpov dnost zahrnuje povinnosti a práva rodi , která spo ívají v pé i o dít ,
zahrnující zejména pé i o jeho zdraví, jeho t lesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochran
dít te, v udržování osobního styku s dít tem, v zajiš ování jeho výchovy a vzd lání, v ur ení místa
jeho bydlišt , v jeho zastupování a spravování jeho jm ní; vzniká narozením dít te a zaniká, jakmile
dít nabude plné svéprávnosti. Trvání a rozsah rodi ovské odpov dnosti m že zm nit jen soud. (srvn.
NOZ § 858, § 865 874)
5 Soud m že rozhodnout i tak, že schválí dohodu rodi , ledaže je z ejmé, že dohodnutý zp sob
výkonu rodi ovské odpov dnosti není v souladu se zájmem dít te. (srvn. § 906, odst. 2 NOZ)
6 § 9 zákona . 292/2013 Sb., o zvláštních ízeních soudních (dále jen Z S)
7 § 10, odst. 1 Z S stanovuje: „Pokud je mezi ú astníky uzav ena dohoda o p edm tu ízení, sepíše
soud v takovém úkonu protokol. Dokud není protokol podepsán všemi ú astníky, soud k dohod
nep ihlíží.“
§ 10, odst. 2 Z S stanovuje: „Jestliže se dohoda podle odstavce 1 schvaluje formou usnesení
a ú astníci se vzdali práva na odvolání, nemusí usnesení obsahovat od vodn ní.“
8 § 476 Z S „Schválil li soud ve v cech pé e soudu o nezletilé rozsudkem dohodu rodi , nejsou rodi e
oprávn ni podat odvolání do výroku, jímž byla dohoda schválena.“

Soud je vždy otevřen smírnému řešení mezi Vámi a  bude akcepto-
vat Vaši dohodu, pokud nebude proti zájmu dítěte.
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Co bym la dohoda obsahovat
a na em bym la být založena?
1) P i vytvá ení dohody mezi Vámi, rodi i, je t eba zohlednit zájem dít te, jinak

soud Vámi p edloženou dohodu zamítne. Vychází se z p esv d ení, že
rodi ovskou odpov dnost týkající se osoby dít te, vykonávají rodi e zp sobem
a v mí e odpovídající stupni vývoje dít te. Rozhodují li rodi e o vzd lání nebo
o pracovním uplatn ní dít te, vezmou v úvahu jeho názor, schopnosti i nadání9.

2) Dít , které je v pé i jednoho rodi e, má právo stýkat se s druhým rodi em
v rozsahu, který je v zájmu dít te. Stejn i tento rodi má právo stýkat se
s dít tem. Rodi , který má dít v pé i, je povinen dít na styk ádn p ipravit,
styk dít te s druhým rodi em ádn umožnit a p i výkonu práva osobního styku
s dít tem v pot ebném rozsahu s druhým rodi em spolupracovat10.

3) Rodi , který má dít v pé i, a druhý rodi se musejí zdržet všeho, co narušuje
vztah dít te k ob ma rodi m nebo co výchovu dít te zt žuje. Brání li rodi ,
který má dít v pé i, bezd vodn trvale i opakovan druhému rodi i ve styku
s dít tem, je takové chování d vodem pro nové rozhodnutí soudu o tom, který
z rodi mámít dít ve své pé i11.

4) Rodi e jsou povinni si vzájemn sd lit vše podstatné, co se týká dít te a jeho
zájm 12.

5) Dohoda by m la navrhovat zp sob pé e o dít a to sv ením do pé e jednoho
z rodi , nebo do st ídavé pé e, nebo do spole né pé e. Je d ležité v d t, že
sv ením dít te do pé e jednoho z rodi nejsou krácena rodi ovská práva
druhého rodi e. Ur ením zp sobu pé e se ur uje v podstat jen to, kde bude
dít bydlet a kdo bude zajiš ovat jeho
aktuální pot eby.

I po úprav pom r z stávají
oba rodi e nadále rovnocennými
nositeli rodi ovské odpov d
nosti, pokud soud výslovn
nerozhodne jinak.

9 § 880, odst. 1 a 2 NOZ
10 § 888 NOZ, § 927 NOZ, § 497 § 503 Z S
11 § 889 NOZ
12 § 890 NOZ

I  po úpravě poměrů zůstávají oba 
rodiče nadále rovnocennými no-
siteli rodičovské odpovědnosti, 
pokud soud výslovně nerozhodne 
jinak.
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Jakou pomoc lze o ekávat
od OSPODMagistrátu m sta Olomouc?
OSPOD Vám m že pomoci dosp t k dohod v rámci své poradenské a eduka ní
innosti, kterou dle zákona je oprávn n vykonávat13, resp. za použití nástroj sociální
práce, p ípadn odkazem na další odborná pracovišt .

OSPOD je naklon n Vám pomoci projít náro nou rodinnou
situací tak, aby momentální rodi ovskou neshodou trp ly co
nejmén Vaše d ti.

Naopak, OSPOD nem že rozhodovat za Vás rodi e, nem že suplovat citové a osobní
vztahy mezi Vámi, rodi i a dít tem. OSPOD nehledá viníka, nevychovává. Neumí
a nem že ešit Vaše osobní konflikty a nestane se spojencem jednoho z Vás proti
druhému. OSPOD bude chtít jednat jedin s Vámi ob ma. Nevyužívejte prosím
OSPOD jako místo pro stížnosti a reklamace na druhého rodi e.

Jakou pomoc lze o ekávat
od Okresního soudu Olomouc?
Maximální snahu o zachování Vašich osobních práv a rodi ovských kompetencí.
Jinými slovy maximální snahu o pochopení Vaší rodinné situace a v co nejv tší mí e
je promítnout do soudního rozhodnutí.

Naopak ani soud Vám žádným rozhodnutím neurovná Vaše osobní vztahy, pocity
a pohnutky. Váš domov a úrove Vašich rodinných vztah si ur ujete jedin sami
a kone n o jejich vysp losti m že sv d it mimo jiné i skute nost, kolikrát se
v život svých d tí vzdáte svého jedine ného práva ídit a utvá et život svých d tí
a p edáte je do rukou státu, soudu.

Soud rozhodne, ale Vy budete podle rozhodnutí žít. Využijte
svých možností se na rozhodování o sob podílet.

13 § 10 a § 11 zákona . 359/1999 Sb., o sociáln právní ochran d tí ve zn ní pozd jších p edpis
(dále je ZSPOD)

OSPOD je nakloněn Vám pomoci projít náročnou rodinnou situa-
cí tak, aby momentální rodičovskou neshodou trpěly co nejméně 
Vaše děti.

Soud rozhodne, ale Vy budete podle rozhodnutí žít. Využijte svých 
možností se na rozhodování o  sobě podílet.
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Co bude nyní následovat?
Budete absolvovat a možná jste již absolvovali eduka ní sch zku na OSPOD. Tato
má sloužit jako podpora pro Vás. Sch zka bude vedena jediným cílem, seznámit Vás
s nastalou situací a vést Vás ke smírnému ešení. Je z ejmé, že OSPOD nebude ešit
Vaše osobní vztahové záležitosti, které pat í jedin do Vašeho soukromí, anebo na
p du odborník pro mezilidské vztahy. Tím OSPOD sám o sob není.

Pokud se rozhodnete i po sch zce na OSPOD dále pokra ovat v soudním ízení,
bude následovat soudní jednání. P ímo u soudního jednání m žete uzav ít
rodi ovskou dohodu. V opa ném p ípad Vás i soud povede stejným sm rem
a bude se pokoušet o to, aby výsledek Vaší rodi ovské neshody byla dohoda.

Je možné, že soud využije i své pravomoci o uložení povinnosti Vám, rodi m,
využít pomoci odborného poradenského za ízení. (stejnou pravomoc má i OSPOD
v rámci správního ízení)

Pokud se rozhodnete i poté pokra ovat v soudním ízení, odborné za ízení Vás
povede stejným sm rem. Tedy tak, aby z Vaší rodi ovské neshody byla dohoda.

Pokud se rozhodnete i poté pokra ovat v soudním ízení, budete již možná
odborn podpo ení a schopni uzav ít o Vašich d tech p ed soudem dohodu.

Pokud neuzav ete dohodu, m že mít soud již dost indicií a d kaz (v etn toho,
kdo z rodi je více naklon n rodinným kompromis m a dokáže lépe zachovat
Vašemu dít ti dobré vztahy s druhým rodi em), aby rozhodl autoritativn , p ípadn
se nevyhnete dalšímu d kaznímu ízení, v etn možnosti znaleckého zkoumání.

D ležitá je i samostatná informace, že se u soudního ízení m žete nechat
zastupovat právním zástupcem, stejn jako Vaše d ti jsou p ed soudem zastoupeni
kolizním opatrovníkem (tím bývá nej ast ji ustanoven OSPOD). Vaše osobní ú ast
je však v opatrovnických ízeních nenahraditelná, stejn jako osobní participace
v kontaktu s OSPOD. Právní zástupci však mohou být pro Vás v p ípad pot eby
d ležitou oporou, které d v ujete a která Vám pom že dosp t ke smírnému ešení
situace. Právní zastoupení v opatrovnickém ízení není nutné.

Vážení rodi e, do etli jste až na konec. Než se s Vámi rozlou íme, dovolíme si Vám
p ipomenout, že žádný advokát, žádný soud, ani žádný OSPOD nebude žít Váš život
a že NORMÁLNÍ JE SE NESOUDIT.

P EJEME VÁM I VAŠIM D TEM HODN ŠT STÍ.

NORMÁLNÍ JE SE NESOUDIT.

.



888888888888888888888888888

KONTAKTY

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

ODDĚLENÍ PÉČE O RODINU A DĚTI
ŠTURSOVA 1

www.olomouc.eu

PORADNA PRO RODINU OLOMOUC
NA VOZOVCE 622/26

tel. 731 447 451

MEDIAČNÍ CENTRUM OLOMOUC
LAFAYETTOVA 14
tel. 725 943 586

CENTRUM PRO RODINU A DĚTI
PŘEROV

POBOČKA JUNGMANNOVA 12
OLOMOUC

tel. 776 810 970

vzniklo ve spolupráci
s OSPOD Praha 8


