
PRÁVO A RODINA

1/2021 1

Soudní dohled nad péčí o nezletilé  
v přeshraničních případech 
Mgr. Jakub Lorenc

V rámci tohoto článku si přiblížíme institut soudního dohledu nad péčí o nezletilé, 
zejména s ohledem na zvláštnosti výkonu dohledu v případech s mezinárodním prv-
kem. Pozornost bude věnována vymezení dohledu v současné právní úpravě, a to jak 
hmotněprávním, tak procesním aspektům. Závěrem bude poukázáno na některé pro-
blematické aspekty současné úpravy ve vztahu k případům s příhraničním prvkem. 

Institut dohledu v českém právu
Dohled je jedním z výchovných opatření, s jejichž možným uložením počítá zákon 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), ve svém § 925. Další 
vnitrostátní úpravu můžeme nalézt především v zákoně č. 359/1990 Sb., o sociálně-práv-
ní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálně-právní ochraně 
dětí“), a zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

Systém výchovných opatření včetně dohledu byl zaveden již v zákoně č. 94/1963 Sb., 
o rodině, účinném od 1. 4. 1964, a přes určité změny převzat do současné úpravy.1)

Z dikce § 925 občanského zákoníku vyplývá vztah mezi opatřeními uloženými orgá-
nem sociálně-právní ochrany dětí a opatřeními uloženými soudem. Primární odpovědnost 
by zde měla být na straně orgánu sociálně-právní ochrany dětí, soud opatření nařizuje až 
v případě, neučiní-li tak orgán sociálně-právní ochrany dětí.2)

V zákoně o sociálně-právní ochraně dětí jsou výchovná opatření upravena v § 13. 
Výchovná opatření mají přispět k ochraně dítěte před negativními vlivy, ať již ze strany 
rodičů nebo jiných osob odpovědných za jeho výchovu, nebo před vnějšími negativními 
vlivy, jimž jsou děti vystaveny. Výchovná opatření ukládaná rodičům mají napomoci 
k odpovědnějšímu přístupu k péči o dítě a jeho výchově, odstranění negativního působení 
na dítě a zamezení předávání nevhodných vzorců chování dítěti.3) Například Mgr. Křístek 
však tato opatření vnímá jako opatření sankční.4)

Jak vyplývá z judikatury (například viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2006, 
sp. zn. 8 Tdo 185/2006), důvody pro stanovení dohledu mohou spočívat v chování dítěte 
(záškoláctví, toulání, hrubé jednání vůči spolužákům, učitelům, šikana, drobné krádeže 
apod.). Dohled nad nezletilým se ukládá také v případech, kdy výchova ze strany rodičů 
vykazuje určité nedostatky, nebo v souvislosti s rozvodem rodičů a následnými konflikty 
mezi nimi, například proto, že „matka dlouhodobě nevedla nezletilého k odpovídajícímu 
vztahu k otci, dlouhodobě neplnila povinnost řádně připravovat nezletilého na styk s ot-
cem, aniž jí v tom bránily objektivní překážky“ (usnesení Ústavního soudu ze dne 20. 12. 
2007, sp. zn. I. ÚS 420/2005). Dohled je také možné nařídit, pokud je dítě znovu svěřeno 
do péče rodiče po zrušení ústavní výchovy, ale je nutné na výchovu ještě dohlížet (nález 
Ústavního soudu ze dne 10. 10. 2007, sp. zn. II. ÚS 838/2007). Dalšími důvody mohou 
být zdravotní stav rodičů, jejich nízký nebo vysoký věk, ohrožení jejich sociální či bytové 
situace apod.5)
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Dohled nad dítětem představuje kontrolu jeho chování a jednání, kontrolu faktorů, kte-
ré dítě ovlivňují, kontrolu prostředí, kde se dítě pohybuje. Dohled nad dítětem vykonává 
primárně obecní úřad obce s rozšířenou působností, ale činí tak v součinnosti se subjekty, 
které jsou dítěti blíž a s nimiž se dítě setkává pravidelně ve svém každodenním životě. 
Tyto subjekty podávají orgánu sociálně-právní ochrany dětí pravidelné zprávy. Zpravidla 
půjde o školu, obec, kde dítě žije, případně zařízení či organizace, které dítě navštěvuje 
(sportovní oddíl, volnočasový kroužek apod.).6)

Nadále se budeme zabývat dohledem nařízeným soudem. Ten se obsahově od výše 
popsaného dohledu nařízeného ve správním řízení dle zákona o sociálně-právní ochra-
ně dětí neliší, subjektem vykonávajícím dohled je však soud. V souladu s § 925 odst. 2 
občanského zákoníku tedy soud sleduje, zda je dodržováno výchovné opatření, o kterém 
rozhodl, a hodnotí jeho účinnost, a to zpravidla v součinnosti s orgánem sociálně-právní 
ochrany dětí, popřípadě dalšími osobami.

Výkon dohledu tak, jak byl výše popsán, představuje zásah do rodinného života rodičů 
i dítěte. Jako takový by měl vyhovovat požadavkům kladeným především čl. 10 odst. 2 
Listiny základních práv a svobod a čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních 
svobod. Zásadním kritériem je zde proporcionalita opatření. Výchovná opatření včetně 
dohledu mohou plnit úlohu včasné a zároveň přiměřené intervence do rodinných vzta-
hů, díky kterým nemusí být ihned využita opatření více invazivní. Takovýto postup je 
v souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva (srov. např. body 202 až 207 
rozsudku ve věci Strand Lobben a ostatní proti Norsku, rozsudek Velkého senátu z 10. 9. 
2019, č. 37283/13 a v nich citovanou judikaturu). Z tuzemské judikatury lze v této sou-
vislosti odkázat například na nález Ústavního soudu ze dne 19. 6. 2018, sp. zn. III.ÚS 
1265/16. Oddělení rodičů a dětí je Ústavním soudem chápáno jako krajní možnost, k níž 
by mělo být přistoupeno až po náležitém zvážení, že jiná – mírnější – alternativní opatření 
na podporu rodiny by nebyla dostatečná (bod 44 citovaného nálezu). 

Vnitrostátní procesní úprava 
Procesní rámec ukládání dohledu upravuje zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních říze-

ních soudních, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZŘS“). V rámci ZŘS jsou 
řízení ve věcech soudu o nezletilé upraveny v pododdíle 2. Demonstrativní výčet jednot-
livých typů řízení obsahuje § 466 ZŘS.

Podle § 466 písm. m) ZŘS [ve znění do 29. 7. 2020 se jednalo o písmeno n)] rozhoduje 
soud ve věcech ústavní výchovy nezletilého dítěte a jiných výchovných opatření. Výchovná 
opatření nařizuje soud tehdy, nenařídil-li je orgán sociálně-právní ochrany dětí. Ve smyslu 
ustanovení § 925 občanského zákoníku je zmiňovaným výchovným opatřením i dohled.7)

Pro řízení o nařízení dohledu a řízení ve věcech péče soudu o nezletilé obecně je 
typické užití principu oficiality. Ten na rozdíl od principu dispozičního umožňuje soudu 
zahájit řízení i bez návrhu. Tento princip je zakotven v § 13 odst. 1 ZŘS, který zároveň 
předpokládá výjimky z tohoto pravidla. Některé z výjimek jsou zakotveny v § 468 odst. 1 
a 2.8) Jelikož však řízení o nařízení výchovných opatření, mezi která spadá i dohled, není 
v ustanovení uvedeno, je tedy možné řízení zahájit i ex offo. Řízení tak může být zaháje-
no i například na základě podnětu orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Účastníky řízení jsou v souladu s § 6 odst. 1 ZŘS navrhovatel a ten, o jehož právech 
nebo povinnostech má být v řízení jednáno. V praxi tak účastníky řízení budou zpravidla 
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rodiče, dítě, opatrovník dítěte, případně i orgán sociálně-právní ochrany dětí, pokud podal 
návrh na nařízení dohledu. Na tento potenciální konflikt zájmů zákon pamatuje v § 469 
odst. 2, podle kterého byl-li opatrovníkem nezletilého jmenován orgán sociálně-právní 
ochrany dětí, který podal podnět nebo návrh na zahájení řízení, jmenuje soud na návrh 
opatrovníka jiného. 

V souladu s § 471 odst. 1 rozhoduje soud o nařízení dohledu rozsudkem. Jedná se 
o výjimku z obecného pravidla v § 25 odst. 1 ZŘS, kdy soud rozhoduje v řízeních dle 
ZŘS zásadně usnesením. 

Podle § 471 odst. 2 ZŘS soud rozhoduje s největším urychlením. Nejsou-li dány dů-
vody hodné zvláštního zřetele, vydá soud rozhodnutí ve věci samé zpravidla do 6 měsíců 
od zahájení řízení; vydá-li soud rozhodnutí po uplynutí této lhůty, uvede v odůvodnění 
rozhodnutí skutečnosti, pro které nebylo možné tuto lhůtu dodržet.

Dohled v přeshraničních případech
Komplikace zpravidla nastávají v přeshraničních věcech, kdy je realizace dohledu nad 

dítětem, které se nachází v jiném státě, prakticky náročná.
Zde je vhodné se krátce zastavit nad prameny práva, které mohou být aplikovány. 

Výsadní postavení mezi nimi má nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 
2003, o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve vě-
cech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 (dále jen „nařízení 
Brusel IIa“). Nařízení se v mezích své působnosti použije přednostně před vnitrostátním 
právem. Pro jeho aplikovatelnost obecně není rozhodné, zda mezinárodní prvek ve věci 
vykazuje vztah k členskému státu EU, nebo ke státu třetímu.9)

Vztah mezi nařízením Brusel IIa a mezinárodními smlouvami upravujícími záležitosti 
v jeho působnosti je podrobně upraven v samotném nařízení. Z mnohostranných smluv 
se jedná především o Úmluvu o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu 
a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí z roku 1996 
(dále jen „Haagská úmluva o ochraně dětí“). 

Z vnitrostátních předpisů je třeba zmínit zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu 
soukromém (dále jen „zákon o mezinárodním právu soukromém“). 

Soud vykonávající dohled, případně orgán sociálně-právní ochrany dětí, může využít 
postup dle čl. 55 nařízení Brusel IIa. Na základě tohoto ustanovení je možné prostřed-
nictvím ústředního orgánu (českým ústředním orgánem je Úřad pro mezinárodněprávní 
ochranu dětí, dále jen „Úřad“) žádat o provedení šetření ohledně situace dítěte. 

Ve vztazích s nečleny Evropské unie pak připadá v úvahu zejména využití obdobného 
postupu dle čl. 32 Haagské úmluvy o ochraně dětí. 

Šetření prostřednictvím výše uvedených nástrojů však bývá zpravidla jednorázového 
charakteru, zatímco pro účely realizace dohledu je požadováno podávání zpráv v pra-
videlných intervalech. Dle § 71 odst. 1 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti České re-
publiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, mají být zprávy 
vyžadovány nejméně jednou za šest měsíců. Pokud dojde ke změně bydliště dítěte a dítě 
bude trvale pobývat v jiné zemi, je neefektivní, aby dohled a sociálně-právní ochranu dí-
těte prováděly orgány státu původního bydliště. V návaznosti na příslušnou právní úpravu 


