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Nová evropská úprava pravidel  
v oblasti rodičovské odpovědnosti
JUDr. Markéta Kačerová Nováková

Nařízení Rady (EU) č. 2019/1111 o příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí ve 
věcech manželských a ve věcech rodičovské odpovědnosti a o mezinárodních úno-
sech dětí (dále jen „Nařízení Brusel II ter“) bylo publikováno po několik let trvají-
cích jednáních dne 25. 6. 2019. Nařízení vstoupí v platnost dne 1. 8. 2022.

Původní nařízení, týkající se věcí manželských a rodičovské zodpovědnosti, tedy Naří-
zení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výko-
nu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení 
nařízení (ES) č. 1347/2000 (dále jen „Nařízení Brusel II bis“) je v celém rozsahu použi-
telné od 1. 3. 2005. 

Podle tohoto nařízení se určuje mezinárodní soudní příslušnost pro řízení o zániku 
manželství (zejména rozvodová řízení) a pro řízení ve věcech rodičovské zodpovědnosti 
(tj. například řízení o úpravě péče o děti, o právu na styk s dítětem, o pěstounské péči, 
o umístění dítěte do ústavního zařízení atd.). Vedle toho nařízení obsahuje pravidla pro 
přeshraniční uznávání a výkon rozhodnutí v dané oblasti a pro spolupráci tzv. ústředních 
orgánů (v České republice tuto funkci plní Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí).

Na základě čl. 54 nařízení Brusel II bis se pravidelně jedenkrát ročně schází jedná-
ní Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci k projednání praktických otázek 
při fungování nařízení. Z průběhu těchto jednání bylo zřejmé, že při fungování nařízení 
vznikají nejasnosti, některá ustanovení jsou rozdílně vykládána jednotlivými státy. Z to-
hoto důvodu dne 30. 6. 2016 přijala Evropská komise návrh přepracování (tzv.  recast) 
nařízení.

Předložení návrhu předcházel delší konzultační proces, kdy Evropská komise zjiš-
ťovala stanoviska nejen členských států, ale i subjektů, ať už veřejnoprávních či sou-
kromých, jichž se nařízení dotýká, nechala vypracovat různé studie a sestavila zvláštní 
pracovní skupinu, která fungovala při přípravě návrhu jako poradní orgán. Významný byl 
proces veřejné konzultace, do něhož se formou internetového dotazníku mohla zapojit 
nejširší odborná, ale i laická veřejnost. Významným zdrojem změn byla také judikatura 
Soudního dvora Evropské unie. 

V oblasti věcí manželských došlo k jediné změně, a to ve věcech uznávání veřejných 
listin a dohod o rozvodu.1) 

V souladu s odborným zaměřením autorky se článek bude nadále věnovat změnám 
v oblasti rodičovské odpovědnosti, zejména pak mezinárodních únosů dětí a spolupráce 
ústředních orgánů. 

Rodičovská odpovědnost 
Obecná mezinárodní příslušnost soudu je stanovena stejně jako doposud, tedy na zá-

kladě obvyklého pobytu dítěte na území členského státu. K podstatnému vyjasnění došlo 
u zachování příslušnosti ve vztahu k právu na styk s dítětem. Příslušnost soudu státu 
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původního obvyklého pobytu dítěte zůstává zachována po dobu tří měsíců od přestěho-
vání pro úpravu rozhodnutí o právu na styk s dítětem vydaného v tomto členském státě 
před přestěhováním dítěte. 
Příklad: 
Matka, jíž bylo dítě rozsudkem českého soudu svěřeno do péče, si přeje přestěhovat se 

do Španělska. Týmž rozsudkem byl upraven styk otce s dítětem v rozsahu každý druhý ví-
kend a jeden měsíc o letních prázdninách. Otec matce s dítětem v přestěhování nebránil, 
měl za to, že matka se lépe o dítě postará. Vydal jí písemný souhlas s vystěhováním dítěte 
z České republiky s úředně ověřeným podpisem. Přál by si však mít upraven styk s dítětem 
tak, aby byl zohledněn pobyt dítěte ve vzdálené zemi a nutnost cestování. Proto se ve lhůtě 
do tří měsíců od přestěhování dítěte obrátí na český soud v místě, kde dítě doposud bydle-
lo, a požádá o úpravu styku v jiném rozsahu, například o delší pobyt dítěte u otce během 
letních prázdnin i během školního roku tak, aby to odpovídalo úpravě školních povinností 
ve Španělsku. Pokud by však české rozhodnutí o úpravě styku z doby pobytu dítěte v České 
republice neexistovalo, byl by otec povinen obrátit se s návrhem přímo na španělský soud, 
tedy na soud v místě nového obvyklého pobytu dítěte.  

Volba soudu
Nově označena je též volba soudu, která byla doposud skryta pod nejasným názvem 

pokračování příslušnosti. Volba soudu stranami ve věcech rodičovské odpovědnosti je 
s ohledem na zájmy zranitelného subjektu, tedy dětí, omezená a je možná pouze za spl-
nění přesně stanovených podmínek a vždy podléhá posouzení soudu, je-li výkon této 
příslušnosti v nejlepším zájmu dítěte. Podmínkami pro volbu příslušného soudu je pak 
zejména vztah dítěte k danému členskému státu: z důvodu obvyklého pobytu některého 
z rodičů (nositelů rodičovské odpovědnosti) v tomto členském státě, z důvodu předchozí-
ho obvyklého pobytu dítěte nebo z důvodu státního občanství dítěte. Nařízení též stanoví 
přesně formu dohody o volbě soudu. 
Příklad: 
Nesezdaní rodiče žijící v Itálii se rozhodli, že se rozejdou a že chtějí poměry ke své 

dceři soudně upravit. Protože jsou oba rodiče i dcera českými státními občany a matka se 
hodlá vrátit i s dcerou do České republiky, rozhodli se, že podají k českému soudu návrh 
na schválení dohody o úpravě péče, výživy2) a styku dcery s otcem. Český soud posoudil 
souhlas obou rodičů s řízením v České republice, jmenoval dceři opatrovníka. Ten vyjád-
řil souhlas s vedením řízení v České republice, kdy dle dohody rodičů bude dítě žít nadále 
v České republice a případnou soudně schválenou dohodu bude třeba vykonávat zejména 
na území České republiky. Opatrovník tak zhodnotil, že vedení řízení v České republice 
je v nejlepším zájmu dítěte. Soud se s jeho stanoviskem ztotožnil a v řízení pokračoval. 

Přenesení příslušnosti
Přenesení věci k projednání vhodněji umístěnému soudu, dosud upravené článkem 15 

nařízení Brusel II bis, působilo v praxi mnoho nejasností, a proto je v nařízení Brusel 
II ter významně konkretizováno. Stále je možné tento institut aplikovat pouze ve vý-
jimečných případech, není-li soud příslušný ve věci soudem nejvhodnějším. Posouzení 
vhodnosti se musí zakládat na blízkém vztahu dítěte k jinému než příslušnému členskému 
státu, přičemž tento vztah je v nařízení Brusel II ter taxativně vymezen – tento stát je buď 
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místem pozdějšího či dřívějšího obvyklého pobytu dítěte, anebo je státem státní přísluš-
nosti dítěte, anebo je místem obvyklého pobytu nositele rodičovské odpovědnosti, nebo 
je místem, kde se nachází jmění dítěte, a věc se týká opatření k ochraně dítěte ve vztahu 
ke správě, zachování a nakládání s tímto jměním.

Soud, který zvažuje postoupení věci, přeruší řízení a buď stanoví lhůtu jedné nebo více 
stranám, aby informovaly soud tohoto jiného členského státu o probíhajícím řízení a mož-
nosti přenést příslušnost a aby podaly u tohoto soudu návrh, anebo přímo požádá soud 
jiného členského státu, aby příslušnost převzal. Rozhodnutí o přerušení řízení by mělo být 
v době podání žádosti již pravomocné.3) Tímto postupem odpadají dřívější nejasnosti soudů, 
zda je před postoupením věci vůbec třeba vydávat rozhodnutí a zda by toto rozhodnutí mělo 
být vůbec doručováno účastníkům řízení z důvodu možnosti podat opravný prostředek. 

Soud jiného členského státu může přijmout příslušnost do šesti týdnů od podání návr-
hu stranami nebo obdržení žádosti od původního soudu. 

Soud, u něhož bylo řízení zahájeno později nebo který byl požádán o převzetí pří-
slušnosti, informuje bez prodlení soud, u něhož bylo řízení zahájeno jako první. Pokud 
příslušnost přijme, soud, u něhož bylo řízení zahájeno jako první, rozhodne, že není pří-
slušný. Soud, u něhož bylo řízení zahájeno jako první, ovšem pokračuje ve výkonu své 
příslušnosti, pokud neobdržel informaci o přijetí příslušnosti od soudu jiného členského 
státu do sedmi týdnů od uplynutí lhůty určené stranám k podání návrhu u soudu jiného 
členského státu nebo obdržení žádosti soudem.

Samozřejmě, přenesení příslušnosti i převzetí příslušnosti je vždy v diskreci soudu na 
základě vyhodnocení kritéria vhodnosti a nejlepšího zájmu dítěte. 

Přenesení příslušnosti se může realizovat též na základě žádosti soudu, který není pří-
slušný, ale domnívá se, že by byl pro konkrétní případ vhodněji umístěný4). Toto však 
nelze aplikovat na případ navrácení dítěte. 
Příklad: 
U českého soudu probíhá řízení o výchovné opatření – svěření dítěte do péče jiné oso-

by. Dítě žije v České republice v dětském domově, návrh na svěření podala jeho babička, 
která žije na Slovensku. Český soud by obtížněji zjišťoval poměry babičky a její schopnost 
se o dítě postarat, což je pro svěření dítěte klíčové; k tomu je vhodněji umístěn slovenský 
soud. Český soud tedy vydá usnesení o přerušení řízení. Jakmile usnesení nabude právní 
moci, obrátí se český soud na příslušný slovenský soud a požádá jej o převzetí přísluš-
nosti. Slovenský soud ve lhůtě do 6 týdnů od obdržení žádosti českého soudu příslušnost 
přijme, přičemž vydá usnesení o zahájení řízení.

Řízení o navrácení dítěte
Dojde-li k protiprávnímu přemístění či zadržení dítěte (nejčastěji jedním z rodičů bez 

souhlasu nebo vědomí druhého rodiče), příslušnost pro řízení ve věcech rodičovské zod-
povědnosti zůstává zachována v členském státě původního obvyklého pobytu dítěte, tedy 
v tzv. státě původu.5)

Velký důraz je kladen na rychlost řízení ve všech jeho částech, tedy jak před ústředním 
orgánem, tak před soudy, a to i ve fázi výkonu rozhodnutí. 

Ústřední orgán dožádaného členského státu po obdržení žádosti o navrácení dítěte 
potvrdí její přijetí do pěti pracovních dnů. Bez zbytečného odkladu uvědomí ústřední 



PRÁVO A RODINA

4 2/2021

orgán dožadujícího členského státu, nebo případně navrhovatele, o prvních krocích, které 
byly nebo budou podniknuty za účelem vyřízení žádosti, a může požádat o další nezbytné 
písemnosti a informace. 

Soud prvního stupně vydá rozhodnutí nejpozději do šesti týdnů od zahájení řízení, 
s výjimkou případů, kdy to neumožňují mimořádné okolnosti. Obdobně i nadřízený soud 
vydá rozhodnutí nejpozději do šesti týdnů od okamžiku, kdy byly učiněny všechny ne-
zbytné procesní úkony, a soud je tak schopen opravný prostředek projednat v rámci jed-
nání či jiným způsobem. 

Nově je upravena možnost soudu v kterékoli fázi řízení s přihlédnutím k nejlepšímu 
zájmu dítěte posoudit, zda by měl být zajištěn styk mezi dítětem a osobou požadující 
navrácení dítěte. Obdobné ustanovení obsahuje i česká vnitrostátní právní úprava v § 486 
odst. 1 zákona o zvláštních řízeních soudních, kdy soud činí i bez návrhu vhodná opatření 
mj. k zabránění narušení osobních vazeb mezi dítětem a navrhovatelem.

Nařízení Brusel II ter významně podporuje alternativní řešení sporů, kdy soudy mají 
co nejdříve a v kterékoli fázi řízení buď přímo či případně s pomocí ústředních orgánů 
vyzvat strany k mediaci či jinému prostředku alternativního řešení sporů.

Obdobně jako v předchozím nařízení je v nařízení Brusel II ter kladen větší důraz na 
navrácení dítěte, než je v samotné haagské Úmluvě o občanskoprávních aspektech mezi-
národních únosů dětí.

Pokud soud zvažuje, že odmítne navrácení dítěte výhradně z důvodu vážného nebez-
pečí, že návrat by dítě vystavil fyzické nebo duševní újmě nebo je jinak dostal do nesnesi-
telné situace, neměl by navrácení dítěte odmítnout, pokud kterákoli ze stran požadujících 
navrácení dítěte prokáže soudu, že byla přijata vhodná opatření k zajištění ochrany dítěte 
po jeho navrácení.6) Nařízení Brusel II ter tak změkčuje dosavadní striktní rozdělení dů-
kazního břemene v haagské únosové úmluvě a umožňuje tak soudu, aby se o případném 
nebezpečí přesvědčil i jinak než na návrh toho, kdo s navrácením dítěte nesouhlasí, tedy 
z vlastní iniciativy soudu. 

Nadřazující rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti  
obsahující nenavrácení dítěte

Nařízení Brusel II ter zachovává i přednostní právo státu obvyklého bydliště na tzv. prá-
vo posledního slova. Pokud je ve státě „únosu“ rozhodnuto o nenavrácení dítěte, může toto 
rozhodnutí být zvráceno rozhodnutím ve věci rodičovské odpovědnosti ve státě, v němž 
mělo dítě obvyklý pobyt bezprostředně před protiprávním přemístěním. V průběhu řízení 
ve věci rodičovské odpovědnosti by však měly být důkladně posouzeny všechny okolnosti 
případu s přihlédnutím k nejlepšímu zájmu dítěte, mimo jiného včetně chování rodičů. Pří-
padné rozhodnutí o tomto následném navrácení dítěte by mělo proběhnout bez zvláštního 
řízení o uznání a výkonu tohoto rozhodnutí v kterémkoli jiném členském státě. 

Podrobněji je upravena spolupráce soudů v těchto případech. Soud, který vydal roz-
hodnutí o nenavrácení dítěte, z vlastního podnětu vydá osvědčení na příslušném formu-
láři. Není povinností soudu zajišťovat překlady těchto dokumentů do státu, do nějž se 
budou postupovat. 

Pokud v době, kdy soud vydal rozhodnutí o nenavrácení, již bylo u soudu v členském 
státě, ve kterém mělo dítě obvyklý pobyt bezprostředně před protiprávním přemístěním 
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nebo zadržením, zahájeno řízení ve věci práva péče o dítě nebo bylo zahájeno ve lhůtě 
tří měsíců od oznámení rozhodnutí o nenavrácení, tak návratový soud do jednoho měsíce 
ode dne vydání rozhodnutí předá soudu dotčeného členského státu přímo nebo prostřed-
nictvím ústředních orgánů vyhotovení svého rozhodnutí, osvědčení a případně přepis, 
souhrn nebo protokol z jednání u soudu a další písemnosti, jež považuje za relevantní. 
Příklad:
Matka protiprávně přemístila devítiletého syna z jeho obvyklého bydliště v Itálii do 

České republiky, a to bez souhlasu otce dítěte. Otec žádal navrácení dítěte, ovšem český 
soud návrh na navrácení dítěte zamítl s odůvodněním, že chlapec si navrácení nepřeje. 
V Itálii v době, kdy došlo k protiprávnímu přemístění dítěte, probíhalo řízení o úpravu 
péče k dítěti. Český soud vydal osvědčení podle přílohy I nařízení Brusel II ter a společně 
s rozhodnutím a protokoly z jednání je poslal italskému soudu. Italský soud následně v ří-
zení o úpravu péče rozhodl, že dítě se svěřuje do péče matky, otci se stanovuje široký styk 
se synem a bydliště chlapce se určuje v Itálii. Italský soud se přitom podrobně seznámil 
s důvody nenavrácení dítěte, s názorem dítěte a chováním rodičů. Rozhodnutí italského 
soudu tak bylo vykonatelné i v České republice.

Právo dítěte vyjádřit svůj názor 
Právo dítěte na vyjádření názoru je akcentováno v celém nařízení, zejména pak v části 

týkající se mezinárodních únosů. Dítěti, které je schopno formulovat svůj názor, má být 
v souladu s vnitrostátními právními předpisy a postupy poskytnuta skutečná a účinná pří-
ležitost jej vyjádřit, a to buď přímo nebo prostřednictvím zástupce či vhodného subjektu. 
Dále by měl být názoru dítěte přikládán náležitý význam s ohledem na jeho věk a stupeň 
vyspělosti.7) 

Předběžná opatření
Stejně jako v původním nařízení je pro soud, který není příslušný ve věci samé, dána 

možnost přijmout v naléhavých případech předběžná či zajišťovací opatření. 
Pokud to ochrana nejlepšího zájmu dítěte vyžaduje, soud neprodleně informuje soud 

nebo příslušný orgán členského státu, který je příslušný k rozhodnutí ve věci samé. Infor-
movat může soud přímo či prostřednictvím ústředních orgánů. Informovanost soudů by 
měla být vzájemná, tedy i soud příslušný ve věci samé by měl následně informovat soud, 
který přijal předběžné nebo zajišťovací opatření. 

Spolupráce ústředních orgánů
Nové nařízení podrobněji upravilo pravidla spolupráce ústředních orgánů a posílilo 

jejich pravomoci. Ústřední orgány tak mohou žádat zprávy o situaci dítěte, veškerých 
probíhajících řízeních ve věcech rodičovské odpovědnosti týkajících se dítěte nebo roz-
hodnutích vydaných ve věcech rodičovské odpovědnosti týkajících se dítěte. Ústřední 
orgány si poskytují jakékoli další informace relevantní v řízení ve věcech rodičovské od-
povědnosti v dožadujícím členském státě, zejména o situaci rodiče, příbuzného, nebo jiné 
osoby, jež může být způsobilá pečovat o dítě, pokud to vyžaduje situace dítěte. Doposud 
byly tyto žádosti omezeny pouze na osobu dítěte. V situaci, kdy byly tyto informace vyža-
dovány za účelem soudního řízení, odkazovaly ústřední orgány obvykle na to, aby soudy 
postupovaly podle nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R1206:CS:NOT
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soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech. Od účin-
nosti nařízení Brusel II ter bude možné, aby důkazy pro soudní řízení byly opatřovány 
cestou podle tohoto nařízení, což pravděpodobně bude pro soudy jednodušší a rychlejší, 
nicméně to přinese větší zátěž pro ústřední orgány.   Ústřední orgány také mohou požádat 
soud nebo příslušný orgán svého členského státu, aby zvážil přijetí opatření na ochranu 
osoby nebo jmění dítěte.8) 

Posílena je též spolupráce ústředních orgánů ve vztahu k možnému ohrožení dítěte. 
V případě, že dítě je vystaveno vážnému nebezpečí a soud nebo příslušný orgán, který 
zvažuje anebo přijal opatření k ochraně dítěte, se dozvěděl, že došlo ke změně pobytu 
dítěte nebo že se dítě zdržuje v jiném členském státě, informuje soudy nebo příslušné or-
gány tohoto jiného členského státu o vzniklém nebezpečí a o přijatých nebo zamýšlených 
opatřeních. Tyto informace mohou být předány přímo nebo prostřednictvím ústředních 
orgánů. 

V důsledku mnoha vyhrocených případů, kdy došlo k odnětí dítěte z péče rodiny, která 
žila na území jiného členského státu, než je stát jejich státního občanství, došlo k posílení 
povinnosti soudu vyhledávat osoby příbuzné či blízké, které by zejména ve státě státního 
občanství rodiny mohly o dítě pečovat.9) Toto je výsledkem snahy zejména východoev-
ropských států, jejichž mnozí občané mají obvyklé bydliště ve státech západní Evropy 
a jejichž děti se často stávají předmětem činnosti orgánů péče o děti z důvodu nedostateč-
né péče poskytované dětem v původní rodině. 
Příklad: 
Dítě bylo rozhodnutím českého soudu svěřeno do péče matky a s ohledem na nedostat-

ky v péči o dítě a sklon matky k požívání alkoholických nápojů byl nad výchovou stanoven 
dohled. Otec o dítě neprojevoval zájem. Matka se i s dítětem odstěhovala ke svému nové-
mu partnerovi do Německa. Orgán sociálně-právní ochrany dětí informuje český ústřední 
orgán o nastalé situaci a ten prostřednictvím německého ústředního orgánu informuje 
příslušné německé orgány o tom, že by dítě mohlo být ohroženo. Německý orgán péče 
o děti situaci prověří a přijme případná opatření v souladu s německým právním řádem. 

Pokud německý orgán dojde k závěru, že péče matky je nedostatečná a z důvodu ochra-
ny dítěte je třeba dítě umístit mimo péči matky, měl by se podle čl. 37 písm. b) Vídeňské 
úmluvy o konzulárních stycích obrátit na český zastupitelský úřad a o situaci dítěte jej 
informovat. Před rozhodnutím o péči o dítě by měl německý soud vyhledávat příbuzného 
nebo jiné osoby, jež mohou být způsobilé pečovat o dítě, nejen v Německu, ale zejména 
v České republice jakožto v zemi původu dítěte. 

Přeshraniční umístění dítěte
Situace, kdy soud zvažuje umístění dítěte v jiném členském státě mimo péči rodičů, 

nově vyžadují nutnost nejprve získat souhlas příslušného orgánu v tomto jiném členském 
státě. Souhlas je vydáván na základě žádosti mezi ústředními orgány dotčených států, kte-
rá obsahuje zprávu o dítěti spolu s důvody navrhovaného umístění nebo poskytnutí péče, 
informace o zvažovaném financování a jakékoli další relevantní informace, například 
informace o úzkém vztahu dítěte k tomuto členskému státu. 

Požadované umístění se nařídí pouze poté, co příslušný orgán dožádaného členského 
státu s umístěním souhlasil, přičemž rozhodnutí nebo jeho odmítnutí by mělo být předáno 
dožadujícímu ústřednímu orgánu nejpozději tři měsíce od přijetí žádosti. 
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Závěr
Jak je z výše uvedeného zřejmé, nové nařízení přinese řadu změn a zpřesnění po-

vinností jak pro soudy, tak i pro ústřední orgány. Mělo by tak dojít k sjednocení praxe 
v jednotlivých členských státech, což bylo dosud způsobeno nejednotným výkladem pří-
liš obecně formulovaných ustanovení. I když přijaté změny se nyní jeví jako praktické 
a smysluplné, až teprve praxe po roce 2022 ukáže, zda také přinesou zlepšení do situace 
mezinárodních rodin a zejména jejich dětí. 

Poznámky:
1) Čl. 65.
2) Mezinárodní příslušnost pro rozhodování o výživném je třeba posoudit dle 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.

3) Úvodní recitál čl. 26 nařízení Brusel II ter.
4) Úvodní recitál čl. 27 nařízení Brusel II ter.
5) Čl. 9 nařízení Brusel II ter.
6) Úvodní recitál čl. 45 nařízení Brusel II ter.
7) Čl. 21 nařízení Brusel II ter.
8) Čl. 80 odst. 1 písm. c) Brusel II ter.
9) Úvodní recitál čl. 84 nařízení Brusel II ter.

Jak se vlastně nejlépe postavit k hospitalizaci dítěte  
bez souhlasu rodičů?
Mgr. Martin Ježek

Netušil jsem, že mi tentokrát s úvodem článku tak výrazně pomohou média. Ne-
dávno v nich totiž proběhla smršť článků týkajících se kauzy mladé dívky, kterou 
kopl kůň. Její matka, zjevně proti srsti (nejen) místních lékařů, odmítla dceru ne-
chat  očkovat proti  tetanu,  čímž  si  vysloužila  „rychlé“ předběžné opatření  soudu. 
Ten nařídil hospitalizaci dívky v nemocnici, která ji původně ošetřila, zjevně s cílem 
jejího naočkování.1)

Popsaný případ má samozřejmě sloužit jen jako návnada k danému tématu. Začnu 
stručným popisem systému hospitalizace dětí proti vůli jejich rodičů2). Považoval-li to-
tiž v posledních letech stát, představovaný systémem péče o ohrožené děti, za nezbytné 
umístit nějaké méně či více ohrožené dítě do zdravotnického zařízení proti vůli jeho rodi-
čů, mohl tak v praxi činit v zásadě dvěma způsoby.

Náročně a dlouze, nebo rychle a jednoduše?

První způsob, jak tzv. nedobrovolně hospitalizovat nezletilé dítě bez souhlasu jeho ro-
dičů, představuje detenční řízení, mající dvě fáze a zahrnující dvojí soudní rozhodování. 
Iniciační roli má zdravotnické zařízení,3) přičemž soud poté nejprve přezkoumává, zda 

Mgr. Martin Ježek, právník odboru rodiny, zdravotnictví a práce, Kancelář veřejného ochránce práv
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