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ROZVODY, ROZCHODY

A DÍTĚ

Doc. JUDr. Michaela Hendrychová-Zuklínová



Soužití lidí
Důvody:

A chceme žít spolu (dlouhodobě, stále … různé příčiny 
– je nám spolu dobře, dva spolu žijí levněji atd. atd.)

B chceme žít spolu a pečovat o dítě/děti

A nebo (zejm.) B + chceme být statusově vázáni 
(vznik, trvání – práva a povinnosti, zánik stanoví zákon)



Soužití lidí - druhy
statusové

ne-statusové

různo-pohlavní

stejno-pohlavní



Statusové poměry
Manželství – manželství je to, co zákonodárce 
manželstvím nazve

registrované partnerství – dtto



Zánik spolužití
Rozchod  (ne-statusového i statusového soužití,

lidí s dětmi/bez dětí)
(§ 758 DEFINICE:  manželé spolu nežijí, pokud netvoří manželské či rodinné 
společenství, a aspoň jeden z nich společenství obnovit nechce)

Rozvod – manželů s dětmi/bez dětí

(Zrušení reg part)



Rozchod
Bez právní úpravy

výjimka: § 908, resp. § 906 a § 907 o.z.



Tzv. opuštění rodinné domácnosti
Není „společná domácnost“, ale rodinná

Zvl. pravidla pro „obvyklé vybavení rodinné 
domácnosti“



Rozvod
2 způsoby

ale jen 1 rozvodový důvod!

Rozvodový důvod:

manželské soužití je hluboce, trvale, nenapra-

vitelně rozvráceno a nelze očekávat obnovení

soužití



2 způsoby rozvodu
- tzv. sporný r. = rozvod, kde soud zjišťuje příčiny 
rozvratu

- tzv. nesporný r., rozvod „dohodou“ = příčiny se 
nezjišťují, na rozvrat se usuzuje nepřímo, protože 
manželé splnili, co zákon předepisuje



Zákonem stanovené podmínky
1. ke dni zahájení řízení manželství trvalo 1 rok

2. ke dni zahájení ř. manželé spolu 6 měsíců 
nežijí

3. m. mají nezl dítě: dohodli se a opatrovnický 
soud dohodu schválil

4. dohodli se o majetkových poměrech, vč. 
bydlení, popř. o výživném



Další podmínky
– rozhodnutí opatrov soudu – 1. schválení dohody 
nebo 2. soud poměry dítěte projednal a rozhodl

– nejsou překážky (tzv. protitvrdostní klauzule)

– mř. zájem dítěte daný zvl důvody  TRVALE

– zájem manžela – na rozvratu menší podíl

– rozvod by způsobil zvl. mř. 
újmu

– mř. okolnosti svědčí x rozvodu



Řízení
O rozvodu rozhodne vždy soud,

je-li nezl., resp. ne plně svépr dítě, 2 řízení

úprava: zák. o zvl. řízeních soudních  (292/2013)



Návrhy na jiné řešení rozvodu
Notář

Matrikář

- v obou případech nulová ochrana dítěte



Rozchod lidí bez status. svazku
- zákon neřeší

x v případě, že mají nezl., resp. ne plně svépr 
dítě, mají si rodiče sami upravit poměry dítěte

NEDOHODNOU-LI SE rodiče, § 906 – rozhodne 
soud stejně jako v případě rozvodu

OTÁZKA ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ



Registrovaní partneři a dítě
Není vůbec upraveno, protože

v ČR je vyloučeno, aby r. p. byli/y oba/obě rodiči 
jednoho dítěte. Proto není nic, co by se mělo 
zákonem řešit



Jak se rozhoduje o dítěti
§ 906 a § 907 o.z.

„svěření do péče“

– jednoho rodiče

– střídavá péče rodičů

– společná péče rodičů

– jiné osoby



Pravidla pro rozhodování
§ 907 odst. 2 a 3 o.z.

zájem dítěte

osobnost dítěte, životní poměry rodičů, výchovné 
schopnosti, stálost výchovného prostředí …

+ právo na péči obou, styk s dítětem, schopnost 
se dohodnout ...



Ústavní soud
1/podle konkrétních poměrů, konkrétního dítěte 
atd.

2/ ALE: květen 2022 (I. ÚS 3065/21) PŘEDNOST MÁ 
VŽDY STŘÍDAVÁ PÉČE

ÚS stanovil seznam možných překážek střídavé 
péče, které obecné soudy musejí v odůvodnění 
rozhodnutí uvádět (když nevyhoví návrhu na stř. 
p.)



1/ Požadavky na rozhodnutí obecného soudu a kritéria 
rozhodování o úpravě budoucích poměrů dítěte

Podle I. ÚS 2482/13 je třeba přihlédnout k

●existenci pokrevního pouta mezi dítětem o osobou

●míře zachování identity dítěte a jeho rodinných vazeb

●schopnosti osoby zajistit bezproblémový vývoj a jiné potřeby

●přání dítěte,

●TJ. PODLE KONKRÉTNÍCH OKOLNOSTÍ



2/ Překážky střídavé péče

ÚS zkoumal jednotlivé obvyklé překážky střídavé péče:

– nízký věk dítěte

– špatná adaptace dítěte na změny

– nedostatečná komunikace rodičů

– vysoká míra pracovního vytížení rodiče

– náročnost střídavé péče

VYŽADUJE SE DOSTATEČNÁ ARGUMENTACE



-
1NÍZKÝ VĚK – uznává se snad jen kojení!

2ŠPATNÁ ADAPTACE – to obecně použít vůbec

nelze – je to zcela výjim. 
argument

3NEUSPOKOJIVÁ KOMUNIKACE – nějak 
komunikovat přece musejí i v případě styku! Je to jen 
výmluva!

4VYSOKÉ PRACOVNÍ ZATÍŽENÍ – může hrát roli 
jen v krajním případě



-
5NÁROČNOST STŘÍDAVÉ PÉČE – přesuny dítěte např. každý 
týden nehraje roli, dítě nemusí být zvlášť psychicky odolné –
změny prostředí zvládne každé dítě ... vždyť v případě styku se 
také mění prostředí

-----» soudy se nesmějí svévolně přiklonit k možná jednodušší 
variantě – vždycky když soud znovu rozhoduje, musí prověřit 
konkrétní okolnosti



Výživné
manžel

rozvedený manžel – výživné

– tzv. sankční výživné

dítě


