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Úprava styku (nejen) rodiče 
s dítětem v judikatuře  
a v praxi 
PODROBNÁ ANOTACE KURZU 
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky  

Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí 

MÍSTO  

Online školení (odkaz bude zaslán na e-mail uvedený v přihlášce) 

TERMÍN 

31. března 2022, 9:00 – 15:30 

LEKTOR 

Mgr. Radka Vacová, Ph.D. 

CENA 

1.790,- Kč bez DPH (pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH, pro ostatní účastníky 
2.166,-  Kč vč. DPH) 

 

CÍLE KURZU 

 

Cílem kurzu je analyzovat současný stav právní úpravy styku rodiče s dítětem podle zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, popsat formy styku a 

možnosti aplikace jednotlivých forem v praxi. Dále je podrobně rozebrána úprava styku 

soudem. V rámci toho je s účastníky řešena potřeba soudního rozhodnutí v oblasti styku 

s dítětem a problematika tzv. prázdných dohod, kdy rodiče uvedou v rámci řízení o úpravě 

péče o dítě, že jsou schopni se na styku dohodnout, aniž by navzájem znali své představy. 

Styk rodiče s dítětem je důležitou složkou rodičovské odpovědnosti. Rodičovská odpovědnost 

představuje základní rámec práv a povinností rodiče vůči dítěti a soustředí se zejména na 

péči, zastoupení a správu jmění. Uvedená agenda je značně komplikovaná, a to zejména z 

důvodu rozsahu výčtu povinností a práv rodičů a dětí. Kurz je proto úzce zaměřen především 

na právo a povinnost styku rodiče a dítěte s důrazem na judikaturu vyšších soudů v této 

oblasti. Tato složka rodičovské odpovědnosti je na výkon poměrně spletitá a jakékoliv 

pochybení, opomenutí či dokonce zneužití tohoto práva a povinnosti může znamenat důvod 

pro zásah orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo dokonce civilního soudu. 
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Styk rodiče s dítětem úzce souvisí s typem péče o dítě a výší vyživovací povinnosti. S účastníky 

bude rozebrán koncept střídavé péče a výlučné péče s široce nastaveným stykem 

s ohledem na placení výživného tak, aby v praxi nedocházelo k volbě typu péče o dítě s 

vidinou finanční motivace ve formě výživného pro dítě. V rámci kurzu je tedy řešeno, kdy soud 

přihlédne ke styku v rámci rozhodování o výši vyživovací povinnosti, a kdy ne.  

Právo na styk jakožto součást rodičovské odpovědnosti náleží výhradně tzv. matrikovému 

rodiči. Občanský zákoník poskytuje ve svém ustanovení § 927 OZ právo domáhat se styku 

také jiným osobám. Kurz bude tedy rozebírat možnost jiných osob stýkat se s dítětem, 

zejména prarodičů a biologického otce nezapsaného v matrice, včetně podmínek, za nichž 

by daný nárok mohl vzniknout. 

Má-li jeden z rodičů právo stýkat se s dítětem, druhý má zpravidla tzv. doprovodné povinnosti, 

tzn. povinnost dítě řádně připravit. Účastníci kurzu se v této části dozví, co vše je v této 

povinnosti obsaženo. 

Řádný výkon styku může ztížit řada situací, např. protiprávní změna bydliště dítěte, tedy 

situace, kdy se jeden z rodičů přestěhuje s dítětem z původního bydliště do bydliště nového 

bez souhlasu druhého rodiče. Kurz se věnuje řešení uvedeného problému, včetně úhrady 

nákladů na realizaci styku s dítětem, jehož bydliště je od bydliště rodiče značně vzdáleno.  

Z nejrůznějších důvodů dochází při předávání dítěte k pořizování obrazových a zvukových 

záznamů ze strany jednoho rodiče. Účastníci kurzu jsou v rámci této problematiky seznámeni 

s okolnostmi, za jakých lze pořídit uvedený záznam jiné osoby bez jejího souhlasu, a 

s podmínkami, za jakých lze tento materiál použít jako důkazní prostředek v případném 

soudním řízení.  

Častým problémem v oblasti styku rodiče s dítětem je porušování soudních rozhodnutí anebo 

dohod styk upravujících. Další část kurzu se proto zabývá otázkou, zda právu na styk 

odpovídá na druhé straně také povinnost, a zda je tedy možné styk realizovat i proti vůli dítěte, 

případně proti vůli rodiče. Následně jsou představeny všechny možnosti řešení situace, kdy 

jeden rodič brání druhému ve styku s dítětem, včetně možné náhrady škody. Popsána bude 

rovněž předpokládaná míra intenzity problému zakotvující legitimitu postupu OSPOD nebo 

civilního soudu. 

V rámci kurzu je také řešena možnost úplného zákazu styku a situace, kdy lze takto zásadně 

zasáhnout do rodičovské odpovědnosti. 

Poslední část kurzu je zaměřena na výkon rozhodnutí ve věcech péče soudu o nezletilé, 

konkrétně na výkon soudně stanoveného styku. Účastníci jsou seznámeni s postupem soudu, 

s formou výkonu rozhodnutí, zejména s ukládáním pokut. 

Celý kurz provází aktuální judikatura v dané věci a příklady z praxe.  
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OBSAH KURZU 

1) Právo na styk jakou součást rodičovské odpovědnosti 
• Základní rozdělení povinností a práv rodičů k dětem 

• Formy styku a přítomnost dalších osob při jeho realizaci 

• Podmínka osobního výkonu styku 

• Úprava styku soudem x úprava styku dohodou 

• Vliv styku rodiče s dítětem na vyživovací povinnost rodiče k dítěti 

• Možnost jiných osob než rodičů domáhat se styku s dítětem 

 
2) Řádný výkon práva styku rodiče s dítětem 

• Obsah povinnosti dítě ke styku řádně připravit 

• Vliv změny bydliště dítěte na realizaci styku rodiče s dítětem 

• Problematika pořizování audio a video záznamů z předávání dítěte bez souhlasu 

druhého rodiče a dítěte 

 
3) Bránění a odmítání styku rodiče s dítětem 

• Právo na styk s dítětem jako oprávnění nebo také povinnost? 

• Obrana při bránění ve styku rodiče s dítětem 

• Následky bránění ve styku rodiče s dítětem, včetně možné náhrady škody 

• Zákaz styku rodiče s dítětem 

 
4) Výkon rozhodnutí ve věcech péče soudu o nezletilé, konkrétně styku rodiče s dítětem 

• Kdo a kam může podat návrh na výkon rozhodnutí 

• Postup soudu při výkonu rozhodnutí 

• Formy výkonu rozhodnutí – pokuta, odnětí dítěte,  

• Další možnosti soudu – nařízení setkání s mediátorem, navykací režim, styk pod 

dohledem OSPOD, setkání s odborníkem v oboru pedopsychologie 

 
LEKTOR KURZU 

 

 

 

Mgr. Radka Vacová, Ph.D. 

advokátka specializující se na soukromé i veřejné právo, zejména pak 

rodinné právo. Více než sedm let praxe v oblasti vzdělávání úředníků, 

autorka řady odborných příspěvků a publikací (včetně knih Výživné, 

Povinnosti a práva rodičů k dětem).  

Účastníci kurzu mají možnost klást lektorce dotazy a podněty korigující obsah kurzu 
předem (max. 3 pracovní dny před konáním semináře) na kontaktní e-mail 
vacova@kolumbuspm.cz (v předmětu uveďte název semináře a datum jeho konání). 
Využití této možnosti lektorka vřele vítá! 
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