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Poučení rodičů o právech a povinnostech vyplývajících z rodičovské odpovědnosti a 
poučení o právech a povinnostech nezletilých dětí včetně poučení o činnosti orgánu 
sociálně-právní ochrany dětí 
 
1) Úmluva o právech dítěte č. 104/1991 Sb. 
Úmluva o právech dítěte je mezinárodní úmluva stanovující občanská, politická, ekonomická, 
sociální a kulturní práva dětí.  

V souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí obsahuje např. následující ustanovení: 

• Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí. 
• Povinností státu je zajistit dítěti takovou ochranu a péči, jaká je nezbytná 

pro jeho blaho, s ohledem na práva a povinnosti jeho rodičů. 
• Každé dítě má od narození právo znát své rodiče a právo na jejich péči. 
• Povinností státu je zajistit, aby dítě nemohlo být odděleno od svých rodičů proti 

jejich vůli, ledaže příslušné úřady na základě soudního rozhodnutí a v souladu 
s platným právem určí, že takové oddělení je v zájmu dítěte. 

• Dítě má právo udržovat pravidelné osobní kontakty s oběma rodiči, ledaže by to 
bylo v rozporu se zájmy dítěte. 

• Dítě má právo formulovat své vlastní názory, přičemž se názorům dítěte musí 
věnovat patřičná pozornost odpovídající jeho věku a úrovni. 

• Dítěti se poskytuje možnost, aby bylo vyslyšeno v každém soudním 
nebo správním řízení, které se jej týká, a to buď přímo, nebo prostřednictvím 
zástupce anebo příslušného orgánu. 

• Rodiče mají prvotní odpovědnost za výchovu a vývoj dítěte. 
• Povinností státu je přijímat všechna nezbytná opatření k ochraně dětí 

před nezákonným užíváním narkotických a psychotropních látek a k zabránění 
využívání dětí při jejich nezákonné výrobě a obchodování s těmito látkami. 

 
2) Listina základních práv a svobod (zákon č. 2/1993) 
 

• Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. 
• Děti narozené v manželství i mimo ně mají stejná práva. 
• Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů. Práva rodičů mohou být 

omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen 
rozhodnutím soudu na základě zákona. 

• Rodiče, kteří pečují o děti, mají právo na pomoc státu. 
• Každý má právo na vzdělání. Školní docházka je povinná po dobu, 

kterou stanoví zákon. 
 

3) Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) 

§ 855, odst. 1 Rodiče a dítě mají vůči sobě navzájem povinnosti a práva. Těchto vzájemných 
povinností a práv se nemohou vzdát. 
 
§ 856 Povinnosti a práva rodičů vznikají narozením dítěte a zanikají nabytím jeho zletilosti. 
 
§ 857, odst. 1 Dítě je povinno dbát svých rodičů. 
 
§ 857, odst. 2 Dokud se dítě nestane svéprávným, mají rodiče právo usměrňovat své 
dítě výchovnými opatřeními, jak to odpovídá jeho rozvíjejícím se schopnostem, včetně 
omezení sledujících ochranu morálky, zdraví a práv dítěte. Dítě je povinno se těmto 
opatřením podřídit. 
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§ 858 Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají 
v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový 
a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování 
jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho zastupování a spravování 
jeho jmění. Trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti může změnit jen soud. 
 
§ 859 Vyživovací povinnost a právo na výživné nejsou součástí rodičovské 
odpovědnosti. 
 
§ 865, odst. 1 Rodičovská odpovědnost náleží stejně oběma rodičům. 
 
§ 867 Před rozhodnutím, které se dotýká zájmu dítěte, poskytne soud dítěti potřebné 
informace, aby si mohlo vytvořit vlastní názor a tento sdělit. Není-li dítě schopno informace 
náležitě přijmout, soud informuje a vyslechne toho, kdo je schopen zájmy dítěte 
ochránit. O dítěti starším dvanácti let se má za to, že je schopno informaci přijmout, 
vytvořit si vlastní názor a tento sdělit. Názoru dítěte věnuje soud patřičnou pozornost. 
 
§ 869, odst. 1 Brání-li rodiči ve výkonu jeho rodičovské odpovědnosti závažná 
okolnost, může soud rozhodnout, že se výkon rodičovské odpovědnosti tohoto rodiče 
pozastavuje. 
 
§ 870 Nevykonává-li rodič svoji rodičovskou odpovědnost řádně, soud jeho 
rodičovskou odpovědnost omezí. 
 
§ 871, odst. 1 Zneužívá-li rodič svoji rodičovskou odpovědnost nebo zanedbává-li její 
výkon, soud jej rodičovské odpovědnosti zbaví. 
 
§ 875, odst. 1 Rodičovskou odpovědnost vykonávají rodiče v souladu se zájmy dítěte. 
 
§ 875, odst. 2 Před rozhodnutím, které se dotýká zájmu dítěte, sdělí rodiče dítěti vše 
potřebné, aby si mohlo vytvořit vlastní názor o dané záležitosti. 
 
§ 876, odst. 1 Rodičovskou odpovědnost vykonávají rodiče ve vzájemné shodě. 
 
§ 882, odst. 1 Zadržuje-li jiná osoba dítě protiprávně, mají rodiče právo žádat, aby jim 
dítě předala. 
 
§ 882, odst. 2 Osoba, která dítě protiprávně zadržuje, má povinnost jej řádně předat 
tomu, kdo má dítě po právu v péči. 

§ 884, odst. 1 Rodiče mají rozhodující úlohu ve výchově dítěte. Rodiče mají být 
všestranně příkladem svým dětem, zejména pokud se jedná o způsob života a chování 
v rodině. 
§ 884, odst. 2 Výchovné prostředky lze použít pouze v podobě a míře, která je 
přiměřená okolnostem, neohrožuje zdraví dítěte ani jeho rozvoj a nedotýká se lidské 
důstojnosti dítěte. 
 
§ 885 Pečuje-li o dítě jen jeden z rodičů, podílí se na péči o dítě a jeho výchově i 
manžel nebo partner rodiče dítěte, žije-li s dítětem v rodinné domácnosti. 
 
§ 886, odst. 1 Žije-li dítě s rodiči nebo s některým z nich v rodinné domácnosti a je-li o ně 
řádně pečováno, podílí se i ono na péči o chod domácnosti.  
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§ 888 Dítě, které je v péči jen jednoho rodiče, má právo stýkat se s druhým rodičem 
v rozsahu, který je v zájmu dítěte, stejně jako tento rodič má právo stýkat se s dítětem, 
ledaže soud takový styk omezí nebo zakáže. Rodič, který má dítě v péči, je povinen 
dítě na styk s druhým rodičem řádně připravit, styk dítěte s druhým rodičem řádně 
umožnit a při výkonu práva osobního styku s dítětem v potřebném rozsahu s druhým 
rodičem spolupracovat. 
 
§ 889 Brání-li rodič, který má dítě v péči, bezdůvodně trvale či opakovaně druhému 
rodiči ve styku s dítětem, je takové chování důvodem pro nové rozhodnutí soudu o 
tom, který z rodičů má mít dítě ve své péči. 
 
§ 890 Rodiče jsou povinni si vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho 
zájmů. 
 
§ 891, odst. 1 Rodič, který má dítě v péči, a druhý rodič se spolu dohodnou, jak se 
rodič, který dítě v péči nemá, bude s dítětem stýkat. Nedohodnou-li se rodiče, nebo 
vyžaduje-li to zájem na výchově dítěte a poměry v rodině, soud styk rodiče s dítětem 
upraví.  
§ 891, odst. 2 Je-li to nutné v zájmu dítěte, soud omezí právo rodiče osobně se stýkat 
s dítětem, anebo tento styk i zakáže. 

§ 896, odst. 1 Rodiče mají povinnost a právo pečovat o jmění dítěte, především je jako 
řádní hospodáři spravovat. 
 
§ 897 Nedohodnou-li se rodiče o podstatných věcech při péči o jmění dítěte, rozhodne 
na návrh rodiče soud. 
 
§ 898, odst. 1 K právnímu jednání, které se týká existujícího i budoucího jmění dítěte 
nebo jednotlivé součásti tohoto jmění, potřebují rodiče souhlas soudu, pokud se 
nejedná o běžné záležitosti. 
 
§ 906, odst. 1 Má-li být rozhodnuto o rozvodu manželství rodičů dítěte, soud nejprve 
určí, jak bude každý z rodičů napříště o dítě pečovat. 
 
§ 907, odst. 1 Soud může svěřit dítě do péče jednoho z rodičů, nebo do střídavé péče, 
nebo do společné péče. 
 
§ 907, odst. 2 Při rozhodování o svěření do péče soud rozhoduje tak, aby rozhodnutí 
odpovídalo zájmu dítěte. Soud přitom bere ohled např. osobnost dítěte, zejména na 
jeho vlohy a schopnosti ve vztahu k vývojovým možnostem a životním poměrům 
rodičů, jakož i na citovou orientaci a zázemí dítěte, na výchovné schopnosti každého z 
rodičů, na stávající a očekávanou stálost výchovného prostředí, v němž má dítě 
napříště žít, na citové vazby k ostatním členům rodiny. Soud vezme vždy v úvahu, 
který z rodičů dosud o dítě řádně pečoval a řádně dbal o jeho citovou, rozumovou a 
mravní výchovu. 
 
§ 907, odst. 3 Rodič, kterému nebude dítě svěřeno do péče, má právo na pravidelnou 
informaci o dítěti. 
 
§ 924 Ocitne-li se dítě ve stavu nedostatku řádné péče bez ohledu na to, zda tu je či 
není osoba, která má právo o ně pečovat, anebo je-li život dítěte, jeho normální vývoj 
nebo jeho jiný důležitý zájem vážně ohrožen nebo byl-li narušen, soud upraví 
předběžně poměry dítěte na nezbytně nutnou dobu. 
 
§ 925 Vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte, může soud 
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a) napomenout vhodným způsobem dítě, rodiče, osobu, do jejíž péče bylo dítě 
svěřeno, popřípadě toho, kdo narušuje řádnou péči o dítě, 
b) stanovit nad dítětem dohled 
c) uložit dítěti nebo rodičům omezení bránící škodlivým vlivům na jeho výchovu, 
zejména zákazem určitých činností. 
 
§ 927 Právo stýkat se s dítětem mají osoby příbuzné s dítětem, ať blízce či vzdáleně, 
a pokud je zřejmé, že by nedostatek styku s těmito osobami pro dítě znamenal újmu. 
 
§ 953, odst. 1 Nemůže-li o dítě osobně pečovat žádný z rodičů ani poručník, může soud 
svěřit dítě do osobní péče jiného člověka. 
 
§ 971, odst. 1 Jsou-li výchova dítěte nebo jeho tělesný, rozumový či duševní stav, 
anebo jeho řádný vývoj vážně ohroženy nebo narušeny anebo jsou-li tu vážné důvody, 
pro které rodiče dítěte nemohou jeho výchovu zabezpečit, může soud jako nezbytné 
opatření také nařídit ústavní výchovu. 
 
§ 971, odst. 2 V případě, že rodiče nemohou z vážných důvodů zabezpečit výchovu dětí 
na přechodnou dobu, svěří soud dítě do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 
 
§ 971, odst. 3 Nedostatečné bytové poměry nebo majetkové poměry rodičů dítěte 
nebo osob, kterým bylo dítě svěřeno do péče, nemohou být samy o sobě důvodem 
pro rozhodnutí soudu o ústavní výchově. 
 
 
4) Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

§ 1 
Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména ochrana práva dítěte na příznivý 
vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho 
jmění,  
působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny, zabezpečení náhradního 
rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno 
ve vlastní rodině.  
 
§ 5 Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem a blaho dítěte, ochrana 
rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. 
Přitom se přihlíží i k širšímu sociálnímu prostředí dítěte.  
 
§ 8, odst. 1 Dítě má právo požádat o pomoc při ochraně svého života a dalších svých 
práv. Dítě má právo požádat o pomoc i bez vědomí rodičů.  
 
§ 8, odst. 2 Dítě, které je schopno formulovat své vlastní názory, má právo tyto názory 
svobodně vyjadřovat při projednávání všech záležitostí. Vyjádření dítěte 
se při projednávání všech záležitostí týkajících se jeho osoby věnuje náležitá 
pozornost odpovídající jeho věku a rozumové vyspělosti.  
 
§ 9a Nastane-li situace, která ohrožuje řádnou výchovu a příznivý vývoj dítěte, 
kterou rodiče nemohou nebo nejsou schopni sami řešit, je nezbytné přijmout potřebná 
opatření. Při výkonu a realizaci opatření mají přednost ta, která zabezpečí řádnou 
výchovu a příznivý vývoj dítěte v jeho rodinném prostředí. 
 
§ 10 Obecní úřad je povinen např. působit na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající 
z rodičovské odpovědnosti, projednat s rodiči odstranění nedostatků ve výchově 
dítěte, projednat s dítětem nedostatky v jeho chování, sledovat nepříznivé vlivy 
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působící na děti a zjišťovat příčiny jejich vzniku, činit opatření k omezování působení 
nepříznivých vlivů na děti, pravidelně vyhodnocovat situaci dítěte a jeho rodiny 
a poskytovat pomoc rodičům, zpracovat na základě vyhodnocení situace dítěte a jeho 
rodiny individuální plán ochrany dítěte, pořádat případové konference pro řešení 
konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin. 
 
Individuální plán ochrany dítěte se zpracovává s důrazem na přijetí opatření, 
které umožní setrvání dítěte v péči rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu 
dítěte. Individuální plán se pravidelně aktualizuje. 
 
§ 11  odst. 1 Obecní úřad obce s rozšířenou působností pomáhá rodičům při řešení 
výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, poskytuje 
nebo zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte, poskytuje 
pomoc při uplatňování nároku dítěte na výživné včetně pomoci při podávání návrhu 
soudu. 
 
§ 12, odst. 1 Obecní úřad obce s rozšířenou působností může uložit rodičům povinnost 
využít odbornou poradenskou pomoc, pokud ji rodiče dítěti nezajistili nebo pokud 
nejsou schopni řešit problémy spojené s výchovou dítěte bez odborné poradenské 
pomoci, zejména při sporech o úpravě výchovy dítěte nebo úpravě styku s dítětem, ale 
také v případě, kdy rodiče nevyužili možnosti odborné poradenské pomoci potřebné 
k překonání problémů rodiny a k odvrácení umístění dítěte do náhradní péče. 
 
§ 12, odst. 2 Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen poskytnout rodiči 
pomoc po umístění dítěte do zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo do zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc, spočívající zejména v pomoci uspořádat rodinné poměry, 
které by umožnily návrat dítěte do rodiny.  
 
 
 
§ 13 Vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte, může obecní úřad obce s rozšířenou 
působností napomenout vhodným způsobem dítě nebo rodiče, stanovit nad dítětem 
dohled, uložit dítěti, rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte 
omezení bránící působení škodlivých vlivů na výchovu dítěte, zejména zákaz určitých 
činností, návštěv určitých míst, akcí, uložit dítěti, rodičům povinnost využít odbornou 
poradenskou pomoc. 
 
Vyžaduje-li to zájem dítěte a výchovná opatření nevedla k nápravě, může soud dočasně 
odejmout dítě z péče rodičů nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte. Není-li 
možné zajistit dítěti potřebnou ochranu, může soud rozhodnout o svěření dítěte do péče 
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, a to v případě, jde-li o dítě, 
 

• které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo zdraví vážně 
ohroženy,  

• které se ocitlo bez péče přiměřené jeho věku,  
• tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané, nebo  
• které se ocitlo v prostředí nebo situaci, které závažným způsobem ohrožují jeho 

základní práva.  
 
§ 52 Zaměstnanci v orgánech sociálně-právní ochrany jsou oprávněni navštěvovat dítě 
a rodinu, ve které žije, zjišťovat v místě bydliště, ve škole nebo v zaměstnání, 
v jakých sociálních podmínkách dítě žije a jaké má dítě chování. Zaměstnanci jsou 
také oprávněni pořídit obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy dítěte a 
prostředí, v němž se dítě zdržuje. 
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§ 53 Rodiče jsou povinni spolupracovat s orgány sociálně-právní ochrany, na výzvu 
se dostavovat k osobnímu jednání, předložit listiny a další doklady, umožnit návštěvu 
příslušného pracovníka v obydlí, kde dítě žije. Nesplní-li rodič výše uvedené povinnosti, 
může mu orgán sociálně-právní ochrany uložit opakovaně pořádkovou pokutu do výše 
20 000 Kč.  
 
§ 55 O dětech zařazených v evidenci vede obecní úřad obce s rozšířenou působností 
spisovou dokumentaci. Nahlížet do spisové dokumentace vedené o dítěti je oprávněn 
na základě písemné žádosti pouze rodič dítěte, kterému náleží rodičovská 
odpovědnost. Rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte mají právo 
při nahlížení do spisové dokumentace činit si z ní výpisy a pořizovat kopie spisové 
dokumentace nebo její části. 
 
§ 59a Rodič nebo jiná fyzická osoba odpovědná za výchovu dítěte se dopustí 
přestupku tím, že nesplní povinnost využít odbornou poradenskou pomoc nebo 
povinnosti účastnit se prvního setkání se zapsaným mediátorem nebo rodinné terapie, 
o jejímž uložení rozhodl orgán sociálně-právní ochrany. Za tento přestupek je možno 
uložit pokutu do výše 20.000,- Kč. 
 


