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Úvodem
Vážení tená i, milí studenti,
studijní text, který jste práv otev eli, vznikl v rámci dvouletého projektu „Ak ní pole
sociální práce – východisko i cíl studia oboru“ (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0265), který byl
financován Evropským sociálním fondem a státním rozpo tem eské republiky. Cíl , kterých
se ešitelský tým snažil v letech 2006 – 2008 dosáhnout, bylo mnoho a sm ovaly
k intenzivnímu propojení akademického sv ta se sv tem praxe, jinými slovy k rozvoji
kompetencí student zejména z hlediska získání aktuálních v domostí a dovedností
pot ebných pro jejich budoucí povolání. Tento kvalitativní rozvoj studia byl podpo en nejen
nár stem pr b žných i souvislých praxí student (zejména studijního oboru Pedagogika –
sociální práce), ale p edevším vytvo ením nabídky workshop pro všechny studenty
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jednotlivé workshopy, tematicky
uspo ádané do šesti modul , reflektovaly aktuální témata, která by z teoretického
i praktického hlediska m l znát nejen sociální pracovník, ale každý, kdo má ambice v novat
se pomáhající profesi.
Život lov ka ve spole nosti je v mnoha sm rech regulován právními normami. Nejinak
je tomu i v oblasti sociální a vzd lávací, v nichž legislativa v posledních letech doznala ady
pom rn radikálních zm n. Je mnohdy obtížné se v ní orientovat, což však nic nem ní
na skute nosti, že alespo základním pov domím o d ležitých zákonech a vyhláškách by m l
disponovat každý, kdo se ve svém povolání v dané oblasti pohybuje. Z tohoto d vodu byl
do projektu za azen modul „Právo“. Poznatky a zkušenosti, které byly náplní uvedeného
modulu, shrnuje p edkládaný studijní text, p i emž téma každého z p ti workshop
je obsahem jedné jeho ásti. Cílem celého studijního textu je p edevším to, abyste získali
vstupní p edstavu o n kterých právních aspektech sociální práce, výchovy a vzd lávání.
První ást textu, nazvaná „Tvorba, aplikace a interpretace právních norem“ je obecným
úvodem do právní problematiky. Usnadní Vám porozum ní podstatným pojm m a proces m
a p ipraví Vás lépe na studium následujících ástí.
Další kapitoly, „Správní právo ve školství a v sociální sfé e“ a „Rodinné právo ve škole
a v sociální oblasti“, jsou zam eny na dv významná odv tví práva, která se dotýkají života
každého lov ka – právo správní a právo rodinné. Orientace v t chto oblastech Vám bude
k užitku nejen ve výkonu profese, ale t eba i ve chvílích, kdy budete n kým ze svého okolí
požádáni o radu.
Poslední dv kapitoly, nazvané „Sociáln -právní ochrana d tí“ a „Vybrané aspekty
problematiky ob tí trestné innosti“, vznikly ve spolupráci se St ediskem sociální prevence
Olomouc, partnerem projektu. Znalost t chto témat je nepostradatelná pro každého, kdo
pracuje ve školství nebo v sociálních službách.
Záv rem nám dovolte pop át Vám, abyste díky tomuto textu lépe poznali jednu
z d ležitých dimenzí sociální práce, aby Vás co nejvíce obohatil o nové a zajímavé informace
a zárove Vás podnítil i k p emýšlení a dalšímu studiu.
Jana Vaš atková a Pavla Vyhnálková
(editorky)
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Tvorba, aplikace a interpretace právních norem
Gabriela Halí ová

Cíle
Po prostudování tohoto textu byste m li:
• um t vymezit pojem právní norma a její základní znaky, v d t, jak je právní norma
strukturována,
• um t vyjmenovat druhy právních norem podle jednotlivých kritérií,
• znát základní fáze legislativního procesu,
• v d t, k emu slouží interpretace práva a co je t eba znát p i správné interpretaci,
• rozlišit druhy interpretace práva,
• pochopit, co se rozumí aplikací práva a v d t, jak orgán ve ejné moci p i aplikaci
práva postupuje,
• znát, jak vypadá výsledek aplikace práva a jaké jsou jeho druhy.
Pr vodce studiem
V následující ásti textu se nejprve seznámíte s obecnou teorií týkající se právních norem.
Pojednáme o rysech právních norem, jejich struktu e a klasifikaci a budeme se zabývat také
tím, jakým zp sobem jsou právní normy vytvá eny. Vymezena bude ada d ležitých pojm ,
které vám usnadní studium dalších ástí této kapitoly i kapitol následujících.
Právní normy
Právní normy jsou obecn závazná pravidla lidského chování, která jsou p ímo stanovená
státem, tj. stát prost ednictvím moci zákonodárné právní normy sám vytvá í, nebo jsou uznaná
státem, eventueln mezinárodním spole enstvím stát . V tomto p ípad se jedná o pravidla
chování obsažená v mezinárodních smlouvách (normativní smlouvy), které uzavírají mezi
sebou státy jako subjekty mezinárodního práva nebo které jsou výsledkem innosti
mezinárodních organizací. Dalším znakem je, že porušení t chto závazných pravidel stát
sankcionuje.
Právní normy jsou základní (elementární) ástí právního ádu, jsou tzv. stavebními kameny
každého právního ádu.
Právní normu nesmíme zam ovat s pojmem právní p edpis i jednotlivými ustanoveními
zákon , resp. jiných pramen práva.
Rysy právních norem jsou právní závaznost, formální ur itost, obecnost a vynutitelnost.
Právní závaznost
Právní norma je vydána, aby ur ité spole enské vztahy regulovala. Je závazná, to znamená,
že stanoví, že n co má být, stanoví práva neboli oprávn ní (možnost ur itého chování)
a právní povinnosti (nutnost ur itého chování pod hrozbou sankce).
Právní normy, které nestanoví práva a povinnosti, se nazývají „kvazi normy“ –
doporu ující normy (viz dále).

7

Formální ur itost
Formální ur itostí se rozumí ur itá vn jší podoba práva. Právní norma je co do vn jší
formy vyjád ena v ur itých pramenech práva. V našem právním ádu v právních normativních
aktech. Právní normativní akt jako právní p edpis je nositelem právních norem.
Právní normou je taková norma, která je obsažena ve státem uznaném prameni práva
(zákon, právní precedens, právní oby ej), p i emž práv formální pramen dodává pravidlu
chování vlastnost právní normy.
Obecnost
Aby ur itá norma byla normou právní, je t eba, aby její závaznost byla obecná, tedy aby
byla norma obecn závazná. Obecností právní normy je jednak obecnost ohledn p edm tu
právní úpravy, jednak ohledn subjektu právní normy. Obecností ohledn p edm tu právní
úpravy se rozumí to, že právní norma obecn vymezuje svou skutkovou podstatu, to znamená,
že nikdy nem že ešit konkrétní p íklad.
Obecnost právní normy ohledn subjektu znamená, že právní norma platí zásadn
pro všechny vymezené subjekty na území státu. Upravuje chování druhov ur ených adresát
a rovn ž jejich oprávn ní, povinnosti i sankce jsou stanoveny obecn . Zp sob vymezení
okruhu subjekt , na n ž se norma vztahuje, je však r zný:
• právní norma p sobící absolutn , tj. zakládá univerzální oprávn ní i povinnost všech
subjekt práva, týká se každého, nap .:
„Každý má právo na ochranu zdraví.“, „Nikdo nesmí být nucen init, co zákon
neukládá.“, „Kdo jiného úmysln usmrtí…“, „Nikdo nesmí být zbaven života.“
• právní norma p sobící relativn , tj. týká se jen ur itého po tu subjekt práva, kterým
adresuje specifické povinnosti a práva, nebo pro n ž stanoví jiné právní následky,
nap .:
ob an R: Zákon . 585/2004 Sb., branný zákon, nap . § 1: „Branná povinnost
je povinnost státního ob ana eské republiky plnit úkoly ozbrojených sil eské
republiky…“,
zam stnanec: zákon . 262/2006 Sb., zákoník práce, nap . § 19 odst. 1: „Neplatný
je právní úkon, kterým se zam stnanec p edem vzdává svých práv.“, § 50 odst. 3:
„Zam stnanec m že dát zam stnavateli výpov
z jakéhokoli d vodu nebo bez
uvedení d vodu.“,
voják: Zákon . 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, nap . § 32 odst. 1: Voják
má nárok na ádnou dovolenou v kalendá ním roce v délce 37 kalendá ních dn ,…“,
student: zákon . 111/1998 Sb., o vysokých školách, nap . § 63 odst. 2: Student
je povinen dodržovat vnit ní p edpisy vysoké školy a jejích sou ástí.“,
uchaze o zam stnání: zákon . 435/2004 Sb., o zam stnanosti, nap . § 28:
Uchaze o zam stnání m že požádat p íslušný ú ad práce (§ 24) o zprost edkování
zam stnání ú adem práce,…“.
Vynutitelnost
Vynutitelnost státní mocí je spojena s právní závazností právní normy. Pokud norma
ukládá povinnosti a stanoví i hrozbu sankcí v p ípad jejich nespln ní, lze zpravidla vynutit
spln ní jak primární povinnosti (n co u init – zaplatit dlužné pojistné), tak i sekundární
povinnosti sank ní povahy (uhradit vzniklé penále). Vynucování normy je zabezpe eno
orgány ve ejné moci. Nap íklad:
„Nebylo-li pojistné zaplaceno ve stanovené lh t anebo bylo-li zaplaceno v nižší ástce, než
ve které m lo být zaplaceno, je plátce pojistného povinen platit penále (sekundární povinnost
– subjekt nezaplatil pojistné v as i ve správné výši)…. Penále se poprvé platí za kalendá ní
den, který bezprost edn následuje po dni splatnosti pojistného. Penále se naposledy platí za
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den, ve kterém bylo dlužné pojistné zaplaceno (primární povinnost – subjekt je donucen
zaplatit krom penále i dlužné pojistné, tj. splnit svou prvotní povinnost).“
Normy, které nemají sankci, jsou imperfektní (neúplné). Nap íklad:
§ 18 Zákona . 94/1963 Sb., o rodin : „Muž a žena mají v manželství stejná práva a stejné
povinnosti. Jsou povinni žít spolu, být si v rni, vzájemn respektovat svoji d stojnost,
pomáhat si, spole n pe ovat o d ti a vytvá et zdravé rodinné prost edí.“
Nejedná se ovšem o p ípady, kdy je sankce vyjád ena v jiném právním p edpise – hypotéza
a dispozice je obsažena v jiném právním p edpisu než vlastní sankce (viz níže). Nap íklad:
§ 32 odst. 1 Zákona . 200/1990 Sb., o p estupcích: „P estupku se dopustí ten, kdo
a) poruší zvláštním právní p edpis o ochran p edm t nebo soubor p edm t kultovní,
muzejní nebo galerijní hodnoty,
b) poruší zvláštní právní p edpis ve v cech ochrany církví a náboženských spole ností.
Za p estupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 15 000 K .“
Struktura právních norem
Struktura právní normy je trojdílná a má podobu podmín né v ty: jestliže h (hypotéza),
pak nastává d (dispozice), není-li d, nastupuje s (sankce), p i emž sankce nenastává vždy (jen
v p ípad porušení povinností stanovených v d). Ve skute nosti však právní norma není
trojdílná, nýbrž ty dílná: „jestliže h, pak d; porušení d, pak s“.
• Hypotéza je ta ást právní normy, která stanoví podmínky, za nichž nastane dispozice
a pop . sankce. Je v ní vymezen okruh adresát normy, její asová p sobnost a jsou
v ní uvedeny právní skute nosti, s nimiž norma spojuje vznik, zm nu i zánik
právních vztah (práv a povinností). Stanoví tedy podmínky, které musí být spln ny,
aby pravidlo p sobilo a mohlo se uplatnit na jednotlivé p ípady.
• Dispozice, tj. vlastní pravidlo chování, je jádrem normy. Nalezneme v ní jednotlivé
žádoucí modality chování (p íkaz, zákaz, dovolení, oprávn ní, povinnosti).
• Sankce je ást právní normy, v níž je stanovena újma (postih) za porušení právních
povinností, stanovených v dispozici právní normy.
Když se ješt podíváme na výše uvedených dvoj ádek, tak vidíme, že d tu vystupuje
dvakrát, jednou pozitivn (normativní v ta – „má být d“) a jednou jako negace (výrok –
„d nenastalo“). Tato dvoj ádková ty lenná norma se nazývá normou úplnou. Ve skute nosti
se však v této tradi ní podob vyskytuje velmi vzácn , zejména v právu soukromém. ast ji
se vyskytují normy neúplné a normy složité.
Jak tedy vypadá právní norma a její struktura si m žeme ukázat na n kolika p íkladech:
§ 14 odst. 1 Zákona . 99/1963 Sb., ob anský soudní ád: “Soudci a p ísedící jsou vylou eni z
projednávání a rozhodnutí v ci (dispozice), jestliže se z etelem na jejich pom r k v ci, k
ú astník m nebo k jejich zástupc m je tu d vod pochybovat o jejich nepodjatosti (hypotéza).“
§ 257 Zákona . 262/2006 Sb., zákoník práce: „Zam stnanec, který odpovídá za škodu podle
§ 250 (hypotéza), je povinen nahradit zam stnavateli skute nou škodu, a to v pen zích
(sankce), jestliže neod iní škodu uvedením v p edešlý stav (dispozice).“
§ 28 Zákona . 155/1995 Sb., o d chodovém pojišt ní: „Pojišt nec má nárok na starobní
d chod (dispozice), jestliže získal pot ebnou dobu pojišt ní a dosáhl stanoveného v ku,
pop ípad spl uje další podmínky stanovené v tomto zákon (hypotéza).“
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Úkol (K1)
Ur ete u následující právní normy její strukturu:
„Dá-li zam stnavatel zam stnanci výpov , musí d vod ve výpov di skutkov vymezit tak, aby
jej nebylo možno zam nit s jiným d vodem, jinak je výpov neplatná. D vod výpov di nesmí
být dodate n m n n.“
Klasifikace právních norem
Právní normy lze podle zvoleného hlediska t ídit nap . dle rozsahu upravovaných vztah ,
zp sobu vyjád ení obsahu normy, její struktury, svého postavení v systému právní regulace
apod. Níže uvádíme n kolik základních kritérií:
Podle právní síly (hierarchie norem)
Právní silou se rozumí vlastnost právní normy, resp. právního p edpisu, právn zavazovat
své adresáty, tj. ukládat jim právní povinnosti. Rozlišují se právní p edpisy:
• primární neboli zákonné, jimiž jsou ústavní zákony a zákony,
• sekundární neboli podzákonné, jimiž jsou na ízení vlády, právní p edpisy vydávané
ministerstvy (vyhlášky) i jinými správními orgány a orgány územní samosprávy
(na ízení kraje a obce, obecn závazné vyhlášky kraj a obcí).
P itom platí tato základní pravidla:
• norma nižší právní síly nesmí odporovat norm vyšší právní síly,
• norma m že být m n na nebo rušena pouze normou stejné nebo vyšší právní síly.
Podle funkce právní normy v regulaci spole enských vztah
Znamená to, jakým zp sobem má forma p sobit na chování právních subjekt :
• P ikazující normy stanoví a ukládají subjekt m povinnost uskute nit ur itá pozitivní
jednání, nap íklad:
§ 4 zákona . 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o zm nách
n kterých zákon (zákon o silni ním provozu): „P i ú asti na provozu na pozemních
komunikacích je každý povinen
a) chovat se ohledupln a ukázn n , aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví
nebo majetek jiných osob ani sv j vlastní, aby nepoškozoval životní prost edí
ani neohrožoval život zví at, své chování je povinen p izp sobit zejména
stavebnímu a dopravn technickému stavu pozemní komunikace, pov trnostním
podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem
a svému zdravotnímu stavu,
b) ídit se pravidly provozu,
c) ídit se sv telnými, p ípadn i doprovodnými akustickými signály.
• Zakazující normy stanoví zdržet se chování ur itého druhu, neuskute ovat chování,
které je vyjád eno zákazem právní normy (typicky normy trestního zákona, kde sice
není zákaz formulován p ímo, avšak formulace nep ipouští pochybnosti,
že si zákonodárce nep eje a tedy zakazuje ur ité jednání), nap íklad:
§ 247 odst. 1 (Krádež): “Kdo si p isvojí cizí v c tím, že se jí zmocní,
a) zp sobí tak škodu nikoli nepatrnou,
a) in spáchá vloupáním,
b) bezprost edn po inu se pokusí uchovat si v c násilím nebo pohr žkou
bezprost edního násilí,…
bude potrestán odn tím svobody až na dv léta nebo pen žitým trestem nebo
propadnutím v ci nebo jiné majetkové hodnoty.
10

Nebo je zákaz vyjád en p ímo, nap íklad:
§ 13 odst. 2 Zákona . 99/2004 Sb., o rybá ství: „P i lovu v rybá ském revíru
a v rybníká ství se zakazuje
a) používat prost edk výbušných, otravných nebo omamných látek,
b) používat bodc jakéhokoliv druhu, lapa ek, udic bez prut , dále vidlic
a rozsošek, jakož i st ílet ryby, tlouci ryby, chytat je na š ry, do rukou a do
ok,
c) užívat k lovu ryb elektrického proudu, lovit ryby pod ledem.“
• Oprav ující normy vyjad ují p ípustnost nebo dovolenost ur itého chování, stanoví
pouze oprávn ní. Nap íklad:
l. 36 zákona . 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod: „Každý se m že
domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu
a ve stanovených p ípadech u jiného orgánu.“
Podle formulace dispozice právní normy
• Dispozitivní norma nechává na adresátech, aby si pravidlo chování ur ili sami,
smluvn ,
• Kogentní norma imperativn stanoví pravidlo chování, vylu uje jakoukoli iniciativu i
možnost subjektu, která by sm ovala k jiné úprav práv a povinností než té, která je
normou kogentn stanovena.
P íklady na oba typy právní normy m žeme najít v zákoníku práce (typické pro
soukromé právo). Nap íklad:
§ 2 odst. 1: „Práva nebo povinnosti v pracovn právních vztazích mohou být
upravena odchyln od tohoto zákona, jestliže to tento zákon výslovn nezakazuje nebo
z povahy jeho ustanovení nevyplývá, že se od n j není možné odchýlit….“
naproti tomu
§ 34 odst. 1: „Pracovní smlouva musí obsahovat
a) druh práce, který má zam stnanec pro zam stnavatele vykonávat,
b) místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce podle písmene
a) vykonávána,
c) den nástupu do práce.“
Zvláštní normy
• Blanketové normy neobsahuji vlastní pravidlo chování, ale ve své dispozici delegují
státní orgán, resp. právní normu nižší právní síly, aby stanovila konkrétní normový
obsah blanketové normy. Vlastní pravidlo chování tedy je stanoveno až v provád cím
p edpisu, nap . ve vyhlášce.
l. 20 Ústavy R: “Další podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb
a rozsah soudního p ezkumu stanoví zákon.“
• Kolizní normy jsou právní normy, které ur ují hlediska výb ru právního ádu
rozhodného pro posouzení vztah s mezinárodním prvkem. Neupravují tudíž dot ený
spole enský vztah, nýbrž ur ují právní ád, jenž jej upravuje.
§ 3 odst. 1 zákona . 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém
a procesním:“Zp sobilost osoby k práv m a k právním úkon m se ídí, nestanoví-li
se v tomto zákon n co jiného, právním ádem státu, jehož je p íslušníkem.“
• Kompeten ní normy stanoví kompetence, tj. vymezují rozsah pravomoci a p sobnosti
orgán ve ejné moci (nap . Ústava R, tzv. kompeten ní zákon – Zákon . 2/1969 Sb.,
o z ízení ministerstev a jiných úst edních orgán státní správy, jednací ád Poslanecké
sn movny).
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• Teleologické (finální) normy stanoví povinnost dosáhnout ur itého cíle, výsledku,
p i emž volba prost edk k dosažení tohoto cíle je zpravidla ponechána na adresátu
normy.
§ 80 odst. 1 Zákona . 6/2002 Sb., o soudech a soudcích: „Soudce a p ísedící
je povinen vykonávat sv domit svou funkci a p i výkonu funkce a v ob anském život
se zdržet všeho, co by mohlo narušit d stojnost soudcovské funkce nebo ohrozit
d v ru v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soud “.
• Doporu ující normy neboli kvazinormy stanoví pouze doporu ení a vyskytují se velice
z ídka.
Podle p edm tu, metody a ú elu právní regulace
Na základ tohoto kritéria jsou vymezena odv tví práva:
• Hmotn právní a procesn právní normy
o Hmotn právní normy stanoví, jaká práva a povinnost mají jejich adresáti
(nap . ob anský zákoník, zákoník práce, obchodní zákoník a mnoho dalších).
o Procesn právní normy stanoví, jakým formálním zp sobem, tj. jakým
procesem, mohou být práva uplatn na, jak se mohou a jak se mají subjekty
chovat v právním procesu (nap . ob anský soudní ád, správní ád, trestní ád).
• Soukromoprávní a ve ejnoprávní normy – toto rozlišování má jen velmi omezený
praktický význam a je nejasné,
o Soukromoprávní normy upravují právní vztahy, v nichž mají právní subjekty
rovné postavení (zejména ob anský zákoník, zákon o rodin , obchodní
zákoník).
o Ve ejnoprávní normy upravují právní vztahy, v nichž vždy jeden subjekt
je nad ízen subjektu druhému, který má slabší postavení, projevuje se zde
vztah nad ízenosti a pod ízenosti, tzv. subordinace (zejména ve správním
právu, ústavním právu, trestním právu).
• Vnitrostátní a mezinárodní normy
o Vnitrostátní normy jsou právní normy vytvá ené ur itým státem a platné
na území tohoto státu a pro jeho obyvatele.
o Mezinárodní normy jsou normy vznikající p edevším dohodou více stát
na základ bilaterálních i multilaterálních mezinárodních smluv. Platí
p edevším ve významných v cech (nap . ochrana lidských práv a základních
svobod) a v cech, které si mezi sebou státy cht jí upravit (nap . zajišt ní
sociálních práv migrujících zam stnanc ). Jsou-li stanoveným zp sobem
vyhlášeny, mají p ednost p ed vnitrostátními normami ( l. 10 Ústavy R).
Úkol (K2)
Vyhledejte v právní úprav další dva p íklady p ikazující právní normy a kogentní právní
normy. P ikazující právní normy vyhledejte v ob anském zákoníku (zákon . 40/1964 Sb.)
a kogentní právní normy v trestním zákon (zákon . 140/1961 Sb.).
Zp soby vytvá ení právních norem
Tvorbu právních norem lze vymezit jako vytvá ení právních norem jako obecn závazných
pravidel chování. Právní normy se vytvá í:
• imperativn (autoritativn ) – vznikají bu v legislativním procesu (ex aute) nebo
v rámci rozhodování soud jako soudní precedenty (ex post),
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• konsenzuáln – v podob normativních právních smluv,
• konvencí (spontánn ) – u právních oby ej a právních princip
tzv. samovolná tvorba práva.

(nepsané právo),

Ve své klasické podob se tvorba práva projevuje p edevším u normativních právních akt
(ústava, zákony a jiné právní p edpisy), které tvo í i sankcionuje stát.
Legislativní proces
Legislativní proces je procesem tvorby zákon a jiných právních p edpis . Jedná
se o postup, jehož cílem je bu p ijetí nového právního p edpisu anebo zm na i zrušení již
existujícího právního p edpisu. Z hlediska právního se legislativní proces jeví jako formální
a právem pom rn podrobn upravený proces tvorby právních norem. Z hlediska
sociologického by mu m la p edcházet seriózní a komplexní analýza spole enských pom r ,
které by bylo vhodné a možné upravit právem, a zhodnocení ú elnosti a možnosti nové právní
úpravy, eventuáln posouzení dosavadní právní úpravy.
Pr b h legislativního procesu upravuje jednak Ústava R a jednak jednací ád Parlamentu
eské republiky.
Z hlediska asového se legislativní proces skládá ze ty stádií:
• zákonodární iniciativa
• projednání návrhu zákona
• hlasování o návrhu zákona
• vyhlášení zákona.
Zákonodární iniciativa
Zákonodární iniciativou se rozumí podání kvalifikovaného návrhu zákona, tj. takového,
kterým je zákonodárný sbor povinen se zabývat. Znamená to, že návrh musí podat jeden
ze subjekt se zákonodárnou iniciativou, a to v zákonem stanovené form . Existují dva
základní subjekty se zákonodárnou iniciativou:
• lenové zákonodárného sboru – poslanec, skupina poslanc ,
• výkonná moc – v parlamentní demokracii vláda, v prezidentské demokracii hlava
státu.
Další možné subjekty: v n kterých parlamentních systémech prezident, skupina ob an
(lidová iniciativa), Senát, zastupitelstva vyšších územn samosprávných celk .
Návrh zákona se tvo í v souladu s legislativními pravidly, jež jsou vydávána vládou a mají
jak procedurální, tak legislativn technický dopad. Upravují p ípravu a zpracování zákonných
návrh , jejich projednání a p edložení z rezortu ministerstva vlád a posléze zákonodárc m.
Podrobn specifikují zp sob tvorby zásad zákona v etn ujasn ní nezbytnosti provád cích
p edpis , jejich obsahu a formy.
Návrh zákona musí mít dv ásti – osnovu (zn ní zákona – paragrafované zn ní)
a d vodovou zprávu, jež je sou ástí návrhu zákona a od vod uje principy nové právní úpravy
(dále obsahuje zhodnocení platné právní úpravy v celku a jednotlivých ustanovení,
zd vodn ní nezbytnosti nové úpravy, p edpokládaný finan ní dopad, zhodnocení souladu
návrhu zákona s mezinárodními smlouvami a ústavním po ádkem).
Projednání návrhu zákon a hlasování o návrhu zákona
Projednání návrhu zákona probíhá v tzv. teních, v R existuje tzv. trojí tení:
• tení probíhá v plénu, diskutuje se o významu, kvalit , ú elu a pot ebnosti zákona –
obecná rozprava. Poslanecká sn movna poté rozhoduje o zamítnutí návrhu nebo jeho
vrácení navrhovateli k dopracování anebo p ikázání návrhu k projednání výboru
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•

•

hlasováním (nadpolovi ní v tšinou p ítomných poslanc , kvórum je t etina poslanc ).
Projednání ve výboru je stanoveno na 60 dn (možnost zkrácení, prodloužení zásadn
o 20 dn ),
tení se soust e uje na jednání ve výboru a kon í usnesením, v n mž se doporu í
Poslanecké sn movn , zda má návrh zákona schválit i nikoliv. M že též formulovat
dopl ky i zm ny návrhu zákona. Následuje obecná rozprava v plénu, hlasováním
m že být návrh op t vrácen k novému projednání, zamítnut i následovat podrobná
rozprava, b hem níž se p edkládají k návrhu pozm ovací návrhy. I poté však lze
návrh zákona zamítnout i vrátit k projednání. Po velmi krátké dob (minimáln však
24 hodin) následuje 3. tení,
tení je ur eno k odstran ní p ípadných nejasností a vad návrhu zákona – lze
navrhnout pouze opravu chyb legislativn technických, gramatických, písemných
nebo tiskových. Posuzují se tedy logické a jazykové nep esnosti. O v cné rozprav
musí být hlasováno a následuje návrat do 2. tení.

Schválený návrh zákona poté putuje do Senátu. Senát má tyto možnosti: svým usnesením
návrh zákona schválí, zamítne, vrátí Poslanecké sn movn s pozm ovacími návrhy, vyjád í
v li nezabývat se jím i v bec jej neprojedná. Pokud zákon schválí, je p ijat a postoupí
se prezidentu republiky k podpisu. Pokud jej zamítne, m že Poslanecká sn movna setrvat
na svém a nadpolovi ní v tšinou všech poslanc Senát p ehlasovat. Pozm ovací návrhy
m že p ijmout nebo setrvá na své verzi a Senát p ehlasuje.
V p ípad ústavních zákon nem že být Senát p ehlasován. Schvaluje je Poslanecká
sn movna 3/5v tšinou všech poslanc a 3/5v tšinou p ítomných senátor . Ob komory
schvalují nadpolovi ní v tšinou nap . volební zákon, naopak n které zákony Senát v bec
neprojednává (zákon o státním rozpo tu).
Prezident má možnost využít suspensivního veta (mimo ústavní zákony). Musí se vyjád it
ve lh t 15 dn ode dne postoupení zákona, použije-li veto, m že jej nadpolovi ní v tšina
všech poslanc p ehlasovat.
Zákony podepisuje prezident R, p edseda Poslanecké sn movny a p edseda vlády.
Vyhlášení zákona
Zákon musí být vyhlášen (publikován) ve Sbírce zákon
R. V okamžiku vyhlášení
nabývá platnosti, to znamená, že se právní norma stává sou ástí eského právního ádu.
Sbírka zákon je hlavní oficiální sbírka právních p edpis a dalších nejvýznamn jších akt
státní orgán
R (zákony, zákonná opat ení Senátu, na ízení vlády, vyhlášky a sd lení
ministerstev, nálezy Ústavního soudu). Od 1. 1. 2000 jsou mezinárodní smlouvy publikovány
ve Sbírce mezinárodních smluv.
Ú innost právního p edpisu
Jedná se vlastnost, která spo ívá v možnosti zp sobit následky s p ijetím normy spojené,
tj. její aplikovatelnost na normou upravení právní vztahy. Za íná asová p sobnost normy.
Podmínkou ú innosti právního p edpisu je jeho platnost. Ú innost nastává dnem, který
je uveden v jeho posledním ustanovení, pokud ne, tak platí, že je ú inná 15. dnem po jeho
vyhlášení. Zp soby uvedení ú innosti jsou r zné, nap .:
• stanovení p esného data (zákon nabývá ú innosti 1. ledna 2008),
• dnem kalendá ního m síce následujícího po m síci vyhlášení,
• vznikem jiných právních skute ností, nap . dnem voleb do zastupitelstva obce.
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Mezi okamžikem platnost a ú innosti b ží tzv. legisvakan ní lh ta. Jejím ú elem zejména
je, aby se adresáti právní normy seznámili s jejím obsahem, provedla se pot ebná
organiza ních a technická opat ení a orgány ve ejné moci se na novou úpravu p ipravily.
Zánik platnosti a ú innosti právních p edpisu
Zánik neboli derogace je zrušení zákona nebo jiného právního p edpisu. Právní p edpisy
lze zrušit pouze právními p edpisy stejné nebo vyšší právní síly. D sledkem je zánik platnosti
právního p edpisu – p estává být sou ásti právního ádu.
Vn jší d vody derogace:
• orgánem, který jej vydal,
• jiným orgánem, zp sobilým vydat právní p edpis stejné i vyšší právní síly k stejnému
p edm tu právní regulace,
• rozhodnutí o tom, že právní p edpis odporuje ústav , ústavním zákon m, zákon m
a mezinárodním smlouvám, pop . i jiným právním p edpis m (v rámci ústavního
a správního soudnictví).
Vnit ní d vodem zrušení je asov omezená právní norma – uplynutí p edem stanovené
doby platnosti a ú innosti právní normy, dosažení p edpokládaného stavu.
Deroga ní právní normy m ní i ruší jiné právní p edpisy áste n (novelizace) nebo
v plném rozsahu (deroga ní klauzule).
Deroga ní klauzule stanoví, které právní p edpisy nebo jejich jednotlivá ustanovení se ruší.
Generální (obecná) klauzule ruší všechny d íve p ijaté odporující p edpisy, p íp. bývá
dopln na demonstrativním vý tem nejd ležit jších právních norem, které jsou rušeny.
Takový postup je p íliš neur itý a posiluje úlohu soud , které budou v praxi o derogaci
právních p edpis rozhodovat.
Numerativní (vý tová) klauzule ruší p esn ozna ený zákon i jiný právní p edpis, ást
zákona, paragraf, odstavec. Tento postup je v eské legislativní praxi pravidlem. Nap íklad:
§ 82 zákona . 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi: „Zrušuje se:
1. Zákon . 482/1991 Sb., o sociální pot ebnosti.
2. Zákon . 165/1993 Sb., kterým se m ní a dopl uje zákon eské národní rady
. 482/1991 Sb., o sociální pot ebnosti, ve zn ní zákona . 84/1993 Sb.
3. Zákon . 134/1995 Sb., kterým se dopl uje zákon eské národní rady . 482/1991 Sb.,
o sociální pot ebnosti, ve zn ní pozd jších p edpis …“.
Právní normy lze však aplikovat i po zániku jejich platnosti (p echodná intertemporální
ustanovení obsažená v nov p ijatém právním p edpisu). Nap íklad:
§ 68 Zákona . 155/1995 Sb., o d chodovém pojišt ní: „O nárocích na d chody, které vznikly
p ed 1. 1. 1996 a o nichž nebylo do tohoto dne pravomocn rozhodnuto, a o p iznání, odn tí
nebo zm n výše t chto d chod za dobu p ed 1. 1. 1996, i když o nich již bylo pravomocn
rozhodnuto, se rozhodne s odchylkami dále uvedenými podle p edpis platných p ed
1. 1.1996.“
Naopak existuje i situace, kdy právní p edpis je sice formáln platný, ale odpadl p edm t
právní úpravy i se zásadn zm nily okolnosti, takže normu již nelze aplikovat. Taková
obsoletní právní norma je sice bezú inná, ale stále platná.
Deroga ní interpreta ní pravidla p i derogaci ml ky, to znamená, že právní p edpis není
výslovn zrušen:
• lex superior derogat legi inferiori – norma vyšší právní síly ruší normu nižší právní
síly,
• lex specialis derogat legi generali – norma zvláštní (speciální), pozd ji vydaná, ruší
d ív jší normu obecnou, mají-li stejnou právní sílu,
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• lex posterior derogat legi priori – norma pozd jší ruší normu d ív jší, mají-li stejnou
právní sílu.
V podstat jsou možné t i zp soby úpravy vztahu nové (lex posterior) a d ív jší normy (lex
prior), pokud jde o jejich ú innost:
• okamžité p sobení nové právní normy,
• zp tné p sobení právní normy – pravá retroaktivita,
• p etrvávání (p ežívání) d ív jší právní normy za ú innosti nové právní normy –
nepravá retroaktivita.
Obecn platí „lex retro non agit“ – zákon nep sobí nazp t, nebo v opa ném p ípad
by zákon zásadním zp sobem zasahoval do právních jistot subjekt práva. Souvisí také
s ochranou nabytých práv.
Pravá retroaktivita znamená, že ú innost právního p edpisu za ne d íve než jeho platnost,
tedy, že se použije pozd jšího zákona na p ípady, které se staly již v minulosti. Je to však
možné jen ve prosp ch subjektivních práv a právního postavení p íslušných právních subjekt
(typicky ve prosp ch pachatele trestného inu). Nap íklad:
l. 40 odst. 6 Listiny: „Trestnost inu se posuzuje a trest se ukládá podle zákona ú inného v
dob , kdy byl in spáchán. Pozd jšího zákona se použije, jestliže je to pro pachatele
p ízniv jší.“
V neprosp ch adresát jen v p ípad závažných zlo in z hlediska mezinárodního práva
(genocida, zlo iny proti lidskosti).
Nepravá retroaktivita souvisí s ochranou nabytých práv a s problematikou zásah do t chto
práv a je d sledkem zm n v právním ádu. Po zm n právní úpravy musí být vznik a platnost
právních vztah , práva a povinnosti, posuzovány vždy podle právních p edpis ú inných
v dob jejich vzniku. Obsah právních vztah se posuzuje podle normy ú inné v dob , kdy
se o t chto právech rozhoduje. Nepravá retroaktivita nezasahuje do minulosti a eší asový
st et dvou právních norem.
Tvorba provád cích právních p edpis
Provád cí p edpisy vydávané v rámci legislativní pravomoci vládou d líme na:
• na ízení vlády,
• vyhlášky ministerstev i jiných úst edních orgán státní správy.
Vláda vydává na ízení zpravidla na základn zmocn ní uvedeného v zákon . Je však
oprávn na vydat na ízení i tehdy, pokud zákon zmocn ní neobsahuje (zmocn ní je totiž
uvedeno p ímo v l. 78 Ústavy R). Vypracovává se pouze paragrafované zn ní, které
se p edkládá vlád spole n s d vodovou zprávou. Na ízení podepisuje p edseda vlády.
Nap íklad:
§ 67 odst. 10 zákona . 155/1995 Sb., o d chodovém pojišt ní: „Zvýšení d chod stanoví
vláda na ízením.“
Vyhlášky ministerstev mohou být vydávány pouze na základ zmocn ní uvedeného
v zákon . Zde se výrazn projevuje koordina ní innost legislativní rady vlády, která
posuzuje ve svých stálých pracovních komisích veškeré vyhlášky ministerstev po stránce
formálního zpracování, tzn. soulad s ostatními právními p edpisy, s provád ným zákonem,
zp sob projednání a vy ízení p ipomínek a za len ní do Sbírky zákon . Hodnotí se též
legislativn právní úrove návrhu rezortního právního p edpisu. Nap íklad:
§ 46 odst. 2 Zákona . 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích: „Ministerstvo dopravy
a spoj vydá vyhlášku k provedení § 6 odst. 4, § 8 odst. 3, § 9 odst. 4, § 10 odst. 5, § 16
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odst. 3, § 20 odst. 1, § 21e odst. 1 písm. a), § 21e odst. 2, § 22a odst. 2, § 22b odst. 2 písm. f),
§ 22b odst. 6, § 22c odst. 4, § 22d odst. 1 písm. c), § 22d odst. 3, § 24 odst. 9, § 25 odst. 13,
§ 27 odst. 7,§ 29a odst. 7, § 30 odst. 3, § 36 odst. 8, § 37 odst. 1, § 38b odst. 6 a § 41 odst. 4.“
Oba právní p edpisy se vyhlašují ve Sbírce zákon .
Legislativní technika
Jedná se o innost, která je zp sobilá dát právním normám specifickou formu umož ující
p enos právních informací a dalších skute ností obsažených v právních normách k adresát m.
Výsledkem je vn jší forma právního p edpisu s konkrétním obsahem. Do obsahu vn jší formy
pat í:
• Právní jazyk (výrazová stránka) – jednozna nost (výraz má jen jeden význam),
konstantnost (používat stejné pojmy, nikoliv synonymní) a srozumitelnost používané
terminologie.
• Vnit ní struktura právního p edpisu:
o ást obecná a ást zvláštní
o hlavy zákona
o díly a oddíly
o paragrafy ( lánky)
o odstavce
o v ty (p ípadn ozna ené písmeny).
• Vztah pojm právní p edpis a právní norma:
o právní p edpis a právní norma se obsahov i rozsahem kryjí (výjime né)
o právní p edpis obsahuje více právních norem (obvyklý stav – rozd lení kodex
do systémových ástí)
o jedna právní norma je obsažena ve více právních p edpisech (obvykle
odlou ení sankce do samostatného zákona (p estupkový zákon).
Pr vodce studiem
V následující ásti textu se budeme zabývat problematikou interpretace práva. Seznámíte se
p edevším s metodami výkladu právních text . Další d ležité informace se budou týkat
aplikace práva. Budou analyzována stadia procesu aplikace práva a druhy akt aplikace.
Interpretace práva
Interpretací práva rozumíme výklad práva, tj. právního textu, ale také smluv a jiných
právních úkon . Jedná se o poznávací proces, který je zam en na zjišt ní obsahu a smyslu
právních norem, tj. zjišt ní toho, co je v textu právní normy obsaženo. Cílem interpretace
je tedy objasnit smysl textu, který vystupuje jako objekt interpretace, zejména s ohledem
na následnou aplikaci práva i jiné formy realizace práva.
P i interpretaci práva se zejména zjiš uje:
• význam normativního ustanovení,
• jeho smysl a cílová zam enost,
• jeho místo v systému práva.
Druhy interpretace práva
Druhy interpretace práva t ídíme do t í skupin:
• podle toho, kdo podává výklad,
• podle zp sobu a metody výkladu,
• podle rozsahu výkladu ve vztahu k textu normativního právního aktu.
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Klasifikace výkladu práva
Podle subjekt , tedy podle toho, kdo právní výklad podává, rozeznáváme:
• výklad Ústavního soudu,
• výklad autentický,
• výklad legální,
• výklad vyšších soud ur ených ke sjednocování rozhodovací innosti,
• výklad orgánu aplikujícího právo,
• výklad oficiální (interní),
• výklad v decký (doktrinální).
Ústavní soud rozhoduje o zrušení zákon (jiných právních p edpis ) nebo jejich
jednotlivých ustanovení, pokud jsou v rozporu s ústavním zákonem (zákonem) nebo
mezinárodní smlouvou podle l. 10 Ústavy. Rozhoduje také o ústavní stížnosti. Vykonatelná
rozhodnutí Ústavního soudu jsou pro všechny orgány i osoby závazná.
Výklad autentický je výklad tím, kdo právní normu p ijal. Jedná se o výklad samotným
zákonodárcem (normotv rcem). Bývá obsažen v d vodové zpráv k návrhu zákona, ovšem
ten není právn závazný. Právn závazný výklad je sou ástí normativního právního aktu,
a to bu p ímo toho, jehož obsahem je interpretovaná právní norma, nebo jiného
normativního aktu. Formou autentického výkladu jsou právní definice. Nap íklad:
Domácnost podle § 115 ob anského zákoníku tvo í osoby, které spolu trvale žijí a vzájemn
uhrazují náklady na své pot eby.
Legální výklad podává orgán, který byl právní normou výslovn zmocn n k podávání
obecn závazného výkladu. V sou asné dob v R tato forma výkladu práva neexistuje.
Nap íklad:
V souladu s ust. § 65 Ústavy 9. kv tna z roku 1948 – zmocn no p edsednictvo Národního
shromážd ní).
Vyšší soudy svou interpreta ní a aplika ní inností vykonávají na nižší soudy ur itý vliv.
I když výklad soudu vyšší instance není právn závazný, jeho autorita je nižšími soudy
uznávána.
Nejvyšší soud R v zájmu jednotného rozhodování soud zaujímá stanoviska o správném
výkladu právních norem. Tato stanoviska a samotná rozhodnutí NS a soud nižší instance
jsou publikována ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, tzv. judikatura. Judikát není
právn závazný, ovšem je zpravidla pro svou argumenta ní p esv d ivost a autoritu nižšími
soudy respektován.
Výklad orgánu aplikujícího právo je individuáln právn závazný pro jedine ný p ípad.
Výklad obsažený v od vodn ní rozhodnutí orgánu vyšší instance je právn závazný jen
v konkrétním p ípad , tedy jen v dané v ci. Pro jiné i obdobné p ípady právn závazný není,
avšak má nespornou relevanci, která se opírá zejména o procesní pozici daného subjektu
interpretace (ustálená interpreta ní praxe).
Oficiální výklad je druhem výkladu, který podává nad ízený subjekt pro své pod ízené,
a proto není obecn závazný. Zavazuje pouze orgány a pod ízené jako interní (individuální)
normativní instrukce, nezavazuje subjekty, které stojí mimo právní vztah nad ízenosti
a pod ízenosti.
Doktrinální výklad je obsažen ve v deckých publikacích, láncích, komentá ích
k zákon m apod. Není právn závazný, ale svou v deckou argumentací bývá p esv d ivý.
M že ho podávat kdokoli.

18

Metody výkladu
Metody interpretace jsou postupy i zp soby sm ující k objasn ní smyslu právního textu.
M žeme je rozlišit na standardní a nadstandardní metody.
Standardní metody:
• Jazykový výklad spo ívá v objasn ní významu slov a v t podle gramatických,
syntaktických, sémantických a morfologických pravidel:
o syntaktický výklad – zam uje se na jazykovou stránku textu, zkoumá složení
v ty,
o gramatický výklad – zkoumá význam jednotlivých slov ve spojení s jinými,
o sémantický výklad – vykládá význam použitých slov.
• Logický výklad – opírá se o klasickou formální logiku, používá specifických metod,
které se nazývají argumenty:
o argumentum a contrario (d kaz z opaku) – jestliže zákon n co výslovn
stanoví jen o A, pak to neplatí o B.
Neoznámení vyjmenovaných trestných in je trestné, což znamená,
že neoznámení jiných než uvedených trestných in , není trestné.
o argumentum per eliminationem (d kaz vylou ením) – uplat uje se tam, kde
zákon stanoví tzv. taxativní vý et, tj. jmenovit vypo ítává vy erpávajícím
zp sobem prvky, na které se vztahuje, což znamená, že na jiné nevyjmenované
prvky se nevztahuje.
V ustanovení § 25 TZ jsou taxativn uvedeny tresty, které m že soud uložit
odsouzenému za trestný in. Jiné tresty tedy uložit nem že.
o argumentum per analogiam (výklad podle podobnosti, má vypl ovat ur ité
mezery v právu):
per
analogiam
legis
(analogie
zákona)
spo ívá
v tom,
že se na skutkovou podstatu zákonem výslovn neupravenou vztáhne
analogicky ustanovení zákona upravující skutkovou podstatu
obdobnou. Používají se nap . slova „p im en “ i „obdobn “.
§ 611 Ob anského zákoníku: „Ustanovení o kupní smlouv
se p im en použijí i na smlouvu, podle které si smluvní strany
sm ují v c za v c, a to tak, že každá ze stran je považována ohledn
v ci, kterou sm nou dává, za stranu prodávající, a ohledn v ci, kterou
sm nou p ijímá, za stranu kupující.“
per analogiam iuris (analogie práva) znamená, že výslovn neupravený
p ípad, na který nelze použít žádnou právní normu, m že být posouzen
podle obecných právních zásad a princip . Tento postup je pouze
výjime ný a nejedná se o skute nou analogii.
o argumentum a fortiori (d kaz síly, významu) – uvažování od siln jšího
k slabšímu:
a minori ad maius (od menšího k v tšímu, když toto ne, pak ono teprve
ne) – ze zákazu mén závažného jednání usuzujeme na nutnost zákazu
jednání závažn jšího.
Je-li dán zákaz zastavení, tím spíše platí zákaz stání.
Nastane-li obecné ohrožení ohrožením majetku, tím spíše nastane,
jsou-li ohroženi lidé i majetky.
a maiori ad minus (od v tšího k menšímu, je p esným opakem) – má-li
n kdo povinnost v tší, tím spíše má i povinnost menší, použití tohoto
argumentu není p íliš spolehlivé.
Omezení vlastnického práva tím spíše platí pro držitele.
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o argumentum ad absurdum (dedukce do absurdních záv r ) – jestliže výklad
normy je veden k nesmyslnému záv ru, je t eba jej odmítnout jako nesprávný.
o argumentum a silentio legis (ml ení zákona, zákon n co v bec neupravuje).
• Systematický výklad znamená, že se zjiš uje obsah právní normy ve vztahu k celému
komplexu právním norem, srovnáním s t mi z nich, které s danou normou souvisí.
Dále se usuzuje o významu výrazu z umíst ní právní normy v p íslušném právním
p edpisu i v systému práva. Tento argument je ovšem dosti nespolehlivý a oby ejn
vyžaduje sou asného použití argument dalších.
Nadstandardní metody:
• Argumentace rozumem, tj. smyslem, duchem, ú elem zákona. Takto zjišt né
argumenta ní záv ry ovšem nemohou obstát, pokud jsou v rozporu s literou zákona.
• Historický výklad – pomocí n j se zjiš uje smysl zákona ve vztahu k okolnostem jeho
vzniku, cíli, který byl úpravou sledován. Pom ckou mohou být obecná ustanovení
zákona, základní zásady, preambule zákona, d vodová zpráva k návrhu zákona.
• Teleologický výklad – postižení smyslu a cíle právní normy v souvislosti
s nejvšeobecn jšími podmínkami, v nichž se má norma realizovat
• Komparativní výklad srovnává postup týkající se obdobných institut v právních
ádech jiných stát .
Výklad doslovný, zužující a rozši ující
Jedná se o výklad založený na posouzení jazykového a logického kontextu výkladu.
Z hlediska vztahu mezi slovním textem a interpretací zjišt ným smyslem právní normy
rozlišujeme:
• adekvátní výklad (doslovný),
• restriktivní výklad (zužující),
• extenzivní výklad (rozši ující).
Adekvátní výklad p ichází v úvahu tehdy, je-li p i azení významu právní normy
jednozna né. Stanoví se rozsah právní normy adekvátn textu, v n mž je slovn vyjád en.
Použije se v naprosté v tšin p ípad . Nap íklad:
Stanovení trestní sazby od p ti do deseti let. Interpretací musíme dojít k záv ru, že nejnižší
sazbou je p t let a nejvyšší deset let.
Vylou ení trestu smrti – není možné jej uložit.
Restriktivní výklad stanoví smysl právní normy úžeji, než jak by vyplývalo z izolovan
zkoumaného textu p íslušného ustanovení. Nap íklad:
Všichni ob ané jsou povinni bránit vlast. P i doslovném výkladu by se to týkalo i d tí, proto
musí být tato povinnost zúžena pouze na ob any, kte í jsou k tomu psychicky i fyzicky schopni.
Extenzivní výklad stanoví obsah právní normy ší eji, než vyplývá z doslovného zn ní
p íslušného normativního právního aktu. Nap íklad:
V první skupin d dí ze zákona z stavitelovy d ti a manžel, každý z nich stejným dílem. Týká
se to však i osvojence z stavitele, nebo ten má podle zákona o rodin stejné postavení jako
biologické dít . Doslovným výkladem by byl osvojenec z d d ní vylou en.
Restriktivní a extenzivní výklad p ichází nej ast ji v úvahu tehdy, kdy existují jiné právní
normy stejné nebo vyšší právní síly, na které interpretovaný text výslovn neodkazuje,
ale které zužují i rozši ují jeho rozsah. P i jejich použití je vždy nutné dbát na to, aby nebyla
porušena základní práva a svobody subjekt práva.
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Úkol (K3)
Je dáno, že v ci se rozlišují na movité a nemovité. Vkladem práva do katastru nemovitostí
dochází k nabytí vlastnického práva jen k nemovitostem.
Platí to i o movitých v cech? Jakou metodu výkladu je nutno použít?
Pojem aplikace práva
Aplikací práva se rozumí kvalifikovaná forma realizace práva spo ívající v pravomoci
a kompetenci orgán ve ejné moci vydávat individuální právní akty (rozhodnutí). P i aplikaci
práva dochází k p i azení konkrétní (faktické) skutkové podstaty ke skutkové podstat
zákonné vyjád ené v právní norm . Zjednodušen e eno se jedná o použití právních norem
na konkrétní dynamickou skute nost.
Výsledkem procesu aplikace práva jsou akty aplikace práva, v nichž soudy, správní ú ady
a jiné orgány ve ejné moci rozhodují o subjektivních právech a právních povinnostech
fyzických a právnických osob, a to podle zákona.
V procesu aplikace práva je t eba zodpov d t dva druhy otázek:
• faktické (skutkové) otázky, které se zjiš ují p ímým vnímáním a dokazováním
(questiones facti)
• právní otázky, tj. zjišt ní právních norem, podle nichž p ípad musí být ešen, a výklad
t chto norem (questiones iuris).
Druhy proces aplikace práva
Rozeznáváme tyto základní druhy právních proces , v rámci kterých jsou akty aplikace
práva vydávány:
• ob anské soudní ízení (civilní ízení) podle ob anského soudního ádu (zákon
. 99/1963 Sb.),
• trestní ízení, které je upraveno trestním ádem (zákon . 141/1961 Sb.),
• správní ízení, jež je upraveno správním ádem (zákon . 500/2004 Sb.), pop .
zvláštními právními p edpisy, které jsou ve vztahu ke správnímu ádu p edpisy
speciálními (nap . ízení vodoprávní, stavební ízení, ízení o p estupcích, celní ízení,
ízení ve v cech d chodového pojišt ní),
• n které typy ízení p ed Ústavním soudem podle Zákona . 182/1993 Sb., o Ústavním
soudu (nap . o ústavních stížnostech, o zrušení zákon , o ústavní žalob proti
prezidentu republiky, o platnosti volby poslance nebo senátora),
• zvláštní typy ízení (nap . ízení o konkurzu a vyrovnání, da ové ízení).
O proces aplikace práva nejde v p ípad :
• kdy o právech a povinnostech nerozhoduje orgán ve ejné moci (uzavírání smluv,
sepsání záv ti, odstoupení od smlouvy, uznání dluhu) – m žeme hovo it o aplikaci
v širším smyslu,
• kdy jde o vlastní ídící, organiza ní a správní innost orgánu ve ejné moci
(nap . v rámci subordinace vydávání interních p edpis ),
• p ezkumu zákonnosti rozhodnutí, kdy se zkoumá jen právní stránka v ci a nikoli
skutková (nap . p ezkumné ízení podle správního ádu).
Stadia procesu aplikace práva
Proces aplikace práva lze rozd lit na t i stadia:
• zjiš ování skutkového stavu,
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• ešení otázek právních,
• rozhodnutí ve v ci.
Zjiš ování skutkového stavu
Jedná se o výchozí a do zna né míry nejobtížn jší konání orgánu, v rámci n hož
se posuzuje a rekonstruuje pr b h p edcházejícího d je, který se odehrál v minulosti.
Aplikující orgán zjiš uje tzv. objektivní pravdu. Skutkový stav se zjiš uje prost ednictvím
dokazování, což je vlastn shromaž ování informací, jejich zhodnocení a selekce.
D kazními prost edky jsou zejména:
• výpov di ú astník a sv dk ,
• listiny, jež rozlišujeme na
o ve ejné, jedná se o listiny, které byly zhotoveny p edepsaným zp sobem
a pravomocným orgánem, a potvrzují i osv d ují skute nosti v nich uvedené.
Nap íklad:
Osv d ení, vysv d ení, potvrzení, diplom, záv sepsaná notá em.
o soukromé, jde o ostatní listiny, které nespl ují uvedené podmínky. Nap íklad:
Deník, dopisy, kupní smlouva o v ci movité.
• znalecké posudky, zhotovují je znalci, tj. osoby, které na základ svých odborných
v domostí a zkušeností mohou vypovídat o skute nostech, k nimž je t eba zvláštních
znalostí – posuzují odborné aspekty p ípadu. Nap íklad:
Léka ský posudek (nap . p í etnost pachatele trestného inu, poškození zdraví
ob ti trestného inu, p í ina smrti).
Technický posudek (nap . stav motorového vozidla v p ípad dopravních nehod).
Posouzení zboží, které bylo p edm tem kupní smlouvy, v p ípad jeho vady,
poškození apod.
• doli né p edm ty, ohledání místa inu, rekonstrukce trestného inu, rekognice.
Platí zásada volného hodnocení d kaz ze strany orgánu aplikujícího právo – p edložené
d kazy se hodnotí jednotliv a v souvislostech ve vztahu ke konkrétními p ípadu. Orgán
rozhoduje o tom, jaké d kazy provede. Hodnocení d kaz je složitý a mnohostranný proces,
jehož cílem je zjistit pravdu.
Dokazování m že být usnadn no právními domn nkami a fikcemi.
Právní domn nky vycházejí z ur ité obecné životní zkušenosti (domn nka otcovství)
a rozlišujeme je na vyvratitelné (p ipušt n d kaz opaku) a domn nky nevyvratitelné (d kaz
opaku není p ipušt n). Nap íklad:
Otcem dít te je manžel matky. Zp sobilost v pracovn právních vztazích vzniká dovršením
15. roku v ku. Pracovní pom r je uzav en na dobu neur itou, pokud není stanovena doba jeho
trvání.
Fikce vychází z ur itého um le vytvo eného skutkového p edpokladu, který má zpravidla
legislativn technický základ. Jestliže jsou prokázány zákonné p edpoklady ustanovení
obsahujícího fikci, lze ji vyvrátit jen výjime n (zpravidla se nep ipouští d kaz opaku).
Nap íklad:
Fikce doru ení. P lkou kalendá ního m síce je 15 kalendá ních dní.
Není t eba dokazovat:
• právní p edpisy a další prameny práva, které jsou publikovány ve Sbírce zákon –
zásada „soud zná právo“,
• skute nosti obecn známé a známé orgánu aplikujícímu právo z jeho innosti,
tzv. notoriety.
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St ídání ro ních období. Výsledky voleb do Poslanecké sn movny. Živelná
katastrofa, nap . povode . Poznatky o tom, že obvin ný je stíhán v jiné trestní v ci
(známé orgánu inného v trestním ízení z jeho ú ední innosti).
ešení otázek právních
Spo ívá v nalezení i zjišt ní právní normy, která se týká dané v ci, jejího výkladu
za ú elem aplikace na danou skutkovou podstatu a posouzení otázek její platnosti a ú innosti.
Je d ležité:
• použít zákonné a platné právní p edpisy,
• sledovat zm ny právního ádu a novelizace,
• nemusí být rozhodující ú innost p edpisu v dob aplikace – rozhoduje se podle
neplatných p edpis , které jsou pro daný p ípad ú inné (viz výše – trest pro pachatele),
• vznik právního vztahu je t eba posoudit podle zákona ú inného v dob vzniku
aplikace.
Rozhodnutí ve v ci
Poslední fází aplikace práva je vydání konkrétního rozhodnutí, vlastního aktu aplikace
práva. Akt aplikace práva neboli individuální právní akt p edstavuje rozhodnutí o konkrétních
právech a povinnostech ú astník . Individuální právní akt je vyvrcholením aplika ní innosti.
Obsahuje:
• výrok – p edstavuje vlastní rozhodnutí,
• od vodn ní – p esv d iv zd vod uje právn a skutkov d vody rozhodnutí,
• pou ení o možnosti opravných prost edk .
Ú innost
Znamená schopnost rozhodnutí vyvolat zamýšlené následky. Platí presumpce správnosti
akt , i akt vadný je ú inný a funguje jako bezvadný, pokud není napaden ádnými opravnými
prost edky (odvolání, rozklad, námitky).
Oproti tomu nicotný právní akt je takový akt, který právn neexistuje, nenabude právní
moci, není vykonatelný, nemá schopnost vyvolat s ním spojené následky:
• akt vydá orgán, který není orgánem ve ejné moci nebo nemá p íslušnou pravomoc,
• akt je zjevn neústavní nebo nelegální.
Právní moc
Jedná se o vlastnost právního aktu. Právní moc znamená, že právní akt je závazný
(materiální stránka právní moci) a nezm nitelný (formální stránka právní moci).
Právní moc nastává, pokud proti rozhodnutí nelze podat ádný opravný prost edek.
Nap íklad pravomocné je rozhodnutí
a) o odvolání, a to dnem jeho oznámení,
b) pokud lh ta k podání odvolání uplynula,
c) ú astníci se odvolání vzdali,
d) ú astníci odvolání vzali zp t.
Uplatn ní ádného opravného prost edku má ú inek devolutivní (odvalovací),
tj. o opravném prost edku rozhoduje nejblíže nad ízený orgán, a suspensivní (odkládací), což
znamená, že se odkládá právní moc a vykonatelnost rozhodnutí. Suspensivní ú inek však
m že být zákonem vylou en.
Podle druhu opravného prost edku a postupu odvolacího orgánu rozlišujeme apelaci
(p ezkoumání napadeného rozhodnutí po stránce skutkové i právní – odvolací orgán potvrdí,
zruší i zm ní rozhodnutí), kasaci (p ezkoumání po stránce právní – potvrzení, zrušení
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rozhodnutí) a revizi (širší rozsah p ezkoumání po stránce právní, než navrhuje odvolatel –
zrušení nebo vydání nového rozhodnutí).
Úkol (K4)
Stanovte den nabytí právní moci u rozhodnutí vydaného odvolacím orgánem, které bylo
ú astníkovi doru eno dne 13. b ezna.
Vykonatelnost
Znamená možnost vynucení povinnosti, tedy okamžik, kdy lze p istoupit k donucení
spln ní povinností uložených v rozhodnutí, tj. k exekuci (nap . zaplacení dluhu, vyklizení
bytu). Zpravidla je možná až po nabytí právní moci, eventuáln uplynutí lh ty ke spln ní
rozhodnutím uložené povinnosti.
Výjimkou je p edb žná vykonatelnost – rozhodnutí je vykonatelné bez ohledu na právní
moc v p ípad , že opravný prost edek nemá odkladný ú inek. Nap íklad:
Odkladný ú inek nemá nap . odvolání proti rozhodnutí, kterým byla uložena p íjemci sociální
dávky povinnost vrátit neprávem p ijatý p eplatek na dávce.
Druhy akt aplikace
Individuální právní akty jsou obvykle rozlišovány podle:
• ú ink , které zp sobují,
• podn tu, z n hož byly vydány,
• toho, jakým zp sobem je v ízení rozhodnuto.
Podle ú ink , tj. zda akt ur uje, co je již právem, nebo tvo í nový právní vztah,
rozeznáváme:
• Konstitutivní akt zakládá, m ní nebo ruší právní vztah (subjektivní práva a právní
povinnosti), tvo í novou právní hodnotu, která dosud neexistovala. Je právní
skute ností. Tento akt p sobí ex nunc, tj. „od nyní“.
Rozsudky soud v trestních v cech (nap . uznání i zprošt ní viny za spáchání
trestného inu, uložení trestu).
V civilním ízení (nap . rozsudek o rozvodu manželství nebo o osvojení).
Ve správním ízení (nap . vydání stavebního povolení, za azení st ední školy do sít
škol, p iznání d chodu).
• Deklaratorní akt nestanoví subjektivní práva a právní povinnosti, ale pouze deklaruje,
autoritativn potvrzuje ur itou skute nost – práva a povinnosti, které existují bez
vydání aktu. Má jen procesní d sledky. P sobí ex tunc, tj. „od tehdy“.
Jedná se o v tšinu rozhodnutí v civilním procesu, nap . povinnost zaplatit dluh,
ur ení otcovství, náhrada zp sobené škody, neplatné skon ení pracovního pom ru
výpov dí.
Dle podn tu, z n hož byly akty vydány, je d líme na:
• Vydané z vn jšího podn tu, tj. na základ podání (návrhu, žaloby) konkrétního
subjektu – zásada dispozi ní.
Návrh na rozvod manželství, žaloba o náhradu škody, žádost o p iznání dávky.
• Vydané z vlastní iniciativy státního orgánu – orgán zahájí ízení bez návrhu, ex offo –
zásada oficiality. Takto se zahajuje ízení výjime n , v malé v tšin p ípad . Výjimku
tvo í trestní ízení, kdy procesní právo striktn vyžaduje vn jší podn t (podání
obžaloby státním zástupcem).
V civilním ízení nap . zahájení ízení o pé i o nezletilé d ti.
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Podle zp sobu rozhodování ve vedeném ízení:
• Rozhodnutí ve v ci samé je rozhodnutí, jehož vydání je smyslem celého ízení,
tzv. meritorní rozhodnutí.
• Rozhodnutí procesní upravuje pouze samotný pr b h ízení a nepromítne
se ve výsledku ízení. Procesní rozhodnutí je také vydáváno formou usnesení.
Rozhodnutí o p erušení ízení, o jeho odro ení, o p ibrání ú astníka ízení,
o p ipušt ní zm ny žaloby.
Shrnutí
Text nás seznámil s pojmem právní norma, jejími základními znaky i strukturou. Uvedl
druhy právních norem podle r zných kritérií, vymezil základní fáze legislativního procesu,
poskytl vhled do problematiky interpretace a aplikace práva.
Pojmy k zapamatování
Právní normy, rysy právních norem, struktura právních norem, klasifikace právních norem,
zp soby vytvá ení právních norem, fáze legislativního procesu, ú innost právního p edpisu,
zánik platnosti a ú innosti právních norem, interpretace práva, druhy interpretace práva,
klasifikace výkladu práva, metody výkladu práva, výklad doslovný, zužující a rozši ující,
aplikace práva, druhy proces aplikace práva, stadia procesu aplikace práva, druhy akt
aplikace.
Kontrolní otázky
• Co je to imperfektní právní norma?
• Definujte dispozici právní normy?
• Jakým druhem právní normy je podle metody a ú elu regulace trestní zákon?
• Definujte platnost právního p edpisu a za jakých podmínek nastává?
• Kryje se zánik platnosti a ú innosti právního p edpisu?
• Co znamená pravá retroaktivita?
• Jaký je rozdíl mezi právní normou a právním p edpisem?
• Je právn závazný výklad, který podá k nov vydané vyhlášce ministerstva
zdravotnictví ministr v televizním publicistickém po adu?
• Obchodní zákoník v ustanovení § 44 odst. 2 p íkladmo stanoví, co se rozumí nekalou
sout ží. Je možno pod nekalou sout ž za adit i jiné jednání v hospodá ské sout ži,
které je v rozporu s dobrými mravy sout že a je zp sobilé p ivodit újmu jiným
sout žitel m nebo spot ebitel m? Jakou metodu výkladu byste použili?
• Jaké d kazní prost edky byste navrhli v p ípad zp sobení dopravní nehody osobou,
které bylo nam eno v krvi 0,7 promile alkoholu?
• Na co si musíte dát pozor p i aplikaci nalezené právní normy na konkrétní p ípad?
• Kdy je vykonatelné rozhodnutí, jestliže jeho právní moc nastala 15. ledna a lh ta
k zaplacení dlužné ástky byla stanovena na t i dny?
• Jaký druh rozhodnutí je usnesení o zastavení ízení ve v ci žaloby na skon ení nájmu
bytu z d vodu zp tvzetí žaloby?
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Klí
K1: Dá-li zam stnavatel zam stnanci výpov (hypotéza), musí d vod ve výpov di skutkov
vymezit tak, aby jej nebylo možno zam nit s jiným d vodem (dispozice), jinak je výpov
neplatná (sankce). D vod výpov di nesmí být dodate n m n n (dispozice).
K2: Je nutno najít právní normy obsahující alespo hypotézu a dispozici.
P ikazující normy jsou takové, které subjekt m ukládají právní povinnosti (je povinen,
má povinnost, musí…), nap . § 24: Zástupce musí jednat osobn …; § 127: Vlastník v ci se
musí zdržet všeho, ím by nad míru p im enou pom r m obt žoval jiného…; § 665: Nájemce
je povinen v c užívat pouze v p ípad , že tak bylo smluveno,…
Kogentní normy stanoví pravidlo chování imperativn , nelze se od stanovených práv
a povinností jakkoli odchýlit – všechny právní normy v trestní zákon jsou normy kogentní.
K3: Pakliže je stanoveno, že vkladem práva do katastru nemovitostí se nabývá vlastnického
práva jen k nemovitostem, nem že totéž platit o movitých v cech. V tomto p ípad jsme
použili výklad argumentum a contrario (výklad z opaku).
K4: Rozhodnutí o odvolání je v právní moci dnem jeho oznámení, nebo proti n mu není
již p ípustný ádný opravný prost edek. Nabývá právní moci 13. b ezna.
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Správní právo ve školství a v sociální sfé e
Zbyn k Vo ka

Cíle
Po prostudování tohoto textu budete:
• rozlišovat situace, v nichž se v sociální i školské oblasti postupuje v souladu
se správním ádem,
• znát základní zásady innosti správního orgánu,
• znát strukturu správního ádu,
• um t vymezit okruhy ú astník ízení,
• um t rozlišit, kdy správní orgán rozhoduje formou usnesení nebo rozhodnutí,
• znát náležitosti rozhodnutí a um t vytvo it individuální správní akt.
Pr vodce studiem
V následující podkapitole se nejprve seznámíme s procesem vzniku správního ádu a jeho
systematikou, dále se zastavíme u základních zásad innosti správního orgánu a u zp sobu
stanovování okruh ú astník
ízení s d razem na speciální právní úpravy zejména
v jednotlivých oblastech sociálního zabezpe ení a d ležitost zkoumání jejich procesní
zp sobilosti.
Obecný úvod k problematice správního práva ve školství a v sociální oblasti
Sociální oblast, která je obsažena v názvu, je vymezením velmi obecným. Do sociální
oblasti m žeme zahrnout poskytování sociálního poradenství i dalších sociálních služeb,
oblast sociáln právní ochrany d tí, poskytování sociálních dávek, o nichž rozhodují
a vyplácejí je nejr zn jší instituce ve ejné správy (ú ady práce, obecní a m stské ú ady
i okresní správy sociálního zabezpe ení). Poskytování sociálních služeb se však v kontextu
Zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve zn ní pozd jších p edpis , odehrává
v rovin soukromoprávní, zatímco v oblasti správního ízení se pohybujeme v oblasti
ve ejnoprávní.
Tomeš se zabývá vymezením tzv. sociální správy, které považuji v daném kontextu
za nejvýstižn jší pro další práci s oblastí správního ízení. Tomeš tak sociální správou rozumí
souhrn orgán a organizací konajících v sociální sfé e procesy a realizující sociální politiku
ur itými nástroji, prost edky a technikami (Tomeš, 2002, s. 36).
Koldinská následn specifikuje pojem správního ízení v sociální správ takto: „Správním
ízením v sociální správ je t eba rozum t ur itý, specifický druh správního ízení, tedy
takový postup, který vede k vydání rozhodnutí o tom, zda tu je, i není právo i povinnost,
nebo zda takové právo i povinnost vzniká, zaniká, nebo se m ní jeho podoba.“ (Koldinská
in Tomeš, 2002, s. 128). Tröster rozumí správním ízením v sociálním zabezpe ení procesní
pravidla a postupy, jejichž prost ednictvím se realizují práva a povinnosti, které jsou obsahem
právních vztah sociálního zabezpe ení (Tröster, 2000, s. 216).
P i výkonu ve ejné správy v sociální oblasti postupují p íslušné instituce podle Zákona
. 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis .
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Správní ád
Správní ád, tedy Zákon . 500/2004 Sb., správní ád, za al být správními orgány
aplikován od 1. ledna 2006, kdy nabyl ú innosti. Historicky p edstavuje pátý eský správní
ád. P edchozí správní ád byl ú inný od 1. ledna 1968 až do 31. prosince 2005. Za dobu své
ú innosti byl zm n n pouze t ikrát, a to díl ími zm nami, které nikterak nem nily podstatu
úpravy postup správních orgán . Zákon . 500/2004 Sb., správní ád, byl novelizován již
p ed nabytím své ú innosti a je tak tedy nyní nezbytné p i jeho citování reflektovat i zm ny,
ke kterým již došlo. Pokud tedy dále bude v tomto materiálu zmi ován správní ád, jedná
se o Zákon . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis .
Správní ád p edstavuje obecný kodex innosti (postup ) ve ejné správy. Nejedná se pouze
o obecný p edpis o správním ízení, jak tomu bylo d íve, ale o základní obecnou právní
úpravu pro více mén veškerou innost realizovanou p i výkonu ve ejné správy (Kade ka,
2006, s. 15–16).
Správní ád, jak již bylo uvedeno, je obecným p edpisem, který se užívá v p ípad , kdy
speciální právní p edpis neobsahuje vlastní úpravu ízení i n kterých ástí ízení. V sociální
oblasti se se speciální právní úpravou n kterých institut v ízení setkáváme velmi asto.
V dalším textu bude na takové odlišnosti postupn poukazováno.
Pro zájemce
Struktura (systematika) správního ádu
ást první – Úvodní ustanovení.
Hlava I – P edm t úpravy (§ 1).
Hlava II - Základní zásady innosti správních orgán (§ 2 – § 8).
ást druhá – Obecná ustanovení o správním ízení.
Hlava I – Správní ízení (§ 9).
Hlava II – Správní orgány (§ 10 – § 26).
Díl 1 – P íslušnost správních orgán .
Díl 2 – Vylou ení z projednávání a rozhodování v ci.
Díl 3 – Vedení ízení a úkony správních orgán .
Díl 4 – Doru ování.
Hlava III – Ú astníci ízení a zastoupení (§ 27 – § 38).
Díl 1 – Ú astníci ízení.
Díl 2 – Úkony ú astník .
Hlava IV – Lh ty a po ítání asu (§ 39 – § 41).
Hlava V – Postup p ed zahájením ízení (§ 42 – § 43).
Hlava VI – Pr b h ízení v prvním stupni (§ 44 – § 79).
Díl 1 – Zahájení ízení.
Díl 2 – Ústní jednání.
Díl 3 – Podklady pro vydání rozhodnutí.
Díl 4 – Zajišt ní ú elu a pr b hu ízení.
Díl 5 – P erušení ízení a zastavení ízení.
Díl 6 – Rozhodnutí.
Díl 7 – Nicotnost rozhodnutí.
Díl 8 – Náklady ízení.
Hlava VII – Ochrana p ed ne inností (§ 80).
Hlava VIII – Odvolací ízení (§ 81 – § 93).
Hlava IX – P ezkumné ízení (§ 94 – § 96).
Hlava X – Obnova ízení a nové rozhodnutí (§ 97 – § 102).
Hlava XI – Exekuce (§ 103 – § 129).
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Díl 1 – Úvodní ustanovení.
Díl 2 – Exekuce na pen žitá pln ní.
Díl 3 – Exekuce na nepen žitá pln ní.
ást t etí – Zvláštní ustanovení o správním ízení.
Hlava I – Zvláštní ustanovení o správních orgánech (§ 130 – § 135).
Hlava II – Dot ené orgány (§ 136).
Hlava III – Zvláštní ustanovení o postupu p ed zahájením ízení (§ 137 – § 139).
Hlava IV – Zvláštní ustanovení o n kterých ízeních (§ 140 – § 146).
Hlava V – Zvláštní ustanovení o zajišt ní pr b hu a ú elu ízení (§ 147).
Hlava VI – Zvláštní ustanovení o n kterých rozhodnutích (§ 148 – § 151).
Hlava VII – Zvláštní ustanovení o p ezkoumávání rozhodnutí (§ 152 – § 153).
ást tvrtá – Vyjád ení, osv d ení a sd lení (§ 156 – § 158).
ást pátá – Ve ejnoprávní smlouvy (§ 159 – § 170).
ást šestá – Opat ení obecné povahy (§ 171 – § 174).
ást sedmá – Spole ná, p echodná a záv re ná ustanovení.
Hlava I – Spole ná ustanovení (§ 175 – § 178).
Hlava II – P echodná a záv re ná ustanovení (§ 179 – § 183).
ást osmá – Ú innost (§ 184) – 1. 1. 2006.
Základní zásady innosti správních orgán
Ú elem a cílem základních zásad innosti správních orgán je vytvo ení a garance
p edpoklad a podmínek pro ádný výkon ve ejné správy. Jedná se o zásady innosti, nejde
tolik o zásady procesní, tedy zásady ur ující procesní stránku postup správních orgán .
Vycházejí z obecných požadavk na kvalitu postup a inností ve ejné správy, jež bývají
souhrnn ozna ovány jako principy dobré správy (Kade ka, 2006, s. 32–34).
Správní ád nepoužívá pro jednotlivé zásady i požadavky konkrétní ozna ení. Pro ur ité
druhy i oblasti požadovaných kritérií na kvalitní ve ejnou správu se však již vžily ur ité
názvy.
P ehled základních zásad innosti správního orgánu:
• Zásada legality (zákonnosti) – správní orgány jsou povinny postupovat v souladu
se zákony a ostatními právními p edpisy, jakož i mezinárodními smlouvami, které jsou
sou ástí právního ádu.
• Zásada proporcionality (p im enosti) – sestává z n kolika díl ích zásad:
o zásada zákazu zneužití správního uvážení
o zásada ochrany dobré víry a oprávn ných zájm
o zásada subsidiarity a nutnost nalézt ešení odpovídající okolnostem daného
p ípadu.
• Zásada souladu s ve ejným zájmem.
• Zásada legitimního o ekávání (p edvídatelnosti).
• Zásada materiální pravdy.
• Zásada procesní rovnosti a nestrannosti postup správních orgán .
• Zásada ve ejné správy jako služby:
o chovat se zdvo ile a podle možností vycházet vst íc
o povinnost pou ovací
o povinnost uv domovací
o umožnit uplat ovat práva a oprávn né zájmy osob.
• Zásada spolupráce správních orgán a souladu jejich postup .
• Zásada rychlosti a hospodárnosti postup (procesní ekonomie).

29

Správní ízení
Pojem správního ízení je definován ustanovením § 9 správního ádu, který jím rozumí
postup správního orgánu, jehož ú elem je vydání rozhodnutí, jímž se v ur ité v ci zakládají,
m ní nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovit ur ené osoby nebo jímž se v ur ité v ci
prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá. Jedná se tedy o:
• proces aplikace hmotného správního práva,
• procesními normami správního práva upravený postup správních orgán , jehož cílem
je vydání správního rozhodnutí.
Jak již bylo nazna eno výše, postupy obsažené ve správním ádu jsou správními orgány
použity v p ípad , že zvláštní právní p edpis neobsahuje zvláštní úpravu (subsidiarita
správního ádu).
Úkol (K1)
Zamyslete se nad tím, kdy bude postupováno podle správního ádu:
•
editel školy p ijímá do pracovního pom ru nového zam stnance – u itele.
Po provedeném pohovoru, kterého se zú astní 6 zájemc o pracovní místo, editel
rozhoduje o tom, kterého z kandidát na místo p ijme.
•
editel školy v rámci p ijímacího ízení rozhoduje o p ijetí i nep ijetí studenta
ke studiu.
•
editel ú adu práce rozhoduje, se kterým zájemcem uzav e nájemní smlouvu
k nemovitosti.
• Ú ad práce rozhoduje o nároku na rodi ovský p ísp vek.
Zásady správního ízení
Mimo uvedené zásady innosti správního orgánu, které se vztahují rovn ž na postupy
správního orgánu uskute ované v rámci správního ízení, nastavuje správní ád pro správní
ízení další tradi ní procesní zásady.
P ehled zásad správního ízení:
• Zásada písemnosti správního ízení,
• zásada neve ejnosti správního ízení,
• zásada oficiality a zásada dispozi ní,
• zásada dvojinstan nosti,
• zásada jednotnosti a koncentrace ízení,
• zásada zjišt ní skutkového stavu v ci,
• zásada vyšet ovací a zásada projednací,
• zásada volného hodnocení d kaz .
Ú astníci ízení
Obecné vymezení ú astník ízení je obsaženo v ustanovení § 27 správního ádu, který
rozlišuje ú astníky na tzv. neopominutelné, jimiž rozumí
• v ízení o žádosti žadatel a další dot ené osoby, na které se pro spole enství práv nebo
povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu,
• v ízení z mocí ú ední dot ené osoby, jimž má rozhodnutí založit, zm nit nebo zrušit
právo anebo povinnost nebo prohlásit, že právo nebo povinnost mají anebo nemají.
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Dalšími ú astníky jsou tzv. další dot ené osoby, jejichž procesní postavení není tak silné
jako procesní postavení neopominutelných ú astník . T mito dalšími ú astníky jsou osoby,
které mohou být rozhodnutím p ímo dot eny ve svých právech a povinnostech. V oblasti
stanovení ú astník ízení se v sociální oblasti setkáváme se zvláštní úpravou ú astník
ízení.
Pro zájemce
Zvláštní vymezení ú astník správního ízení v sociální oblasti
ízení ve v cech státní sociální podpory (§ 68c Zákona . 117/1995 Sb., o státní sociální
podpo e, ve zn ní pozd jších p edpis ). V ízení o dávku státní sociální podpory jsou
ú astníky ízení:
• Oprávn ná osoba.
• P íjemce dávky, p i emž p íjemcem dávky je oprávn ná osoba. Namísto oprávn né
osoby je p íjemcem dávky:
o zákonný zástupce oprávn né osoby, pokud nejde o p ípady uvedené
v písmenech b) až d),
o jiná osoba, jíž byla nezletilá oprávn ná osoba sv ena do pé e na základ
rozhodnutí p íslušného orgánu, pokud nejde o p ípady uvedené v písmenech
c) a d),
o osoba, která má nezletilou oprávn nou osobu v p ímém zaopat ení, jde-li
o výplatu dávky podle § 19 odst. 2 nebo § 35, nejde-li o p ípad uvedený
v písmenu d),
o ústav (za ízení) pro pé i o d ti nebo mládež, je-li nezletilá oprávn ná osoba
v plném p ímém zaopat ení tohoto ústavu (za ízení).
• Osoba spole n s oprávn nou osobou posuzovaná, další fyzická nebo právnická
osoba, jde-li o ízení o p eplatku na dávce podle § 62 a 63a.
• Fyzická nebo právnická osoba, jde-li o rozhodnutí o ustanovení zvláštního p íjemce.
ízení ve v cech pomoci v hmotné nouzi (§ 68 Zákona . 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, ve zn ní pozd jších p edpis ). V ízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi osoby
spole n posuzované se žadatelem o dávku nebo jejím p íjemcem jsou ú astníky ízení o
dávkách, jen jde-li o ízení o p eplatku na dávce.
ízení ve v cech ú asti pojišt nce na d chodovém pojišt ní a o správnost obsahu stejnopisu
eviden ního listu (§ 83a Zákona . 582/1991 Sb., o organizaci a provád ní sociálního
zabezpe ení, ve zn ní pozd jších p edpis ).
V ízení ve v cech ú asti pojišt nce na d chodovém pojišt ní a o správnost obsahu stejnopisu
eviden ního listu je ú astníkem ízení také ten, kdo plní úkoly v d chodovém pojišt ní.
Procesní zp sobilost
Procesní zp sobilostí ú astníka rozumíme jeho zp sobilost vlastními úkony nabývat
v ízení procesních práv a povinností. Správní ád v této ásti procesní zp sobilost ur uje
nep ímo s odkazem na ob anský zákoník (Kade ka, 2006, s. 115).
Podle ustanovení § 8 ob anského zákoníku zp sobilost fyzické osoby vlastními právními
úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti vzniká v plném rozsahu zletilostí, p i emž
zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku v ku. P ed dosažením tohoto v ku
se zletilosti nabývá jen uzav ením manželství (možno nejd íve dosažením šestnáctého roku
v ku a se souhlasem soudu). Takto nabytá zletilost se neztrácí ani zánikem manželství ani
prohlášením manželství za neplatné.
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I v této oblasti je však nezbytné zkoumat, zda zvláštní právní p edpis nep iznává procesní
zp sobilost odlišn . Nap . ustanovení § 4 Zákona . 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení,
ve zn ní pozd jších p edpis , zp sobilost ob ana vlastními právními úkony nabývat
v právních vztazích sociálního zabezpe ení práv a brát na sebe povinnosti vzniká dovršením
šestnáctého roku v ku.
Ú astník, který není procesn zp sobilý, musí být zastupován zástupcem. Zástupcem
ú astníka je zákonný zástupce, opatrovník nebo zmocn nec. Samostatn definuje správní ád
úkony právnických osob, s nimiž se však v sociální oblasti coby ú astníky ízení setkáváme
z ídka. P íkladem situace, kdy je ú astníkem ízení právnická osoba m že být postup dle
ustanovení § 16 Zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve zn ní pozd jších p edpis ,
podle kterého vstupuje do dalšího ízení poskytovatel pobytové sociální služby v p ípad , kdy
žadatel o p ísp vek na pé i zem el a pomoc mu v dob úmrtí zajiš oval tento poskytovatel
pobytové sociální služby. V t chto p ípadech pak jménem právnické osoby iní úkony ten,
kdo je k tomu oprávn n v ízení p ed soudem podle ustanovení § 21 ob anského soudního
ádu.
Pr vodce studiem
V následujícím textu se seznámíte se zahajováním správního ízení, náležitostmi žádosti
a formou oznámení o zahájení správního ízení z moci ú ední. Podrobn je prezentována
problematika náležitostí žádostí o dávku státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi.
Zahájení ízení
Podle obecné právní úpravy obsažené ve správním ádu se ízení zahajuje žádostí nebo
z moci ú ední. V oblasti sociální je op t velmi asto v p íslušných právních p edpisech
obsažena speciální právní úprava.
P íklad
Podle § 69 Zákona . 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve zn ní pozd jších p edpis ,
ízení o p iznání dávky se zahajuje na základ písemné žádosti osoby podané p íslušnému
orgánu pomoci v hmotné nouzi na tiskopisu p edepsaném ministerstvem. ízení o zm n výše
již p iznané dávky nebo o jejím odn tí nebo o zastavení její výplaty se zahajuje na návrh
p íjemce, zvláštního p íjemce, osoby spole n posuzované nebo z moci ú ední; obdobn
ustanovení § 67 Zákona . 117/1995 Sb., o státní sociální podpo e, ve zn ní pozd jších
p edpis ; další zvláštní úprava viz § 81 Zákona . 582/1991 Sb., o organizaci a provád ní
sociálního zabezpe ení, ve zn ní pozd jších p edpis , atd.
Žádost
Žádost musí obsahovat:
• Náležitosti podání, kterými jsou:
o údaje o tom, kdo podání iní, které v ci se týká, co navrhuje,
o jméno, p íjmení, datum narození a místo trvalého pobytu (pop ípad jiná
adresa pro doru ování) fyzické osoby,
o ozna ení správního orgánu, jemuž je ur eno,
o další náležitosti stanovené zákonem,
o podpis osoby, která podání iní.
• Ozna ení toho, co žadatel žádá nebo eho se domáhá.
• Ozna ení dalších známých ú astník ízení.
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I v návaznosti na výše uvedené zp soby zahájení ízení, z nichž vyplývá, že správní ízení
se v n kterých p ípadech zahajuje žádostí na p edepsaném formulá i, je z ejmé, že zvláštní
právní úpravy obsahují i speciální úpravu náležitostí žádosti.
Pro zájemce
Náležitosti žádostí o dávku státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi
Žádost o dávku státní sociální podpory musí obsahovat (§ 68 Zákona . 117/1995 Sb., o státní
sociální podpo e):
• Jméno, p íjmení, místo trvalého pobytu, k n muž jsou hlášeny oprávn ná osoba
a osoby s ní spole n posuzované podle § 7 a rodná ísla t chto osob.
• Souhlas oprávn né osoby a spole n s ní posuzovaných osob podle § 50.
• Ur ení, jakým zp sobem má být dávka vyplácena, pop ípad vyplacena (§ 58 odst. 2).
• Doklad o výši p íjmu oprávn né osoby a spole n s ní posuzovaných osob (§ 5)
v rozhodném období (§ 6) v p ípadech, kdy je p iznání dávky podmín no p íjmem.
• Jde-li o rodi ovský p ísp vek:
o doklad o dob pobírání pen žité pomoci v mate ství, pen žité pomoci nebo
nemocenského poskytovaného v souvislosti s porodem a doklad o jejich výši,
o jméno, p íjmení, rodné íslo, místo pobytu nejmladšího dít te v rodin , které
zakládá nárok na rodi ovský p ísp vek, a dalších d tí v rodin , které
by s ohledem na v k mohly zakládat nárok na rodi ovský p ísp vek,
o jméno, p íjmení, rodné íslo a místo pobytu dalších osob tvo ících rodinu
podle § 31 odst. 1,
o potvrzení o pobytu dít te uvedeného v bodu 2 v jeslích, mate ské škole nebo
jiném za ízení pro d ti p edškolního v ku anebo v základní škole speciální
uvedených v § 30b odst. 2,
o volbu nároku na rodi ovský p ísp vek, pokud rodi tuto volbu provádí p i
podání žádosti o rodi ovský p ísp vek.
• Skute nosti prokazující nezaopat enost dít te, je-li to pro nárok na dávku nebo její
výši pot ebné.
• Doklad o tom, že byt je užíván na základ nájemní smlouvy nebo na základ vlastnictví
k nemovitosti, doklad o výši nájemného, náklad za pln ní poskytovaná s užíváním
bytu a náklad uvedených v § 25 odst. 1 písm. c), jde-li o žádost o p ísp vek
na bydlení.
• Rozhodnutí o sv ení dít te do p stounské pé e, jde-li o nároky na dávky uvedené
v § 36, nebo rozhodnutí o ustanovení poru níkem, pop ípad rozhodnutí p íslušného
orgánu o do asném sv ení dít te do pé e osoby, která má zájem stát se p stounem
nebo návrh, který byl podán soudu na zahájení soudního ízení o ustanovení osoby
poru níkem dít te, jestliže tato osoba o dít , k n muž nemá vyživovací povinnost,
osobn pe uje, jde-li o nároky podle § 43.
• Výši poskytovaného výživného nebo obdobného pln ní podle § 5 odst. 1 písm. b) bodu
2 a údaj o tom, která z osob spole n posuzovaných výživné nebo obdobné pln ní
poskytovala.
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•

•

Je-li rozhodným obdobím, za které se zjiš uje rozhodný p íjem, kalendá ní rok,
považuje se za doklad, kterým se p íjmy prokazují:
o potvrzení o stanovených okruzích p íjm ,
o prohlášení o výši p íjmu, jde-li o ostatní p íjmy.
Potvrzení o povinné školní docházce, jde-li o školní rok za ínající v kalendá ním roce,
v n mž dít dovršilo patnáctý rok v ku, o roky povinné školní docházky po tomto roce
následující a potvrzení o p íprav na budoucí povolání pro prokázání nezaopat enosti
dít te [odstavec 1 písm. f)] se p edkládají každoro n vždy nejpozd ji do 30. zá í,
pokud v jednotlivých p ípadech ú ad státní sociální podpory neumožní,
že lze potvrzení p edložit v pozd jším termínu.

Veškerá písemná podání v ízení o dávkách se p edkládají v eštin ; listinné doklady v jiných
jazycích musí být opat eny ú edním p ekladem do eštiny, pokud orgán o dávkách rozhodující
v od vodn ných p ípadech od tohoto p ekladu neupustí. Lze-li skute nosti uvedené v odstavci
1 ov it z rozhodnutí p íslušných orgán 21) nebo z jiných doklad , nevyžaduje se p iložení
potvrzení.
Žádost o dávku pomoci v hmotné nouzi obsahuje (§ 72 Zákona . 111/2006 Sb., o pomoci
v hmotné nouzi, ve zn ní pozd jších p edpis ):
• jméno, pop ípad jména, p íjmení, datum narození, rodné íslo žadatele, rodinný stav
a adresu místa trvalého pobytu žadatele,
• skute nosti prokazující nezaopat enost dít te, je-li to pro nárok na dávku nebo její výši
pot ebné,
• souhlas žadatele podle § 41,
• ur ení, jakým zp sobem by m la být dávka vyplácena, pop ípad vyplacena.
Žádost o dávku dále obsahuje, posuzují-li se pro nárok na dávku spolu s žadatelem spole n
posuzované osoby:
• údaje o tom, kdo je spole n posuzovanou osobou,
• jméno, pop ípad jména, p íjmení, datum narození, rodná ísla spole n
posuzovaných osob, rodinný stav a adresu místa jejich trvalého pobytu,
• souhlas spole n s ním posuzovaných osob podle § 41.
K žádosti o p ísp vek na živobytí musí být dále p iloženy tyto doklady:
• doklady o výši p íjmu žadatele a spole n s ním posuzovaných osob v rozhodném
období,
• doklad o výši nájemného a o výši pravidelných úhrad za služby bezprost edn spojené
s užíváním bytu, pop ípad o výši obdobných náklad spojených s vlastnickou formou
bydlení,
• doklad o výši úhrady za dodávku elektrické energie a plynu, p ípadn dalších druh
paliv,
• doporu ení odborného léka e o nutnosti dietního stravování.
K žádosti o doplatek na bydlení musí být dále p iloženy tyto doklady:
• doklad o tom, že byt je užíván na základ nájemní smlouvy nebo na základ vlastnictví
k nemovitosti a doklad o podlahové ploše bytu,
• doklad o tom, že žadatel pobírá p ísp vek na bydlení, pop ípad sd lení,
že na p ísp vek na bydlení nevzniká žadateli nárok (§ 33 odst. 2),
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•
•
•

doklad o výši nájemného a o výši pravidelných úhrad za služby bezprost edn spojené
s užíváním bytu, pop ípad o výši obdobných náklad spojených s vlastnickou formou
bydlení,
doklad o výši úhrady za dodávku elektrické energie a plynu, p ípadn dalších druh
paliv,
doklad prokazující zdravotní stav žadatele, jestliže je žádáno zvýšení podle § 34 odst.
4,
doklady prokazující osi elost dít te a skute nost, že jde o dít žijící v náhradní rodinné
pé i nebo v plném p ímém zaopat ení ústavu (za ízení) pro pé i o d ti nebo mládež,
a doklad prokazující p echod nájmu bytu, jde-li o žádost osi elého dít te; ustanovení
odstavce 1 písm. c) v tomto p ípad neplatí.

Žádost o mimo ádnou okamžitou pomoc dále obsahuje stru ný popis vážné mimo ádné
události s uvedením ú elu, ke kterému má být mimo ádná okamžitá pomoc použita, jde-li
o žádost osoby uvedené v § 2 odst. 4, nebo stru ný popis okamžité (aktuální) životní situace,
jde-li o žádost osoby uvedené v § 2 odst. 6.
Lze-li skute nosti uvedené v odstavcích 1 až 4 ov it z rozhodnutí p íslušných orgán 51)
nebo z jiných doklad , nevyžaduje se p iložení potvrzení. Je-li žadatelem nebo osobou
spole n posuzovanou osoba, které nebylo p id leno rodné íslo, uvede tato osoba íslo
dokladu oprav ujícího osobu k pobytu na území eské republiky.
Úkol (K2)
Navrhn te postup ešení následujících dvou p ípad .
• Na ú ad práce se dostaví sociální pracovnice zdravotnického za ízení v záležitosti
t iadvacetileté ženy, která porodila dceru. Tato žena byla zbavena zp sobilosti
k právním úkon m, p i emž rozsudek soudu o zbavení zp sobilosti již nabyl právní
moci. Soudem však do sou asné doby nebyl ustanoven opatrovník. Žena má nárok
na porodné, které jí hodlá sociální pracovnice vy ídit. Jakým zp sobem je možno
uvedenou situaci ešit? Lze o nároku na porodné v p ípad osoby zbavené zp sobilosti
k právním úkon m rozhodovat?
• Žadateli o dávku pomoci v hmotné nouzi bylo doru eno dne 4. 1. rozhodnutí
o nep iznání p ísp vku na živobytí. Dne 6. 1. v asných ranních hodinách byl tento
žadatel hospitalizován na jednotce intenzivní pé e nemocnice. Propušt n byl
až po m síci hospitalizace. Hodlá podat odvolání proti nep iznání p ísp vku
na živobytí. Je možné, aby se odvolal? Co musí u init?
Rozhodnutí
Správní rozhodnutí – rozhodnutí ve v ci, meritorní rozhodnutí – je výsledkem správního
ízení, tedy procesu aplikace práva v rámci výkonu ve ejné moci. V procesních záležitostech
rozhoduje správní orgán rozhodnutím nebo usnesením. Rozhodnutí však m že mít i jiné
ozna ení a formu (nap . p íkaz).
P ehled záležitostí, o nichž správní orgán rozhoduje usnesením, je obsažen v p íloze . 4.
Usnesení jsou doru ována stejn jako rozhodnutí, pokud není stanoveno, že se pouze
poznamenávají do spisu. Proti usnesením, která se pouze poznamenávají do spisu a proti
usnesením, o nichž to stanoví zákon (nap . § 80 odst. 6), se nelze odvolat.
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Rozhodnutí rozlišujeme na (§ 67 odst. 1 S ):
• konstitutivní – zakládá, ruší nebo m ní práva anebo povinnosti jmenovit ur ené
osoby,
• deklaratorní – v ur ité v ci prohlašuje, že jmenovit ur ená osoba práva nebo
povinnosti má anebo nemá.
V sociálním zabezpe ení má rozhodnutí deklaratorní charakter tehdy, kdy správní orgán
konstatuje, že byly spln ny požadované podmínky. V p ípad dávek fakultativních, u nichž
záleží na posouzení, zda existuje ur itá pot eba, apod., správní orgán posuzuje situaci
komplexn , stanoví i výši dávky a tím nep ímo i pot ebu ob ana. Rozhodnutí má konstitutivní
charakter (Gregorová, Galvas, 2000, s. 95).
Nezbytné náležitosti rozhodnutí:
• výrok,
• od vodn ní,
• pou ení (musí obsahovat pou ení o tom, zda je možné odvolání i rozklad, v jaké
lh t , který orgán bude rozhodovat a v jaké lh t musí být podáno).
I v oblasti vydávání rozhodnutí je v sociální oblasti nezbytné podrobn zkoumat, zda
zvláštní právní p edpisy neobsahují zvláštní úpravu. Nap . p i rozhodování o dávkách pomoci
v hmotné nouzi a státní sociální podpory je zp sob vydávání rozhodnutí speciáln ešen.
Zjednodušen e eno, je-li dávka p iznávána i zvyšována nevydává se rozhodnutí, ale pouze
oznámení, které se nedoru uje do vlastních rukou, a je proti n mu možno brojit podáním
námitek. Po podání námitek musí správní orgán v dané v ci rozhodnout a následn je možné
podat odvolání. V p ípad nep iznání i snížení dávky (a v n kterých dalších p ípadech)
vydává správní orgán p ímo rozhodnutí (podrobn ji viz ustanovení § 75 a následující zákona
o pomoci v hmotné nouzi a § 69 a následující zákona o státní sociální podpo e).
Pro zájemce
P ehled záležitostí, o nichž správní orgán rozhoduje usnesením
Usnesení poznamenávaná do spisu:
• postoupení podání doru ené v cn nebo místn nep íslušnému správnímu orgánu
(§ 12),
• odmítnutí provedení úkonu v rámci dožádání (§ 13 odst. 4),
• ur ení jiné ú ední osoby za vylou enou ú ední osobu (§ 14 odst. 4),
• oprava v protokolu jiná než z ejmé nesprávnosti (§ 18 odst. 6),
• o návrhu ú astníka, aby ústní jednání bylo ve ejné (§ 49 odst. 4),
• zastavení ízení z moci ú ední (§ 66 odst. 2),
• zastavení ízení z d vodu zp tvzetí odvolání (§ 91 odst. 3) – vyrozumí se o n m
odvolatelé, jakož i jiní ú astníci, pokud byli o podaném odvolání uv domeni,
• zastavení p ezkumného ízení z d vodu neporušení právního p edpisu (§ 97 odst. 1)
• zastavení p ezkumného ízení z d vodu uplynutí lh ty 15 m síc ode dne právní moci
rozhodnutí ve v ci,
• spojení ízení (§ 140 odst. 1),
• vylou ení v ci ze spole ného ízení (§ 140 odst. 3),
• oprava vad vyjád ení, osv d ení nebo sd lení (§ 156 odst. 1) – vady, které lze opravit,
aniž tím bude zp sobena újma n které z dot ených osob.

36

Ostatní záležitosti:
• ur ení místní p íslušnosti (§ 11 odst. 2),
• dožádání (§ 13 odst. 1),
• vylou ení z projednávání a rozhodování v ci (§ 14 odst. 2),
• ustanovení tlumo níka nebo prost edníka (§ 16 odst. 5) – oznamuje se pouze osobám,
kterých se týká,
• stanovení, zda je i není osoba ú astníkem ízení (§ 28) – oznamuje se pouze tomu,
o jehož ú asti v ízení bylo rozhodováno, a ostatní ú astníci se o n m vyrozumí,
• ustanovení opatrovníka (§ 32 odst. 5) – oznamuje se pouze tomu, kdo je ustanovován
opatrovníkem, a nevylu uje-li to povaha v ci nebo stav opatrovance, který zp sobuje,
že opatrovanec by nebyl schopen vnímat obsah usnesení, též opatrovanci (§ 32
odst. 6),
• zrušení ustanovení opatrovníka (§ 32 odst. 7),
• zánik funkce opatrovníka (§ 32 odst. 8) – pouze v pochybnostech o pokra ování
funkce; oznamuje se pouze opatrovníkovi a opatrovanci nebo jeho zákonnému
zástupci,
• uznání úkon u in ných ve prosp ch ú astníka jinou než osobou než zástupcem
za úkony u in né zástupcem (§ 34 odst. 4),
• ustanovení spole ného zástupce i zmocn nce (§ 35 odst. 2),
• prohlášení, dokdy mohou ú astníci init své návrhy (§ 36 odst. 1),
• odep ení nahlížení do spisu (§ 38 odst. 5) – oznamuje se pouze osob , které bylo
nahlížení do spisu odep eno,
• ur ení lh ty k provedení úkonu (§ 39 odst. 1) – oznamuje se pouze tomu, komu je lh ta
ur ena, pop ípad i tomu, jehož se jinak p ímo dotýká,
• prodloužení stanovené lh ty k provedení úkonu (§ 39 odst. 2),
• prominutí zmeškání úkonu (§ 41 odst. 6),
• neprominutí zmeškání úkonu (§ 41 odst. 7) – oznamuje se pouze podateli žádosti
o prominutí zmeškání úkonu,
• odložení v ci (§ 43) – vždy se oznamuje osob , které se týká, je-li známa a podateli,
• uložení povinnosti p edložit listinu (§ 53 odst. 1) – oznamuje se pouze osob , které
je povinnost ukládána,
• uložení povinnosti p edložit v c nebo strp t ohledání na míst (§ 54 odst. 1) –
oznamuje se pouze osob , které je ukládána povinnost,
• ustanovení znalce (§ 56) – oznamuje se pouze znalci,
• p edvedení (§ 60 odst. 1) – doru uje se orgán m, které mají p edvedení provést;
ú ední osoby provád jící p edvedení doru í usnesení p edvád nému,
• vykázání z místa konání úkonu (§ 63 odst. 1) – vyhlašuje se ústn ,
• p erušení ízení (§ 64),
• zastavení ízení o žádosti (§ 66 odst. 1),
• oprava z ejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí (§ 70) - právo podat
odvolání proti opravnému usnesení anebo má pouze ú astník, který jím m že být
p ímo dot en,
• p evzetí v ci nad ízeným správním orgánem v p ípad ne innosti (§ 80 odst. 1 písm.
b) – oznamuje se ú astník m a správním orgán m,
• pov ení nad ízeným správním orgánem vedením ízení jiného správního orgánu
ve správním obvodu za ne inný správní orgán (§ 80 odst. 1 písm. c) – oznamuje
se ú astník m a správním orgán m,
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p im ené prodloužení lh ty pro vydání rozhodnutí (§ 80 odst. 1 písm. d) – oznamuje
se ú astník m a správnímu orgánu,
pozastavení vykonatelnosti nebo jiných právních ú ink rozhodnutí p ezkoumávaného
v p ezkumném ízení (§ 95 odst. 5),
zahájení p ezkumného ízení (§ 96 odst. 1),
zastavení ízení – žádost ú astníka neod vod uje zahájení nového ízení (§ 102
odst. 4) – oznamuje se pouze žadateli a t m osobám, v i nimž již správní orgán u inil
úkon,
exeku ní výzva (§ 109 odst. 2) – nelze se odvolat,
exeku ní p íkaz (§ 111 odst. 1) – nelze se odvolat,
odložení nebo p erušení exekuce (§ 113 odst. 1) – nelze se odvolat,
zastavení exekuce (§ 115) – nelze se odvolat,
uložení zaplacení pot ebných náklad nebo zálohy na n v p ípad exekuce
provedením náhradního pln ní (§ 119 odst. 4) – musí být stanovena lh ta, která nesmí
být kratší než 8 dn od nabytí právní moci usnesení,
p evzetí v cí nad ízeným správním orgánem z d vodu zm ny p íslušnosti (§ 131
odst. 1),
pov ení k projednání v ci z d vodu zm ny p íslušnosti (§ 131 odst. 2),
pov ení k projednání jiný v cn p íslušný správní orgán z d vodu vylou ení všech
ú edních osob (§ 131 odst. 4),
postoupení v ci z d vodu vhodnosti (§ 131 odst. 5),
zajišt ní d kazu (§ 138 odst. 1) – oznamuje se osobám, jichž se p ímo dotýká; hrozí-li
nebezpe í z prodlení, lze usnesení oznámit i dodate n s výjimkou oznámení osobám,
které musí p i provád ní úkonu poskytnout osobní sou innost,
p erušení ízení s p edstihem žádosti (§ 145 odst. 1),
zastavení ízení s p edstihem žádosti (§ 145 odst. 1),
zastavení ízení, pokud se má rozhodovat formou výb ru v ízení o výb ru žádosti
(§ 146 odst. 3),
zastavení ízení o žádosti z d vodu nesložení záruky za spln ní povinnosti (§ 147
odst. 4),
p erušení ízení z d vodu ízení, v n mž má být vydáno závazné stanovisko (§ 149
odst. 2),
zrušení vyjád ení, osv d ení nebo sd lení pro rozpor s právními p edpisy (§ 156
odst. 2),
prohlášení vyjád ení, osv d ení nebo sd len anebo nicotného rozhodnutí, které
má náležitosti jiného úkonu, tímto úkonem (§ 157),
zastavení ízení pro uzav ení ve ejnoprávní smlouvy (§ 161 odst. 2),
zahájení p ezkumného ízení o souladu opat ení obecné povahy s právními p edpisy
(§ 174 odst. 2).

Úkol (K3)
Ve kterém p ípad bude správní orgán rozhodovat formou usnesení a kdy rozhodnutím?
• Ob an podá žádost o dávku pomoci v hmotné nouzi dne 3. 6. P i jednání
na pov eném obecním ú adu do protokolu uvede, že svou žádost bere zp t, nebo
nedošlo k realizaci jednorázového nezbytného výdaje, na jehož pokrytí cht l p iznat
dávku mimo ádné okamžité pomoci.
• Ú adu práce je doru ena, v rámci ízení o p iznání rodi ovského p ísp vku, žádost
ú astníka ízení o p erušení ízení.
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Na základ žádosti ob ana o p iznání p ísp vku na pé i dosp l správní orgán
k záv ru, že p ísp vek na pé i nelze p iznat, nebo se nejedná o osobu, která pot ebuje
vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, pomoc jiné fyzické osoby.
Okresní správ sociálního zabezpe ení je doru ena poštou žádost o poskytnutí
porodného, pro jehož vy ízení však není v cn p íslušným správním orgánem.
Žadatel o p ísp vek na pé i je osoba v pokro ilém stadiu demence, která nem že sama
jednat p ed správním orgánem. Správní orgán rozhoduje o ustanovení opatrovníka.

P ezkoumání rozhodnutí
Právní úpravou p ezkoumání správních rozhodnutí se sleduje možnost zjednání nápravy,
p i emž k n mu dochází v praxi ve spojení s uplatn ním tzv. opravných prost edk , jejichž
právní úprava je projevem zásady dvouinstan nosti správního ízení (Kade ka, 2006, s. 299).
Rozlišujeme opravné prost edky:
• ádné opravné prost edky – odvolání a rozklad,
• mimo ádné opravné prost edky – p ezkumné ízení, obnova ízení a nové rozhodnutí.
Ú astníky ízení v sociální oblasti je doporu eno upozor ovat na nezbytnost podávání
odvolání podle informací uvedených v pou ení rozhodnutí. Nez ídka totiž ú astníci adresují
zejména odvolání p ímo nad ízenému správnímu orgánu, který o odvolání rozhoduje.
(Nedojde-li k uplatn ní autoremedury.) ímž se vystavují riziku, že odvolacím správním
orgánem nebude odvolání postoupeno již v odvolací lh t tomu správnímu orgánu, který
vydal rozhodnutí, proti n muž je odvolání podáváno.
Úkol (K4)
Níže jsou uvedena dv rozhodnutí. Od vodn te, prosím, zda jsou vydána v souladu
se správním ádem i nikoliv, p ípadn , jaké obsahují chyby.
M stský ú ad XY
odbor sociálních v cí
ROZHODNUTÍ
M stský ú ad XY, odbor sociálních v cí, jako správní orgán v cn a místn p íslušný
k rozhodování, rozhodl v souladu s ustanovením § 7, 8, 11, 13 a 14 Zákona . 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve zn ní pozd jších p edpis takto:
Panu Tomáši Novákovi se nep iznává p ísp vek na pé i.
Od vodn ní
Vzhledem ke skute nosti, že podle posudku léka e ú adu práce není pan Tomáš Novák osobou,
která z d vodu dlouhodob nep íznivého zdravotního stavu pot ebuje pomoc jiné fyzické osoby, bylo
rozhodnuto nep iznat p ísp vek na pé i.
Pou ení
Proti tomuto rozhodnutí není odvolání p ípustné.
otisk kulatého razítka
podpis oprávn né ú ední osoby
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M stský ú ad XY
odbor sociálních v cí
ROZHODNUTÍ
M stský ú ad XY, odbor sociálních v cí, rozhodl, v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 písm. a)
Zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis , takto:
Správní ízení o žádosti ú astníka ízení pana Tomáše Nováka, nar. 12. 3. 1972, trvale bytem
Olomouc, U Botanické zahrady 29, se zastavuje.
Od vodn ní
Vzhledem ke skute nosti, že ú astník ízení Tomáš Novák vzal svoji žádost o p iznání p ísp vku na
pé i dne 2. 3. 2008 zp t, bylo, v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 písm. a) správního ádu,
rozhodnuto ízení zastavit.
Pou ení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lh t 10 dn ode dne oznámení tohoto rozhodnutí, a to
podáním u in ným u Krajského ú adu Olomouckého kraje, který o odvolání bude rozhodovat.
otisk kulatého razítka
podpis oprávn né ú ední osoby

Záv rem
Správní ízení v sociální oblasti lze považovat vždy za zvláštní správní ízení a je nezbytné
zkoumat rozsah subsidiárního použití správního ádu. Vzhledem k asovým možnostem bylo
možné pouze nastínit nejzásadn jší odlišnosti t chto zvláštních správních ízení, resp. spíše
poukázat na nezbytnost v nování dostate né pozornosti konkrétním zvláštním zákon m, které
podrobnosti ízení upravují.
Shrnutí
Text nás seznámil se základními innostmi správního orgánu, p edstavil strukturu Zákona
. 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis , vymezil okruhy ú astník ízení,
up esnil, za jakých podmínek správní orgán rozhoduje formou usnesení nebo rozhodnutí.
Prezentoval náležitosti rozhodnutí a podal návod, jak vytvo it individuální správní akt.
Pojmy k zapamatování
Správní právo, Zákon . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis , základní
zásady innosti správních orgán , správní ízení, zásady správního ízení, ú astníci správního
ízení, procesní zp sobilost ú astníka, zahájení ízení, žádost a její náležitosti, náležitosti
žádosti o dávku státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi, správní rozhodnutí,
záležitosti, o nichž správní orgán rozhoduje usnesením.
Kontrolní otázky
• Jaké jsou základní zásady innosti správního orgánu?
• Jaké jsou zásady správního ízení?
• Kdo je ú astníkem ízení v ízení o dávku státní sociální podpory?
• Co musí obsahovat žádost?
• Jaká rozhodnutí rozlišujeme a ím se od sebe odlišují?
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Klí
K1: Podle správního ádu se bude postupovat ve druhém a tvrtém p ípad , v prvním a t etím
p ípad se jedná o postupy, u nichž správní ád vylu uje použití – viz ustanovení § 1 odst. 3
správního ádu.
K2: Návrh ešení prvního p ípadu: O nároku na dávku je možné rozhodovat. Nezbytné je však
žen ustanovit opatrovníka pro správní ízení podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a)
správního ádu.
Návrh ešení druhého p ípadu: Je možné v tomto p ípad podat odvolání, nebo úkon podání
odvolání byl zmeškán z d vodu p ekážky (hospitalizace vzhledem ke zdravotnímu stavu).
Žadatel musí nejpozd ji do 15 dn ode dne, kdy pominula tato p ekážka požádat o prominutí
zmeškání úkonu. Sou asn s touto žádostí musí být podáno odvolání proti rozhodnutí.
K3: Formou usnesení bude správní orgán rozhodovat v p ípad prvním (usnesení o zastavení
ízení), druhém (usnesení o p erušení ízení), tvrtém (unesení o postoupení) a pátém
(usnesení o ustanovení opatrovníka).
Formou rozhodnutí bude rozhodovat v p ípad t etím (rozhodnutí o nep iznání p ísp vku na
pé i – rozhodnutí ve v ci).
K4: První rozhodnutí – ve výroku není správn identifikován ú astník ízení, schází údaj
o datu narození a místu trvalého pobytu (viz § 68 odst. 2 a § 18 odst. 2 správního ádu);
chybné pou ení – jedná se o rozhodnutí prvostup ové – možno se odvolat (viz § 81 správního
ádu).
Druhé rozhodnutí – správn má být uvedeno „usnesení“, chybné je pou ení – lh ta pro
odvolání iní 15 dn a odvolání se podává u správního orgánu, který rozhodnutí vydal.
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Rodinné právo ve škole a v sociální oblasti
Milana Hrušáková

Cíle
Po prostudování tohoto textu budete:
• seznámeni s právní úpravou vztah mezi rodi i a d tmi a se základními právy
a povinnostmi rodi k jejich nezletilým d tem,
• um t vysv tlit význam a obsah pojmu rodi ovská zodpov dnost,
• znát základní údaje o vyživovací povinnosti rodi k d tem.
Pr vodce studiem
V následujícím textu se seznámíte s pojmem rodi ovské zodpov dnosti a jejím obsahem, jímž
je pé e o dít , zastupování dít te a správa jm ní dít te. U každé z t chto složek rodi ovské
zodpov dnosti se stru n zastavíme a upozorníme na nejd ležit jší skute nosti, které se k nim
vztahují.
Pojem a obsah rodi ovské zodpov dnosti
Ve všech právních úpravách tvo í základní práva a povinnosti rodi spo ívající zejména
v rozhodování o dít ti ur itý právní institut, který je nazýván nap . rodi ovská moc,
rodi ovská autorita, v moderních úpravách a v mezinárodních dokumentech se nej ast ji
objevuje pojem odpov dnosti. Tak je tomu od roku 1998 i v eské úprav .
Zákon o rodin v ustanovení § 31 odst. 1 vymezuje rodi ovskou zodpov dnost jako souhrn
práv a povinností:
• p i pé i o nezletilé dít , zahrnující zejména pé i o jeho zdraví, jeho t lesný, citový,
rozumový a mravní vývoj,
• p i zastupování nezletilého dít te,
• p i správ jeho jm ní.
Rodi ovská zodpov dnost náleží ob ma rodi m (§ 34 odst. 1 zákona o rodin ). Nositelem
rodi ovské zodpov dnosti se rodi stává pouze na základ existence právního vztahu
rodi ovství a za podmínky, že má plnou zp sobilost k právním úkon m (srov. § 34
odst. 2 zákona o rodin ) Jestliže jeden z rodi nežije, není znám nebo nemá zp sobilost
k právním úkon m v plném rozsahu, náleží rodi ovská zodpov dnost druhému rodi i. Totéž
platí, je-li jeden z rodi rodi ovské zodpov dnosti zbaven, nebo je-li výkon jeho rodi ovské
zodpov dnosti pozastaven (§ 34 odst. 2 zákona o rodin ).
Tzv. velkou novelou zákona o rodin v roce 1998 bylo posíleno právní postavení
nezletilého rodi e (typicky matky), jemuž ze zákona pro nedostatek zp sobilosti k právním
úkon m rodi ovská zodpov dnost nenáleží. Soud m že p iznat rodi ovskou zodpov dnost ve
vztahu k pé i o dít i nezletilému rodi i dít te, který dosáhl v ku šestnácti let, má-li pot ebné
p edpoklady pro výkon práv a povinností z rodi ovské zodpov dnosti vyplývajících (§ 34
odst. 3 zákona o rodin ).
Praktické se p iznání rodi ovské zodpov dnosti ve vztahu k pé i o dít jeví zejména
za situace, kdy se dít narodí nezletilé matce a je ur eno otcovství zletilého otce. Ten je pak
jediným nositelem rodi ovské zodpov dnosti. Pokud rodi e dít te spolu nežijí a nejsou
schopni se dohodnout zejména na pln ní vyživovací povinnosti k dít ti, m že soud p iznat
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nezletilé matce rodi ovskou zodpov dnost ve vztahu k pé i o dít a sou asn jí na tomto
základ sv it dít do výchovy (fakticky osobní pé e) a otci stanovit výživné (§ 50 zákona
o rodin .
Budou-li oba rodi e nezletilí nebo není-li ur eno otcovství, pak i p es p iznání rodi ovské
zodpov dnosti ve vztahu k pé i o dít je t eba, aby byl dít ti ustanoven poru ník (srov. dikci
§ 78 zákona o rodin , nemají-li rodi e zp sobilost k právním úkon m v plném rozsahu).
Pé e o nezletilé dít
Rozhodující úlohu ve výchov d tí mají rodi e, kte í mají být svým osobním životem
a chováním p íkladem svým d tem (§ 32 zákona o rodin ).
Ustanovení § 31 odst. 1 zákona o rodin namísto výchovy používá pojem pé e o nezletilé
dít a vymezuje její obsah demonstrativn jako pé i o zdraví dít te, jeho t lesný, citový,
rozumový a mravní vývoj. T ebaže se zde hovo í o pé i o dít , neznamená to, že by rodi byl
povinen o dít pe ovat osobn . Výkon osobní pé e m že rodi sv it t etí osob , což ho však
nezbavuje odpov dnosti za výchovu dít te.
Ustanovení § 31 odst. 1 zákona o rodin tak znamená výchovu v tom nejširším slova
smyslu, ve své podstat tedy rozhodování o dít ti, zatímco tam, kde zákon o rodin hovo í
o „sv ení do výchovy“ (§ 26, § 50) je tím mín no sv ení do „osobní pé e“ jednoho z rodi .
Tomu odpovídá i obsah druhého odstavce vymezující zp sob výkonu práv a povinností
vyplývajících z rodi ovské zodpov dnosti.
Ze skute nosti, že rodi má právo a povinnost dít vychovávat, resp. o n j pe ovat
ve smyslu § 31 zákona o rodin , je tradi n vyvozována ada díl ích oprávn ní. N která
z t chto oprávn ní lze vy íst p ímo ze zákona o rodin , p ípadn jiných právních p edpis ,
zejména Listiny základních práv a svobod, k n kterým lze dosp t výkladem. Jedná
se o následující oprávn ní:
• Právo mít dít u sebe.
• Právo ídit jednání dít te a vykonávat nad ním dohled odpovídající stupni jeho vývoje.
• Toto právo rodi i zákon výslovn p iznává v ustanovení § 31 odst. 2 zákona o rodin .
Rodi e jsou oprávn ni vynutit si ur ité chování dít te, nebo jsou oprávn ni ze zákona
užít p im ené výchovné prost edky tak, aby nebyla dot ena d stojnost dít te a jakkoli
ohroženo jeho zdraví, jeho t lesný, citový, rozumový a mravní vývoj.
• Právo ur it místo pobytu dít te.
• Toto právo úzce souvisí s p edcházejícím oprávn ním. Rodi e mohou sv it dít
do pé e t etí osoby, aniž by se tím však zbavovali odpov dnosti za jeho výchovu.
Rodi e mohou rovn ž dít umístit v ústavním za ízení. S tím, že nezletilé dít žije
zpravidla ve spole né domácnosti se svými rodi i, po ítají i administrativn právní
p edpisy, zejména pokud jde o evidenci obyvatelstva.
• Právo ur it povolání dít te ve shod s jeho zájmy.
• Tohoto práva se úzce dotýká i úprava obsažená v zákoníku práce, zejména pokud jde
o zp sobilost nezletilých k pracovn právním úkon m a úpravu vzájemného vztahu
mezi zam stnavatelem, rodi i a nezletilým p i vzniku pracovn právních vztah . V této
souvislosti, protože se již jedná o dít starší, je však t eba zd raznit i oprávn ní dít te
svobodn se vyjad ovat ke všem rozhodnutím rodi
týkajících se podstatných
záležitostí jeho osoby a právo dít te obdržet pot ebné informace, aby se k t mto
záležitostem mohlo vyjád it (k tomu srov. § 31 odst. 3 zákona o rodin ).
O tom, jakým zp sobem mají rodi e vykonávat práva a povinnosti plynoucí z institutu
rodi ovské zodpov dnosti však (s výjimkou ustanovení § 31 odst. 2, které sm uje sou asn
k ob ma rodi m) nic bližšího nenajdeme. Do doby, než je pravomocným soudním
rozhodnutím dít sv eno do výchovy (v podstat do osobní pé e) jednoho z rodi , mají
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oba rodi e k dít ti stejná práva a povinnosti. V zájmu ochrany nezletilého dít te mladšího
šestnácti let p ed neoprávn ným p emíst ním jedním z rodi
byla p ijata Úmluva
o ob anskoprávních aspektech mezinárodních únos d tí, kterou je eská republika vázána
od roku 1998 (Sd lení MZV . 34/1998 Sb.) Za situace, že rodi e dít te spolu žijí v jednom
stát a není rozhodnuto o výkonu osobní pé e o dít , tak není možné, aby jeden z rodi
bez souhlasu druhého rodi e s dít tem trvale vycestoval do jiného státu. Výjimka z obecné
povinnosti p íslušného orgánu rozhodnout o navrácení dít te je upravena v l. 13 Úmluvy.
Jde o situace, kdy druhý rodi ve skute nosti bu nevykonával právo pé e o dít , p ípadn
s p emíst ním dít te souhlasil i pozd ji se s tím smí il, p ípadn je vážné nebezpe í, že
návrat by dít vystavil fyzické nebo duševní újm nebo je jinak dostal do nesnesitelné situace.
Z citovaných ustanovení Úmluvy nevyplývá povinnost „vydat“ dít druhému rodi i, ale jde
pouze o ur ení místní p íslušnosti soudu, který je oprávn n o sv ení dít te do pé e jednoho
z rodi rozhodovat. Obdobnou úpravu obsahuje i na ízení rady EU (tzv. Brusel II. bis).
Sv ení dít te do výchovy jednoho z rodi
P i rozhodování o sv ení dít te do výchovy rodi soud sleduje p edevším zájem dít te
s ohledem na jeho osobnost, zejména vlohy, schopnosti a vývojové možnosti a se z etelem
na životní pom ry rodi . Dbá, aby bylo respektováno právo dít te na pé i obou rodi
a udržování pravidelného osobního styku s nimi, a právo druhého rodi e, jemuž nebude dít
sv eno, na pravidelnou informaci o dít ti. Soud p ihlédne rovn ž k citové orientaci a zázemí
dít te, výchovné schopnosti a odpov dnosti rodi e, stabilit budoucího výchovného prost edí,
ke schopnosti rodi e dohodnout se na výchov dít te s druhým rodi em, k citovým vazbám
dít te na sourozence, prarodi e a další p íbuzné a též k hmotnému zabezpe ení ze strany
rodi e v etn bytových pom r (§ 26 odst. 3 zákona o rodin ). Soud vždy vezme v úvahu,
kdo dosud krom ádné pé e o dít dbal o jeho výchovu po stránce citové, rozumové a mravní
(§ 26 odst. 4 zákona o rodin ).
Rozhodnutí o úprav výkonu rodi ovské zodpov dnosti m že být nahrazeno dohodou
rodi , která ke své platnosti pot ebuje schválení soudu (§ 26 odst. 3 zákona o rodin ).
Dohoda se však m že týkat pouze otázky, kterému z rodi bude dít sv eno do výchovy,
rodi e se nemohou dohodnout, že dít bude sv eno do výchovy jiné fyzické osoby
(nap . prarodi ). Takto m že rozhodnout pouze soud.
Spole ná výchova
Reforma rodinného práva z roku 1998 p inesla do našeho právního ádu nový institut
st ídavé nebo spole né výchovy. Podle nov formulovaného ustanovení § 26 odst. 2 zákona
o rodin „jsou-li oba rodi e zp sobilí dít vychovávat a mají-li o výchovu zájem, m že soud
sv it dít do spole né, pop ípad st ídavé výchovy obou rodi , je-li to v zájmu dít te
a budou-li tak lépe zajišt ny jeho pot eby“.
Úprava institutu spole né výchovy v eském právním ádu je evidentním nepochopením
zahrani ních úprav, odkud byla p evzata. V zahrani ních úpravách spole ná výchova
znamená, že druhý rodi neztrácí po rozvodu právo rozhodovat o dít ti, t ebaže dít zpravidla
žije trvale s jedním z rodi . Druhému rodi i z stávají i po rozvodu zachována rodi ovská
práva a povinnosti.
V sou asném pojetí zákona o rodin tak rozhodnutí, p ípadn schválení dohody o spole né
výchov však znamená, že soud nerozhodne o sv ení dít te do výchovy jednoho z rodi ,
ale pom ry dít te z stanou v podstat stejné, jako kdyby k rozvodu manželství jeho rodi
nedošlo. Vždy by m lo jít o p ípady výjime né, týkající se zejména d tí blízkých v ku
zletilosti.
T ebaže to z dikce ustanovení § 26 odst. 2 p ímo nevyplývá, soudní praxe se p iklání
ke stanovisku, že na spole né výchov musí být rodi e dohodnuti, nelze takto rozhodovat
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proti v li jednoho z rodi . Za situace, kdy oba rodi e navrhují sv ení dít te do své
výchovy, by rozhodnutí soudu o spole né výchov bylo v p íkrém rozporu se zájmem dít te,
protože by bylo nadále p edm tem sporu mezi rodi i. Soudní praxe se rovn ž p iklání správn
ke stanovisku, že v p ípad spole né výchovy nelze rozhodnout o konkrétní výši výživného.
St ídavá výchova
St ídavá výchova znamená, že dít st ídav pobývá u každého z rodi po ur ité asové
období. Délku st ídavé výchovy zákon výslovn nestanoví, v praxi je st ídavá výchova
zpravidla realizována v m sí ním intervalu, v n kterých p ípadech v týdenním intervalu.
Rovn ž na st ídavé výchov musí být rodi e dohodnuti, protože jinak takové rozhodnutí
soudu sotva bude v zájmu dít te. U d tí staršího v ku, které jsou již schopny k této záležitosti
zaujmout vlastní stanovisko, je rovn ž nezbytné, aby dít s takovou úpravou souhlasilo.
Neschopnost rodi spolu komunikovat a spolupracovat je podle názoru Ústavního soudu
p ekážkou možnosti st ídavé výchovy.
Úprava styku dít te s rodi em
Aby rodi mohl realizovat výchovu dít te a mohl rozhodovat o jeho záležitostech, musí mít
rovn ž právo stýkat se s dít tem, jestliže s ním nežije ve spole né domácnosti. Jde o p ípady,
kdy po rozvodu bylo dít sv eno do výchovy jednoho z rodi , dít je umíst no v p stounské
pé i nebo sv eno do výchovy t etí osoby podle § 45, p ípadn pom ry dít te byly upraveny
podle § 50 odst. 1 zákona o rodin . Právní úprava vychází z toho, že není t eba zásadn styk
s dít tem upravovat, že se na tom rodi e dohodnou.
Systematicky nejsou ustanovení o úprav styku obsaženy ve druhé ásti zákona o rodin ,
ale v § 27 v návaznosti na úpravu pom r k nezletilému dít ti pro dobu po rozvodu. Uplatní
se však i v p ípad , že rodi e dít te spolu nežijí a nejsou schopni se dohodnout (srov. § 50
odst. 2 zákona o rodin ). Dohoda o styku rodi s dít tem nepot ebuje schválení soudu (§ 27
odst. 1 zákona o rodin ) Soud však styk rodi s dít tem upraví, vyžaduje-li to zájem na jeho
výchov a pom ry v rodin .
Jestliže je to nutné v zájmu dít te, soud styk dít te s rodi em omezí, nebo jej i zakáže (§ 27
odst. 2 zákona o rodin ). Skute nost, že se rozvedení rodi e nejsou schopni dohodnout
na styku s dít tem, lze považovat za nejzávažn jší negativní d sledek rozvodu. Soudní
rozhodnutí tak musí pom rn podrobn upravit asový rozsah styku, zejména s ohledem
na v k dít te, jeho zdravotní stav a další práva a povinnosti rodi
s tím spojená.
Vykonatelnost t chto rozsudk je v praxi asto problematická.
S ohledem na tyto skute nosti zákon nyní obsahuje formulaci, že brán ní oprávn nému
rodi i ve styku s dít tem, pokud je opakovan bezd vodné, je považováno za zm nu pom r ,
vyžadující nové rozhodnutí o výchovném prost edí (§ 27 odst. 2 v ta druhá zákona o rodin ).
Samotné brán ní ve styku zákon blíže necharakterizuje, nepochybn by m lo jít o p ípady
ma ící, zt žující, p ípadn znemož ující ádný výkon styku, a již formou aktivního jednání
i nekonání. Zcela jist sem budou spadat p ípady, kdy rodi v ur eném termínu dít ke styku
bez objektivní p í iny úmysln nep edá v bec, nebude dodržovat stanovené podmínky styku
nap . zkracováním ur ené doby styku pozdním p edáním dít te nebo bude-li realizaci styku
podmi ovat nejr zn jšími podmínkami (styk uskute n ný pouze za p ítomnosti druhého
rodi e, jednostrann ur ené místo pobytu dít te p i styku apod.).
Problémy iní rovn ž opakovaná bezd vodnost takového jednání. Opakovanost by v praxi
nem la init potíže, kdyby zákon stanovil její asové ohrani ení. I za sou asného stavu právní
úpravy však nelze ojedin lé opakování v delším asovém období z ejm hodnotit jako
skute nost, která by oprav ovala k vydání rozhodnutí o zm n výchovného opat ení.
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Za bezd vodné brán ní styku nelze z ejm považovat situaci, kdy dít je prokazateln
nemocné. V tomto p ípad by však m l rodi neprodlen druhého rodi e o této skute nosti
informovat.
Judikatura dosp la k záv ru, že rodi , kterému bylo dít sv eno do výchovy, odpovídá
za škodu vzniklou druhému rodi i v d sledku zma ení styku s dít tem i tehdy, když tohoto
rodi e v as neinformoval o objektivní p ekážce (nap . onemocn ní dít te), bránící
uskute n ní styku s nezletilým dít tem ve stanovenou dobu.
Zastupování dít te
Nezletilým p iznává ob anský zákoník pouze áste nou zp sobilost k právním úkon m
(§ 9 ob anského zákoníku), tj. mají zp sobilost jen k takovým právním úkon m, které jsou
svou povahou p im ené rozumové a volní vysp losti odpovídající v ku. Proto je t eba,
aby právní úkony, k nimž nezletilí nemají zp sobilost, za n inil jiný subjekt.
Naše právní úprava nezná právní úkony nezletilého in né se souhlasem zákonného
zástupce.
Pokud by nezletilé dít jednalo samo a nem lo k právnímu úkonu zp sobilost ve smyslu
ustanovení § 9 ob anského zákoníku, pak by právní úkon byl absolutn neplatný (srov. § 38
odst. 1 ob anského zákoníku).
Dít m že být zastoupeno kterýmkoliv z rodi . Zákon o rodin v tomto sm ru nerozlišuje,
zda se jedná o b žnou záležitost i nikoli (pouze ve smyslu § 49 zákona o rodin jsou rodi e
povinni dohodnout se na podstatné záležitosti týkající se dít te).
Zákonné zastoupení dít te rodi i je omezeno, resp. vylou eno v následujících p ípadech:
• hrozba st etu zájm ,
• nakládání s majetkem dít te,
• speciální povolovací režim u dít te, které nemá pracovn právní zp sobilost.
Hrozba st etu zájm
„Žádný z rodi nem že zastoupit své dít , jde-li o právní úkony ve v cech, p i nichž by
mohlo dojít ke st etu zájm mezi rodi i a dít tem nebo ke st etu zájm d tí týchž rodi “
(§ 37 odst. 1 zákona o rodin ).
Na rozdíl od institutu zastoupení v ob anském zákoníku, kde zástupcem nem že být ten,
jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy zastoupeného nebo dojde-li ke st etu zájm t ch, kdo
jsou zastoupeni týmž zákonným zástupcem (srov. § 22 odst. 2 a § 30 ob anského zákoníku),
p i zákonném zastoupení mezi rodi i a d tmi nemusí dojít ke st etu zájm , ale posta í,
že tento st et zájm by mohl nastat. Dít ti musí být ustanoven opatrovník, který bude dít
v ízení nebo p i ur itém právním úkonu zastupovat (§ 37 odst. 2 zákona o rodin ). Tímto
opatrovníkem bývá zpravidla ustanoven orgán sociáln právní ochrany d tí. B žn bývá
ozna ován jako kolizní opatrovník. Typické p ípady, kdy rodi e pro hrozící st et zájm
nemohou dít zastoupit, jsou všechna soudní ízení, v nichž ú astníkem ízení je nezletilé dít
a jeho rodi e (rodi ), tj. nap . ízení o ur ení otcovství, d dické ízení, ízení ve v cech pé e
o nezletilé apod.
Nakládání s majetkem dít te
Zvýšená ochrana osoby nezp sobilé samostatn jednat p i ochran jejích majetkových
zájm je obsažena v ustanovení § 28 ob anského zákoníku, podle n hož jestliže zákonní
zástupci jsou povinni též spravovat majetek t ch, které zastupují a nejde-li o b žnou
záležitost, je k nakládání s majetkem t eba schválení soudu. Vzhledem k povinnosti rodi
spravovat jm ní nezletilého dít te, je p i správ tohoto jm ní v nikoli b žné záležitosti t eba,
aby právní úkon rodi e schválil soud. Bude se jednat nap . o dispozice s nemovitostmi
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ve vlastnictví dít te, ale také o nakládání se stavebním spo ením, schválení dohody
v d dickém ízení apod.
Soud právní úkon schválí, jestliže je to v zájmu nezletilého (§ 179 o. s. .).
Speciální povolovací režim u dít te, které nemá pracovn právní zp sobilost
Ur itým zásahem do oprávn ní rodi rozhodovat o dít ti a zastupovat jej v tom rámci,
kdy dít samo nemá zp sobilost, je úprava obsažená v Zákon
. 435/2004 Sb.,
o zam stnanosti. V návaznosti na úpravu pracovn právní zp sobilosti obsahuje uvedený
zákon speciální povolovací režim p i výkonu um lecké, kulturní, sportovní nebo reklamní
innosti dít te mladšího patnácti let nebo staršího patnácti let, pokud dít nemá ukon enou
povinnou školní docházku, a to až do doby jejího ukon ení (§ 121 odst. 1 zákona
o zam stnanosti).
Uvedenou innost m že dít vykonávat jen na základ jednotlivého povolení ú adu práce
vydaného pro ur ité dít a ur itou innost a jen tehdy, jestliže je tato innost p im ená jeho
v ku, není pro n j nebezpe ná, nebrání jeho vzd lávání nebo docházce do školy a ú asti
na výukových programech, nepoškozuje jeho zdravotní, t lesný, duševní, morální nebo
spole enský rozvoj.
Povolení se vyžaduje u inností, u nichž je p edpoklad, že je dít vykonává za úplatu.
Správa jm ní dít te
Konkrétní úpravu správy jm ní dít te p inesla až tzv. velká novela zákona o rodin v roce
1998.
Rodi e jsou jm ní dít te povinni spravovat s pé í ádného hospodá e (§ 37a odst. 1 zákona
o rodin ). Pojem „pé e ádného hospodá e“ zákon výslovn nevymezuje. M lo by jít o takové
hospoda ení s majetkem dít te, aby byl majetek dít ti zachován do zletilosti, pokud možno
v nezten ené mí e. Z tohoto d vodu dále zákon o rodin stanoví, že výnosu z majetku dít te
lze použít nejprve pro jeho vlastní výživu a teprve potom p im en i pro pot ebu rodiny
(§ 37a odst. 2 v ta první zákona o rodin ). Výnosem z majetku dít te mohou být nap . p íjmy
z kapitálového majetku, úroky apod. M že to být nap . i nájemné z pronajatých nemovitostí,
které jsou ve vlastnictví dít te, p íjmy z práv duševního vlastnictví apod. Pokud má tedy dít
takové p íjmy, mohou je rodi e použít v prvé ad na výživu dít te, to znamená, že v tomto
rozsahu zaniká zákonná vyživovací povinnost rodi k dít ti, nebo dít je ve smyslu § 85
odst. 1 zákona o rodin „samo schopno se živit.“ Zbylou ást z t chto výnos mohou rodi e
použít pro pot ebu rodiny (úhrada spole né dovolené, náklady na bydlení apod.) Rodi i
nenáleží odm na za správu jm ní dít te.
Z hlediska soukromého práva je dít vlastníkem jako kterýkoliv jiný vlastník. M že
nabývat majetek nejr zn jším zp sobem. Pouze p i nabývání vlastnického práva na základ
smlouvy (kupní, darovací) je t eba brát z etel na ustanovení § 9 ob anského zákoníku
upravující jeho áste nou zp sobilost k právním úkon m, tj. zda dít m lo zp sobilost uzav ít
smlouvu samo, nebo zda za n j museli jednat jeho rodi e jako zákonní zástupci.
Majetková podstata m že být dot ena jen v p ípad , že by vznikl nezavin n ze strany
osob výživou povinných hrubý nepom r mezi pom ry nezletilého dít te a osob výživou
povinných (§ 37a odst. 2 poslední v ta zákona o rodin ). P jde nap . o situaci, kdy dít
zd dilo majetek v tšího rozsahu a p íjmy rodi jsou omezené v d sledku nemoci (invalidní
d chod) nebo nezavin né ztráty zam stnání.
Povinnost spravovat jm ní dít te mají rodi e až do zletilosti dít te. Jakmile dít dosáhne
zletilosti, odevzdají mu rodi e jm ní, které spravovali (§ 37a odst. 3 v ta prvá zákona
o rodin Tzv. vyú tovací povinnost, tj. vyú tování zp sobu hospoda ení se jm ním dít te není
uložena rodi m automaticky, ale pouze na základ žádosti dít te. Rodi e jsou povinni podat
vyú tování ze správy jm ní tehdy, jestliže o to dít požádá do jednoho roku po skon ení
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správy § 37a odst. 3 v ta druhá zákona o rodin ). Jestliže správa jm ní skon ila nabytím
zletilosti dít te, m že o vyú tování požádat samo dít . Pokud by však správa jm ní skon ila
jinak než nabytím zletilosti dít te (pozastavením výkonu rodi ovské zodpov dnosti podle
§ 44 odst. 1 zákona o rodin , p íp. zbavením rodi rodi ovské zodpov dnosti podle § 44
odst. 3 zákona o rodin nebo omezením rodi ovské zodpov dnosti v tom smyslu, že rodi e
nejsou oprávn ni spravovat jm ní nezletilého podle § 44 odst. 2 zákona o rodin ) z ejm by
o vyú tování požádal jménem dít te poru ník, který má ze zákona rovn ž povinnost
spravovat jm ní poru ence nebo opatrovník ustanovený ke správ jm ní podle § 44
odst. 2 zákona o rodin .
Zákon o rodin v této souvislosti výslovn zd raz uje, že práva dít te z odpov dnosti
za škodu a z bezd vodného obohacení z stávají nedot ena (§ 37 odst. 3 poslední v ta).
Bez ohledu na skute nost, zda rodi e podali vyú tování ze správy jm ní, pokud jm ní dít te
po dobu jeho nezletilosti nespravovali ádn , nezbavuje je to odpov dnosti za škodu, kterou
tím dít ti zp sobili (§ 420 a násl. ob anského zákoníku), i odpov dnosti za bezd vodné
obohacení (§ 451 a násl. ob anského zákoníku). Zmínit je t eba v této souvislosti rovn ž
ustanovení § 114 ob anského zákoníku, podle n hož po dobu nezletilosti mezi rodi i a d tmi
neb ží proml ecí doba.
V p ípad , že by majetkové zájmy dít te mohly být ohroženy, m že soud ustanovit
zvláštního opatrovníka pro správu jm ní (§ 37b zákona o rodin ).
Pr vodce studiem
Mezi rodi i a d tmi vedle t ch práv a povinností, které tvo í obsah rodi ovské zodpov dnosti,
existuje ješt další základní povinnost rodi , a tou je vyživovací povinnost, o níž pojednává
následující ást textu. Dozvíte se, co tento pojem znamená, na základ eho se stanovuje
rozsah vyživovací povinnosti rodi k d tem a také, jak probíhá ízení o ní.
Vznik vyživovací povinnosti rodi k d tem a její trvání
Povinnost poskytovat dít ti výživné vyplývá p ímo z právní existence vztahu mezi rodi i
a d tmi. Vzniká narozením dít te a zaniká teprve v okamžiku, kdy dít je schopno samo
se živit (§ 85 odst. 1 zákona o rodin ).
Schopnost dít te samo se živit m že nastat i p ed nabytím zletilosti (dít nastoupilo
do zam stnání, p ípadn má p íjmy z majetku, které mu umož ují hradit všechny své
pot eby). Konstantní judikatura stojí na stanovisku, že absolvování povinné školní docházky
neznamená, že dít je již schopno se samo živit, je t eba, aby dít dosáhlo takového vzd lání,
které je v souladu s jeho schopnostmi.
V souvislosti se zánikem vyživovací povinnosti v d sledku nabytí schopnosti dít te samo
se živit m žeme hovo it o tzv. relativním zániku vyživovací povinnosti. Bude tomu tak
v p ípad , že dít absolvovalo st ední školu, poté nebylo p ijato ke studiu na vysoké škole
a nastoupilo do zam stnání. Došlo tedy k zániku vyživovací povinnosti. Další rok je již dít
ke studiu p ijato a vyživovací povinnost rodi se obnovuje.
Vyživovací povinnost rodi zanikne rovn ž v okamžiku, kdy oprávn né dít uzav e
manželství, nebo zde dochází ke vzniku vyživovací povinnosti mezi manžely. Pouze
v p ípad , že by druhý manžel nebyl schopen výživu poskytovat (studentská manželství),
obnoví se subsidiárn vyživovací povinnost rodi .
Vyživovací povinnost zaniká též právní mocí rozsudku o osvojení. Pokud by se jednalo
o osvojení I. stupn (zrušitelné osvojení) pak v p ípad zrušení tohoto osvojení z d ležitých
d vod , obnovila by se znovu vyživovací povinnost rodi .
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Naproti tomu vyživovací povinnost rodi nezaniká v jiných p ípadech náhradní rodinné
pé e, m že se však m nit zp sob její úhrady.
V p ípad sv ení dít te do p stounské pé e p echází nárok na výživné na stát, a to až
do výše poskytnutého p ísp vku. Totéž platí i v p ípad ustanovení poru níka, který má dít
u sebe a osobn o n j pe uje. V p ípad sv ení dít te do výchovy jiné fyzické osoby než
rodi e podle § 45 zákona o rodin , jsou rodi e rozsudkem zavázáni plnit svou vyživovací
povinnost k rukám této t etí osoby.
Rozsah vyživovací povinnosti
Schopnosti, možnosti a majetkové pom ry povinného rodi e
Problematice zjiš ování schopností a možností povinného rodi e v novala literatura
i judikatura vždy zna nou pozornost, a to i v období, kdy základ pro stanovení vyživovací
povinnosti rodi e tvo ila zpravidla jeho pracovní odm na zjišt ná jako pr m r za ur ité
asové období (obvykle posledních šest až dvanáct m síc ). V souvislosti se zm n nými
ekonomickými podmínkami a zejména rozvojem soukromého podnikání, nabývá hodnocení
schopností, možností a majetkových pom r povinného rodi e na zna ném významu.
Možnost zkoumání majetkových pom r povinného, kterou zakotvila tzv. velká novela
zákona o rodin v roce 1998, umož uje soudu komplexn posuzovat pom ry povinného
rodi e, zejména za situace, že nelze dostate n zjistit jeho p íjmy. Po povinném rodi i nelze
žádat, aby se zbavil nezbytného majetku, aby plnil svou vyživovací povinnost, pokud však
jde o p edm ty luxusn jšího charakteru, lze vycházet z toho, že z jejich prodeje m že povinný
rodi uhrazovat svou vyživovací povinnost.
Otázku rozsahu vyživovací povinnosti je nutné posuzovat také v kontextu „spole ných
ustanovení“ zákona o rodin , tj. zejména § 96 odst. 1, druhá v ta. Zde se hovo í
o potencionalit p íjm , tj. o povinnosti soudu zkoumat p i hodnocení možností, schopností
a majetkových pom r povinného, zda se povinný nevzdal bez d ležitého d vodu
výhodn jšího zam stnání i výd le né innosti nebo majetkového prosp chu. Zjistí-li soud,
že rodi zm nil dosavadní zam stnání za mén výhodné, zkoumá pe liv , zda se tak stalo
z d ležitého d vodu – nap . ze zdravotních d vod , z d vod odchodu rodi e z funkce, pro
jejíž výkon nemá kvalifikaci, z d vod organiza ních zm n, z d vodu zm ny bydlišt . Není-li
tomu tak, vychází z p íjm rodi e p ed zm nou zam stnání.
Jestliže má povinný rodi p íjmy z jiné než závislé innosti, ukládá zákon o rodin
ve zn ní tzv. velké novely v ustanovení § 85a tomuto rodi i povinnost prokázat své p íjmy,
p edložit podklady pro zhodnocení svých majetkových pom r a umožnit soudu zjistit i další
skute nosti pot ebné pro rozhodnutí zp ístupn ním údaj chrán ných podle zvláštních
p edpis . Nesplní-li rodi tuto povinnost, má se za to, že jeho pr m rný m sí ní p íjem iní
12,7 násobek životního minima jednotlivce podle Zákona . 110/2006 Sb., o životním
a existen ním minimu.
T ebaže se jedná o tzv. nesporné ízení, d kazní b emeno o majetkových pom rech je zde
p eneseno na povinného rodi e. Zejména za situace, kdy jsou soudu p edkládána da ová
p iznání, z nichž vyplývá, že podnikání je trvale ztrátové, zjiš uje soud u Ú adu práce,
zda jsou v tomto oboru podnikání, resp. vzhledem ke kvalifikaci povinného rodi e k dispozici
pracovní místa a jakých p íjm by povinný rodi dosahoval, kdyby se nechal zam stnat.
Pokud je podnikatel trvale ve ztrát , ale jeho p íjmy jsou pom rn vysoké, výdaje však ješt
vyšší, m že soud nechat na ídit znalecký posudek z oboru ekonomie, kdy po znalci požaduje,
aby ur il, které z výdaj , by se jedná o da ov uznatelné výdaje, jsou pro podnikání
nezbytné.
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Od vodn né pot eby
Vyživovací povinnost mají k dít ti oba rodi e, a to podle svých schopností, možností
a majetkových pom r . Dít má právo podílet se na životní úrovni svých rodi (§ 85 odst. 2
zákona o rodin ).
Na stran dít te hodnotí soud p i stanovení konkrétní výše výživného tzv. od vodn né
pot eby. Ty jsou závislé na v ku dít te, jeho zdravotním stavu, zájmech apod. Tzv. velká
novela zákona o rodin z roku 1998 prolomila opakovan zd raz ovaný názor Nejvyššího
soudu o tzv. spot ebním charakteru výživného. Podle sou asné úpravy tam, kde to majetkové
pom ry rodi e umož ují, lze za od vodn né pot eby dít te považovat i tvorbu úspor
zabezpe ujících zejména p ípravu na budoucí povolání (§ 85a odst. 2 zákona o rodin ). Soud
nap . m že uložit rodi i povinnost poskytovat dít ti m sí n na výživu ur itou konkrétní
ástku a k tomu povinnost ukládat dít ti další ástku na vázaný ú et u pen žního ústavu nebo
uložit rodi i povinnost platit dít ti tzv. stavební spo ení nebo životní pojišt ní apod. Byla tak
odstran na dlouhodob kritizovaná nerovnost d tí, jejichž rodi e se rozvedli a jeden z rodi
p ispívá na výživu dít te pouze nezbytn nutnými ástkami.
Zákon o rodin krom t chto velmi obecných pravidel pro ur ení výživného pro dít nemá
žádné tabulky, ani nepo ítá s ur itým procentem z p íjmu rodi e. Není nikde stanovena ani
minimální ani maximální hranice výživného. Na jedné stran tato velmi obecná úprava
umož uje soudci ur it výživné v závislosti na konkrétní situaci dít te a jeho rodi , na druhé
stran však klade na soudce pom rn zna né nároky. Výživné na dít téhož v ku a v podstat
stejných pot eb se m že lišit nejenom v závislosti na majetkových pom rech jeho rodi ,
ale i nap . v závislosti na místu pobytu dít te. Soud tak zohled uje nap . vyšší životní náklady
ve velkých m stech. Zvažuje také pot eby dít te, které se vyskytují nepravideln nebo
nahodile, ale nem že v rámci výživného rozhodnout samostatn o p ísp vku na mimo ádné
výdaje.
ízení o vyživovací povinnosti
O výživném pro nezletilé dít rozhoduje soud i bez návrhu (srov. § 176 OS , § 99 zákona
o rodin ). Výživné m že být stanoveno, p ípadn sníženo i zvýšeno t i roky zp tn
od zahájení ízení (§ 98 odst. 1 v ta druhá za st edníkem). Dojde-li ke zrušení nebo snížení
výživného za minulou dobu, spot ebované výživné se nevrací (§ 99 odst. 1 v ta druhá zákona
o rodin ).
O výživném soud rozhoduje v následujících p ípadech:
• P ed rozvodem manželství jeho rodi (srov. § 25 zákona o rodin ).
• Jestliže rodi e dít te spolu nežijí (bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou manželé)
a nedohodnou-li se na výživném (§ 50 zákona o rodin ).
• Jestliže rodi e dít te spolu sice žijí, ale jeden z nich neplní dobrovoln vyživovací
povinnost (§ 86 zákona o rodin ).
• P i ur ení otcovství soudem (§ 113 OS ) podle tzv. III. domn nky je ze zákona
spojeno s ízením o ur ení otcovství i ízení o výchov a výživ nezletilého dít te.
• P i rozhodování soudu o umíst ní dít te v p stounské pé i nebo pé i jiné osoby (§ 45,
45a zákona o rodin ).
• P i rozhodování o nárocích neprovdané matky, resp. t hotné ženy v i otci dít te (§ 95
odst. 2 zákona o rodin ).
• Jestliže dojde ke zm n pom r (clausula rebus sic stantibus) od vod ující zm nu
dohody nebo soudního rozhodnutí (§ 99 odst. 1 zákona o rodin ).
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O výživném pro zletilé dít rozhoduje soud jen na návrh zletilého dít te. Výživné m že
soud p iznat jen od doby zahájení soudního ízení (§ 98 odst. 1 zákona o rodin ).
P i rozhodování o výživném pro zletilé dít bude soud rovn ž p ihlížet podle obecného
ustanovení § 96 odst. 2 zákona o rodin k tomu, zda p iznání výživného není v rozporu
s dobrými mravy. Tak soud nep izná výživné zletilému dít ti, které po ukon ení školní
docházky nikde nepracuje, a by mohlo, prost edky k obživ si opat uje trestnou inností,
chová se hrub ke svým rodi m apod.
Úkol (K1)
Manžel opustil rodinu se dv ma malými d tmi a odst hoval se k milence. Na svou p vodní
rodinu nep ispívá. Matka je na mate ské dovolené a nemá další p íjmy. Rozvád t se zatím
nechce. Jaké jsou možnosti ešení?
Shrnutí
Text nastínil právní úpravu vztah mezi rodi i a d tmi, seznámil se základními právy
a povinnostmi rodi k jejich nezletilým d tem, objasnil význam a obsah pojmu rodi ovská
zodpov dnost a poskytl základní údaje o vyživovací povinnosti rodi k d tem.
Pojmy k zapamatování
Rodi ovská zodpov dnost a její obsah, pé e o nezletilé dít , sv ení dít te do výchovy
jednoho z rodi , spole ná výchova, st ídavá výchova, úprava styku dít te s rodi em,
zastupování dít te, hrozba st etu zájm , nakládání s majetkem dít tem, speciální povolovací
režim u dít te, které nemá pracovn právní zp sobilost, správa jm ní dít te, vznik vyživovací
povinnosti rodi k d tem a její trvání, rozsah vyživovací povinnosti, ízení o vyživovací
povinnosti.
Kontrolní otázky
• Jaká práva a povinnosti tvo í obsah rodi ovské zodpov dnosti?
• Co je to st ídavá výchova a za jakých p edpoklad bude rozhodnutí soudu o ní v zájmu
dít te?
• V jakých p ípadech je omezeno nebo vylou eno zákonné zastoupení dít te rodi i?
• Na základ eho se stanovuje rozsah vyživovací povinnosti rodi k d tem?
Klí
K1: K okresnímu soudu p íslušnému podle místa bydlišt d tí je t eba podat návrh podle § 50
zákona o rodin na sv ení d tí do výchovy matky a stanovení výživného otci, a to od doby,
kdy na d ti p estal p ispívat (maximáln však t i roky zp tn od zahájení ízení). Je možné
v tomto rozsudku rovn ž upravit i styk otce s d tmi. Návrh na zahájení ízení m že podat
matka sama, p ípadn tento návrh s ní m že sepsat orgán sociáln -právní ochrany d tí
(OSPOD).
Za trvání manželství existuje také vzájemná vyživovací povinnost mezi manžely, oba mají
nárok na stejnou životní úrove . Matka se m že žalobou domáhat výživného v tomto rozsahu,
nejlépe však, kdyby byla zastoupena advokátem.
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Sociáln -právní ochrana
(zkušenosti St ediska sociální prevence Olomouc)
Markéta ožíková

Cíle
Po prostudování tohoto textu budete:
• znát systém sociáln -právní ochrany d tí v R, jeho filozofii a úkoly,
• um t vymezit cílovou skupinu sociáln -právní ochrany, orgány a jejich kompetence,
za ízení a jejich nápl ,
• schopni identifikovat situace, kdy je nutná intervence orgán sociáln -právní ochrany,
dovednosti a postoje pot ebné k ú inné aplikaci sociáln -právní ochrany.
Pr vodce studiem
V následující ásti textu budou prezentovány základní informace o sociáln -právní ochran
d tí. Abyste ze studia m li co nejv tší užitek, doporu ujeme vám nejprve si zopakovat d ležité
informace o rodin . Jaké jsou základní funkce rodiny? Co je manželství, jak vzniká a co je
jeho spole enským ú elem? Jak zaniká manželství? Informace naleznete p edevším v Zákon
. 94/1963 Sb., o rodin , ve zn ní pozd jších p edpis .
Podstata celé problematiky sociáln -právní ochrany d tí spo ívá v tom, že stát m že
v ur itých od vodn ných p ípadech (které níže podrobn ji vymezíme) zasahovat do práv
a povinností rodi nezletilých d tí.
Zopakujte si proto také, co už víte o rodi ovské zodpov dnosti a o výživném (poslouží vám
op t zákon o rodin a také p edchozí kapitola „Rodinné právo ve škole a v sociální oblasti“).
Sociáln -právní ochrana d tí
Sociáln -právní ochrana d tí v eské republice se ídí p edevším
. 359/1999 Sb., o sociáln -právní ochran d tí, ve zn ní pozd jších p edpis .
Podle tohoto zákona se sociáln -právní ochranou d tí rozumí zejména:
• ochrana práva dít te na p íznivý vývoj a ádnou výchovu,
• ochrana oprávn ných zájm dít te, v etn ochrany jeho jm ní,
• p sobení sm ující k obnovení narušených funkcí rodiny.

Zákonem

Sociáln -právní ochranu zajiš ují orgány sociáln -právní ochrany, jimiž jsou:
• Krajské ú ady.
• Obecní ú ady obcí s rozší enou p sobností.
• Obecní ú ady.
• Ministerstvo.
• Ú ad pro mezinárodn právní ochranu d tí.
Sociáln -právní ochranu dále zajiš ují:
• obce v samostatné p sobnosti,
• kraje v samostatné p sobnosti,
• komise pro sociáln -právní ochranu d tí,
• další právnické a fyzické osoby, jsou-li výkonem sociáln -právní ochrany pov eny.
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P edním hlediskem sociáln -právní ochrany d tí je zájem a blaho dít te.
Sociáln -právní ochrana se zam uje zejména na d ti:
• jejichž rodi e zem eli, neplní povinnosti plynoucí z rodi ovské zodpov dnosti,
nebo nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodi ovské zodpov dnosti;
• které byly sv eny do výchovy jiné fyzické osoby než rodi e, pokud tato osoba neplní
povinnosti plynoucí ze sv ení dít te do její výchovy;
• které vedou zahál ivý nebo nemravný život spo ívající zejména v tom, že zanedbávají
školní docházku, nepracují, i když nemají dostate ný zdroj obživy, požívají alkohol
nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný in nebo, jde-li o d ti mladší
než patnáct let, spáchaly in, který by jinak byl trestným inem, opakovan
nebo soustavn páchají p estupky nebo jinak ohrožují ob anské soužití;
• které se opakovan dopouští út k od rodi nebo jiných fyzických nebo právnických
osob odpov dných za výchovu dít te;
• na kterých byl spáchán trestný in ohrožující život, zdraví, jejich lidskou d stojnost,
mravní vývoj nebo jm ní, nebo je podez ení ze spáchání takového inu;
• které jsou na základ žádostí rodi nebo jiných osob odpov dných za výchovu dít te
opakovan umís ovány do za ízení zajiš ujících nep etržitou pé i o d ti nebo jejich
umíst ní v takových za ízeních trvá déle než 6 m síc ;
• které jsou ohrožovány násilím mezi rodi i nebo jinými osobami odpov dnými
za výchovu dít te, pop ípad násilím mezi dalšími fyzickými osobami;
• které jsou žadateli o azyl odlou enými od svých rodi , pop ípad jiných osob
odpov dných za jejich výchovu;
• pokud tyto skute nosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity,
že nep ízniv ovliv ují vývoj d tí nebo jsou anebo mohou být p í inou nep íznivého
vývoje d tí.
Zásady sociáln -právní ochrany d tí
Každý ob an je oprávn n upozornit rodi e na chování jejich d tí, upozornit orgán sociáln právní ochrany na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodi ovské
zodpov dnosti nebo na skute nost, že ur ité dít pot ebuje sociáln -právní ochranu. Tím není
dot ena oznamovací povinnost vyplývající z ustanovení § 167 a 168 trestního zákona
(povinnost p ekazit i oznámit).
Dít je oprávn no požádat o pomoc orgány sociáln -právní ochrany, za ízení sociáln právní ochrany, školy, zdravotnická za ízení a další subjekty, a to i bez v domí rodi ,
uvedené subjekty jsou povinny dít ti pomoc poskytnout.
Dít je oprávn no vyjad ovat se ke všem záležitostem pro ú ely sociáln -právní ochrany,
které se ho dotýkají, a to i bez p ítomnosti rodi . Vyjád ení dít te se v nuje náležitá
pozornost.
Orgán sociáln -právní ochrany bere v úvahu p ání a pocity dít te s p ihlédnutím k jeho
v ku a vývoji tak, aby nedošlo k ohrožení nebo narušení jeho citového a psychického vývoje.
Dít je oprávn no obdržet od orgánu sociáln -právní ochrany informace o všech
rozhodnutích vyplývajících ze soudního nebo správního ízení o jeho osob a dalších
závažných v cech týkajících se osoby dít te.
Rodi e jsou oprávn ni požádat o pomoc p i výkonu svých práv a povinností orgán
sociáln -právní ochrany a další subjekty chránící práva a oprávn né zájmy dít te, uvedené
subjekty jsou povinny v rozsahu své p sobnosti rodi i pomoc poskytnout.
Státní orgány, pov ené osoby k výkonu sociáln -právní ochrany, školy, školská za ízení,
zdravotnická za ízení pop ípad další za ízení ur ená pro d ti mají povinnost oznámit
bez zbyte ného odkladu obecnímu ú adu obce s rozší enou p sobností skute nosti, které
nasv d ují tomu, že se jedná o dít , na které se sociáln -právní ochrana zam uje. P i pln ní
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uvedené oznamovací povinnosti se nelze dovolávat povinnosti zachovávat ml enlivost podle
zvláštního právního p edpisu.
Zdravotnická za ízení p i ošet ování úrazu dít te mají v p ípad podez ení z týrání,
zneužívání nebo zanedbávání povinnost zajistit zaznamenání úrazu a zaslat jej obecnímu
ú adu obce s rozší enou p sobností. Oznamovací povinnost vyplývající z trestního zákona zde
není dot ena.
Zdravotnické za ízení má povinnost neprodlen oznámit obecnímu ú adu obce s rozší enou
p sobností, že matka po narození dít te své dít opustila a zanechala je ve zdravotnickém
za ízení. Zde se nelze dovolávat povinnosti zachovávat ml enlivost vyplývající ze zvláštního
právního p edpisu.
Každý, kdo se souhlasem rodi e nebo jiné osoby odpov dné za výchovu dít te a bez
rozhodnutí p íslušného orgánu p evezme dít do své pé e s úmyslem p ijmout dít do své
trvalé pé e, má povinnost neprodlen oznámit tuto skute nost obecnímu ú adu obce
s rozší enou p sobností.
Opat ení na ochranu d tí
Obecní ú ad obce s rozší enou p sobností podává za podmínek stanovených zvláštním
právním p edpisem návrh soudu:
• na rozhodnutí o spln ní podmínky osvojení spo ívající v tom, že rodi e neprojevují
zájem o své dít ,
• na omezení nebo zbavení rodi ovské zodpov dnosti nebo pozastavení jejího výkonu,
• na na ízení ústavní výchovy,
• na prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy,
• na sv ení dít te do pé e za ízení pro d ti vyžadující okamžitou pomoc,
na prodloužení doby trvání tohoto sv ení a na zrušení rozhodnutí o sv ení dít te
do tohoto za ízení.
Jestliže opat ení u in ná soudem podle zvláštního právního p edpisu vedla k náprav
v chování dít te, v jednání rodi nebo dalších osob, které narušovaly ádnou výchovu dít te,
m že podat obecní ú ad obce s rozší enou p sobností návrh soudu na zrušení t chto opat ení.
Ocitne-li se dít bez pé e p im ené jeho v ku, zejména v d sledku úmrtí rodi nebo
jejich pobytu ve zdravotnickém za ízení, je obecní ú ad povinen zajistit takovému dít ti
neodkladnou pé i; p i zajišt ní této pé e zpravidla dá p ednost p íbuznému dít te.
O uvedeném opat ení obecní ú ad neprodlen uv domí obecní ú ad obce s rozší enou
p sobností.
Ocitlo-li se dít bez jakékoliv pé e nebo jsou-li jeho život nebo p íznivý vývoj vážn
ohroženy nebo narušeny, je obecní ú ad obce s rozší enou p sobností povinen podat
neprodlen návrh soudu na vydání p edb žného opat ení podle zvláštního právního p edpisu.
Obecní ú ad obce s rozší enou p sobností je povinen posoudit, zda je nutné u init opat ení
sm ující k ochran dít te, jestliže dít je se souhlasem rodi e nebo jiné osoby odpov dné
za výchovu dít te bez rozhodnutí p íslušného orgánu p edáno do pé e osoby, která má úmysl
p ijmout dít do své trvalé nebo dlouhodobé pé e.
Obecní ú ad obce s rozší enou p sobností:
• vykonává funkci opatrovníka a poru níka; m že být ustanoven opatrovníkem
i v p ípad zastupování dít te ve vztahu k cizin ,
• iní neodkladné úkony v zájmu dít te a v jeho zastoupení v dob , kdy není dít ti
ustanoven poru ník nebo dokud se ustanovený poru ník neujme své funkce.
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Pé e o d ti vyžadující zvýšenou pozornost
Pé e o d ti vyžadující zvláštní pozornost (viz výše) spo ívá v poskytování pomoci p i
p ekonávání nep íznivých sociálních podmínek a výchovných vliv , s cílem umožnit jim
za len ní do spole nosti, v etn za len ní pracovního.
Obecní ú ad p i pé i o d ti vyžadující zvláštní pozornost.
• Zam uje svoji pozornost na využívání volného asu t chto d tí.
• Zam uje svoji pozornost na d ti vyhledávající styky s fyzickými osobami nebo
skupinami t chto osob požívajícími alkoholické nápoje nebo návykové látky nebo
páchajícími trestnou innost.
• Sleduje u d tí projevy nesnášenlivosti a násilí.
• V nuje pozornost d tem z rodin s nízkou sociální úrovní.
• Zabra uje pronikání nep íznivých sociálních a výchovných vliv mezi ostatní skupiny
d tí.
• Nabízí d tem programy pro využití volného asu se z etelem k zájm m d tí a jejich
možnostem,
• Spolupracuje se školami, pov enými osobami, zájmovými sdruženími a dalšími
subjekty.
Obecní ú ad obce s rozší enou p sobností p i pé i o d ti vyžadující zvláštní pozornost.
• P sobí proti opakovaným poruchám v chování a jednání d tí se zvláštní pozorností
v novanou pachatel m trestné innosti.
• Upozor uje krajské ú ady na pot ebu napomáhat d tem, které ukon ily školní
docházku, p i získávání možnosti pokra ovat v další p íprav na povolání, zejména
jde-li o d ti propušt né z ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo výkonu trestu
odn tí svobody.
• Spolupracuje s ú ady práce p i zprost edkování vhodného zam stnání pro tyto d ti.
• Usm r uje pé i o tyto d ti podle program pé e o problémové skupiny d tí
zpracovaných státními orgány, obcemi, pov enými osobami a dalšími právnickými
a fyzickými osobami.
• Pomáhá d tem p ekonat problémy, které mohou vést k negativním projev m v jejich
chování.
Zam stnanci obce s rozší enou p sobností za azení do obecního ú adu a zam stnanci obce
za azení do obecního ú adu p i pé i o d ti vyžadující zvláštní pozornost.
• Jsou v osobním styku s dít tem, jeho rodi i nebo osobami odpov dnými za jeho
výchovu.
• Volí prost edky p sobení na d ti tak, aby ú inn p sobily na d ti podle druhu
a povahy poruchy v chování dít te a jeho sociálního postavení.
•
eší problémy dít te, je-li to ú elné, v prost edí, kde se dít zpravidla zdržuje.
Úkol (K1)
Jak bylo uvedeno výše, mezi d ti vyžadující zvýšenou pozornost adíme i d ti, které spáchaly
trestný in nebo, jde-li o d ti mladší než patnáct let, spáchaly in, který by jinak byl trestným
inem. Zamyslete se nad tím (a svou odpov si poznamenejte, abyste ji mohli srovnat se
správnou odpov dí uvedenou v klí i), jaká opat ení za spáchané provin ní lze uložit
mladistvému a jaká dít ti do patnácti let. Pokuste se nalézt odpov také na to, co je funkcí
trestu.
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Pr vodce studiem
V následující ásti textu se podrobn seznámíte se za ízeními sociáln -právní ochrany d tí.
Podle Zákona . 359/1999 Sb., o sociáln -právní ochran d tí, ve zn ní pozd jších p edpis ,
se jedná o p t typ za ízení. Každé z nich nejprve obecn p edstavíme a poté nastíníme,
jak danou složku sociáln -právní ochrany realizuje St edisko sociální prevence Olomouc.
Za ízení sociáln -právní ochrany
Obce a kraje mohou z izovat:
• za ízení odborného poradenství pro pé i o d ti,
• za ízení sociáln výchovné innosti,
• za ízení pro d ti vyžadující okamžitou pomoc,
• výchovn rekrea ní tábory pro d ti,
• za ízení pro výkon p stounské pé e.
Pro zájemce
St edisko sociální prevence Olomouc je z ízeno jako za ízení sociáln -právní ochrany.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje z ídilo s ú inností od 1. 1. 2003 St edisko sociální
prevence Olomouc jako p ísp vkovou organizaci Olomouckého kraje, jejímž ú elem
a základním p edm tem innosti je zajiš ovat v rámci sociáln -právní ochrany služby pro d ti
vyžadující okamžitou pomoc, sociáln výchovnou innost, odborné poradenství pro pé i
o d ti, preventivní pobyty, výchovn rekrea ní tábory a zajiš ovat spolupráci s orgány
sociáln -právní ochrany, pov enými osobami a dalšími právnickými a fyzickými osobami.
St edisko sociální prevence (dále SSP Olomouc) by m lo svojí inností p ispívat k ochran
života, zdraví a p íznivého vývoje d tí p i respektování základního práva dít te vyr stat v jeho
p irozeném prost edí, tedy rodin . M lo by nabídnout efektivní systém pomoci rodinám, které
se ocitly v nep íznivé sociální situaci z d vodu selhání jejích základních funkcí i poruch
sociálního vývoje jejích len . Jde o udržení kontinuity vztah a kvalitní komunikace mezi
rodi i a d tmi a prevenci ústavní výchovy u t chto d tí. Je ur eno d tem od 6 do 18 let,
na které se zejména zam uje sociáln -právní ochrana.
Za ízení odborného poradenství pro pé i o d ti
Za ízení odborného poradenství pro pé i o d ti poskytuje zejména doporu ení zam ená
na ešení vzájemných vztah rodi a jejich d tí a na pé i rodi o d ti zdravotn postižené.
V rámci odborného poradenství se poskytují nebo zprost edkovávají rodi m nebo jiným
osobám odpov dným za výchovu d tí rady ve v cech výchovy a výživy d tí a v dalších
otázkách týkajících se jejich rodinných, sociálních a mezigenera ních problém vyplývajících
z pé e o d ti.
Pro zájemce
innost SSP Olomouc jako za ízení odborného poradenství pro pé i o d ti je zam ena
na poskytování sociáln -právního, psychologického, pedagogického a speciáln pedagogického poradenství rodi m nebo osobám odpov dným za výchovu dít te.
SSP Olomouc poskytuje také odborné poradenství p stoun m vykonávajícím p stounskou pé i
v za ízeních pro výkon p stounské pé e, kde opušt né d ti nalezly nový domov, harmonické,
podn tov a citov bohaté prost edí.
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Poradenská služba je poskytována ambulantn , rozší ena je pak prost ednictvím Linky d v ry
d tí a mládeže o telefonickou krizovou intervenci. Jedná se o ojedin lou nabídku této sociální
služby ve správním obvodu Olomouckého kraje. Telefonická krizová intervence je od února
letošního roku rozší ena také o tzv. e-linku (krizová intervence prost ednictvím chatu
v místnosti, kam má p ístup pouze klient a intervent) s up ednostn ním nabídky služby
prost ednictvím telefonu. S rozvojem po íta ových technologií došlo k podstatnému nár stu
po tu uskute n ných krizových intervencí prost ednictvím chatu, budeme uvažovat o rozší ení
po tu otevíracích hodin u této služby. Bližší informace lze nalézt na webových stránkách
internetové poradny. Telefonická krizová pomoc funguje ve všední dny od 16.00 hodin do 6.00
hodin následujícího dne a o víkendech a svátcích nep etržit .
Za ízení sociáln výchovné innosti
Za ízení sociáln výchovné innosti jsou ur ena zejména d tem vyžadujícím zvýšenou
pozornost; t mto d tem nabízí programy rozvíjení sociálních dovedností, výchovných
inností a využití volného asu.
Pro zájemce
Jako za ízení sociáln výchovné innosti SSP Olomouc zajiš uje p edevším užite né využívání
volného asu d tí, které vyžadují zvláštní pozornost proto, že žijí v nep íznivých sociálních
podmínkách nebo mají výchovné i jiné problémy. Jedná se o významné sociáln preventivní
aktivity ve skupin vrstevník . Smysluplné spole né aktivity t chto d tí vedou k jejich
odpovídajícímu sebehodnocení, nalezení svého místa ve skupin vrstevník s významnou
zkušeností sociální akceptace ze strany okolí.
Prost ednictvím scénického tance, dramatických celk a recitace by m lo docházet u d tí
k rozvoji verbálního projevu, p stování eticko-estetického vnímání reality, rozvoji fantazie
a schopností, optimalizaci sociálního chování, vytvá ení zdravého sebepojetí a sebeúcty,
vytvá ení emo n -korektivní zkušenosti vyplývající z jevištního p sobení, eliminaci
kompulzivních projev pramenících z jejich citové rezervovanosti i nevyváženosti, získávání
ady dovedností, nap . zdravého sebeprosazení apod.
D tské divadlo SSP Olomouc, které se jmenuje „Naruby“, se ú astnilo ady vystoupení nap .
na Bambiriád , na Lé ebenských slavnostech ve Šternberku, na vernisáži „Já ve sv t
dosp lých“ apod. D ti dostávají také široký prostor pro vlastní tvorbu. Dramatický kroužek
funguje ve školním roce každé pond lí od 16.00 hodin do 17.30 hodin.
Další zajímavou aktivitou, kterou SSP Olomouc d tem nabízí, je keramický a výtvarný
kroužek, kde d ti prost ednictvím práce s keramickou hlínou a hrn í ským kruhem rozvíjejí
svoji kreativitu, fantazii, manuální dovednosti a estetické schopnosti. Jejich výrobky budou
poskytnuty jako ceny do sout ží na tvrtý ro ník Dne národnostních menšin a zdravotn
postižených pod záštitou primátora statutárního m sta Olomouce a nám stkyn hejtmana
Olomouckého kraje „Umíme se domluvit“.
V rámci Týdne duševního zdraví v letošním roce prob hla vernisáž výrobk klient
v prostorách SSP Olomouc dopln ná vystoupením divadla „Naruby“. Keramický a výtvarný
kroužek probíhá ve školním roce každou st edu od 15.30 hodin do 17.00 hodin. Ob uvedené
aktivity jsou d tem nabízeny d tem bez úhrady, do budoucna se uvažuje o rozší ení nabídky
zájmových kroužk o další aktivity.
Preventivní pobyty zajiš uje SSP Olomouc s cílem zmírnit nežádoucí projevy klienta, rozvíjet
jeho sebed v ru a využívání schopností, zlepšit komunikaci, u it jej sd lovat pocity,
objas ovat p irozené d sledky jeho chování, rozvíjet zodpov dnost za jeho jednání (p í ina –
následek). Jde o nápravu výchovných potíží tak, aby klient porozum l sám sob i druhým
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lidem, vyjasnil si své vztahy k rodi m, osobám odpov dným za výchovu, spolužák m,
vrstevník m apod., p ípadn zm nil své postoje, životní hodnoty a cíle.
Preventivní pobyt tedy sm uje ke zdravému vývoji osobnosti a k posílení celého výchovného
prost edí dít te, s d razem na zodpov dnost a pozitivní aktivizaci. Zde je t eba klást d raz p i
terapeutické práci nejen na terapii se samotným dít tem, ale také na terapii s jeho rodi i.
Tento pobyt se realizuje na základ dohody mezi zákonnými zástupci a SSP Olomouc, sou ástí
dohody je pak stanovení výše p ísp vku na úhradu pobytu a pé e, odvíjí se od v ku
konkrétního dít te.
Za ízení pro d ti vyžadující okamžitou pomoc
Za ízení pro d ti vyžadující okamžitou pomoc poskytují ochranu a pomoc dít ti, které
se ocitlo bez jakékoliv pé e nebo jsou-li jeho život nebo p íznivý vývoj vážn ohroženy
anebo ocitlo-li se dít bez pé e p im ené jeho v ku, jde-li o dít t lesn nebo duševn týrané
nebo zneužívané anebo o dít , které se ocitlo v prost edí nebo situaci, kdy jsou závažným
zp sobem ohrožena jeho základní práva.
Ochrana a pomoc takovému dít ti spo ívá v uspokojování základních životních pot eb,
v etn ubytování, v zajišt ní zdravotní pé e zdravotnickým za ízením a v psychologické
a jiné obdobné nutné pé i.
Dít se umis uje v za ízení pro d ti vyžadující okamžitou pomoc:
• na základ rozhodnutí soudu,
• na základ žádosti obecního ú adu obce s rozší enou p sobností,
• na základ žádosti zákonného zástupce dít te,
• požádá-li o to dít .
Jde-li o dít , které se umis uje do za ízení pro d ti vyžadující okamžitou pomoc na základ
žádosti obecního ú adu obce s rozší enou p sobností nebo na základ vlastní žádosti,
je obecní ú ad obce s rozší enou p sobností povinen neprodlen podat návrh soudu
na na ízení p edb žného opat ení, pokud nelze do doby, do níž musí o p edb žném opat ení
rozhodnout soud, zajistit souhlas rodi e nebo jiné osoby odpov dné za výchovu dít te
s pobytem dít te v za ízení pro d ti vyžadující okamžitou pomoc.
Za ízení pro d ti vyžadující okamžitou pomoc:
• Zabezpe uje plné p ímé zaopat ení dít te v za ízení spo ívající v poskytování
ubytování, stravování a ošacení.
• Poskytuje výchovnou pé i.
• Zajiš uje poskytnutí zdravotní pé e zdravotnickým za ízením, v etn primární
zdravotní pé e.
• Poskytuje poradenství dít ti, jeho rodi m nebo osobám odpov dným za výchovu
dít te.
• Zajiš uje pomoc p i p íprav d tí na školní vyu ování a doprovod d tí do školy.
• Vytvá í podmínky pro zájmovou innost d tí.
• Je povinno poskytovat dít ti odbornou pé i prost ednictvím sociálního pracovníka
a psychologa.
Za ízení pro d ti vyžadující okamžitou pomoc m že vykonávat innost jen v objektu
nebo prostorách, které umož ují zajišt ní p ijetí dít te, ubytování a p ípravu d tí na školní
vyu ování, stravování, zájmovou a další innost ve volném ase.
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Pro zájemce
SSP Olomouc je za ízením pro d ti vyžadující okamžitou pomoc. Dít se v za ízení umis uje
na základ rozhodnutí soudu, na základ žádosti obecního ú adu obce s rozší enou
p sobností nebo požádá-li o to dít i zákonní zástupci. Rodi e, pop ípad p íjemce sirot ího
d chodu oboustrann osi elého dít te, hradí p ísp vek na úhradu pobytu a pé e
odstup ovaný podle v ku dít te.
Výchovn rekrea ní tábory pro d ti
Výchovn rekrea ní tábory pro d ti se z izují zpravidla v dob školních prázdnin a jsou
ur eny zejména pro d ti vyžadující zvýšenou pozornost. Pobyt ve výchovn rekrea ním
tábo e se dít ti poskytuje na žádost zákonných zástupc dít te nebo s jejich souhlasem.
Ú elem pobytu ve výchovn rekrea ních táborech pro d ti je výchovné p sobení na d ti
sm ující k odstran ní nebo potla ení poruch chování a k získání pot ebných spole enských
a hygienických návyk .
Pro zájemce
SSP Olomouc každoro n realizuje dva turnusy vždy desetidenního výchovn rekrea ního
tábora pro d ti. D ti, které se výchovn rekrea ního tábora ú astní, pocházejí z rodin
ze sociokulturn znevýhodn ného prost edí (primární socializa ní initel nezabezpe í d tem
podmínky pro všestranný rozvoj jejich t lesných a duševních schopností a mravní vývoj). D ti
si osvojují základy spole enského chování ve vzájemném kontaktu i ve vztahu k dosp lým, u í
se udržovat po ádek ve svých v cech i ve spole ných prostorách a získávají také odpovídající
hygienické návyky.
V roce 2006 prob hly oba tábory v ervenci, z nichž první pro d ti od 6 let do 12 let byl
koncipován jako Expedice Viking 2006 a druhý turnus pro d ti od 13 let do 18 let byl
tematicky zam en na mimozemské civilizace. Oba tábory byly napln ny adou outdoorových
aktivit, relaxa ních, arteterapeutických a sportovních inností, jejichž smyslem bylo
p edevším rozvíjet osobnost d tí, jejich sebed v ru a v neposlední ad nap . kooperaci
s vrstevníky. Úhrada náklad za výchovn rekrea ní tábor trvající deset dní v letošním roce
inila 2.300 K .
Za ízení pro výkon p stounské pé e
P stounská pé e m že být vykonávána v za ízení pro výkon p stounské pé e. Za ízení
se zpravidla z izuje v samostatném objektu nebo v prostorách, které z izovatel vybaví jako
byt pro rodinu s v tším po tem d tí.
Pro zájemce
Hlavní ú el a p edm t innosti SSP Olomouc je od 1. zá í 2005 dopln n v tom smyslu, že SSP
Olomouc po stránce ekonomicko-provozní i odborné zajiš uje provoz p ti za ízení pro výkon
p stounské pé e z izovaných Olomouckým krajem. Za ízení v Uni ov , Šumperku a Hranicích
jsou z ízena v nemovitostech ve vlastnictví Olomouckého kraje, v Citov a v Javorníku jsou
z ízena v objektech ve vlastnictví p stoun . Nyní má SSP Olomouc ve všech za ízeních pro
výkon p stounské pé e umíst no celkem dvacet t i d tí.
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Shrnutí
Text p ibližuje systém sociáln -právní ochrany d tí, jeho filozofii a úkoly. Vymezuje
cílovou skupinu sociáln -právní ochrany, orgány sociáln -právní ochrany a jejich
kompetence, za ízení sociáln -právní ochrany a jejich nápl . Zmi uje situace, kdy je nutná
intervence orgán sociáln -právní ochrany a také dovednosti i postoje pot ebné k ú inné
aplikaci sociáln -právní ochrany.
Pojmy k zapamatování
Sociáln -právní ochrana d tí, St edisko sociální prevence Olomouc a jeho innost, orgány
sociáln -právní ochrany d tí, opat ení na ochranu d tí, pé e o d ti vyžadující zvýšenou
pozornost, za ízení sociáln -právní ochrany – za ízení odborného poradenství pro pé i o d ti,
za ízení sociáln výchovné innosti, za ízení pro d ti vyžadující okamžitou pomoc, výchovn
rekrea ní tábory pro d ti, za ízení pro výkon p stounské pé e.
Kontrolní otázky
• Co se rozumí sociáln právní ochranou d tí?
• Které instituce zajiš ují sociáln -právní ochranu d tí?
• Jaká jsou opat ení na ochranu d tí?
• Která za ízení sociáln -právní ochrany mohou z izovat obce a kraje?
Klí
K1: Za spáchané provin ní lze mladistvému uložit pouze tato opat ení:
• výchovná opat ení (dohled proba ního ú edníka, proba ní program, výchovné
povinnosti, výchovná omezení, napomenutí s výstrahou).
• ochranná opat ení (jak jsou shora uvedena).
• trestní opat ení (obecn prosp šné práce, pen žité opat ení, pen žité opat ení
s podmín ným odkladem výkonu, propadnutí v ci, zákaz innosti, vyhošt ní, odn tí
svobody podmín n odložené na zkušební dobu, odn tí svobody podmín n odložené
na zkušební dobu s dohledem, odn tí svobody nepodmín n .
Dopustí-li se dít mladší 15 let inu jinak trestného, m že mu soud pro mládež uložit:
• dohled proba ního ú edníka,
• za azení do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného
programu ve st edisku výchovné pé e,
• ochrannou výchovu.
Poslední z opat ení soud uloží dít ti staršímu 12 let a mladšímu 15 let vždy, jestliže spáchalo
in, za který trestní zákon dovoluje uložení výjime ného trestu – nap . vražda.
Trest má obecn ty i základní funkce:
• Má chránit spole nost p ed pachateli trestných in .
• Má zabránit odsouzenému v dalším páchání trestné innosti.
• Má vychovat odsouzeného k tomu, aby vedl ádný život.
• Má p sobit výchovn i na ostatní leny spole nosti.
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Vybrané aspekty problematiky ob tí trestné innosti
Markéta ožíková

Cíle
Po prostudování tohoto textu budete:
• znát zájmy chrán né trestním zákonem v R, filozofii systému trestního práva
a ve vztahu k ob tem jeho úskalí (nerovné postavení ob ti a pachatele),
• znát základní zásady pomoci ob tem,
• um t vymezit pojem ob ti trestného inu a další základní pojmy jako viktimologie,
viktimita, viktimizace, typologie ob tí trestných in , práva a povinnosti ob ti
v procesním postavení sv dka, vztah morálky a práva,
• schopni identifikovat ob trestného inu, základní zásady jednání s ob tí trestného
inu, projevy posttraumatické stresové poruchy u ob ti.
Pr vodce studiem
V následující ásti textu se nejprve budeme v novat vymezení pojm , které souvisejí
s problematikou ob tí trestné innosti. Dozvíte se, co je to viktimologie, viktimita
a viktimizace a získáte p ehled o možných typologiích ob ti trestných in . P edevším se však
budeme zabývat dopady trestného inu na ob a fázemi, jimiž po tragické události ob
prochází. Vymezíme také pojem posttraumatická stresová porucha.
Ob trestného inu
V rámci kriminologie rozumíme ob tí fyzickou osobu, která trestným inem utrp la újmu
na život , zdraví, majetku, cti nebo jiných právech. Kriminologické chápání pojmu ob
je však širší. Za ob lze pokládat každého, kdo utrp l škodlivý následek v d sledku vn jší
i vnit ní události (válka, živelná pohroma, nemoc, politická diskriminace). V užším pojetí
se za ob pokládají fyzické i právnické osoby poškozené trestným inem na majetku, t le, cti
nebo jiných právech. V nejužším pojetí je ob tí lov k, který utrp l trestným inem
jakoukoliv újmu.
Za ob trestného inu je však t eba pokládat i osobu, která sama subjektivn nepoci uje
újmu bu proto, že o ní neví, je k ní lhostejná nebo jí daný stav dokonce vyhovuje.
Rozhodující je totiž hledisko spole enské škodlivosti, nikoliv stanovisko samotné ob ti.
Pojem ob ti trestného inu lze optimáln vymezit z hlediska trestního práva, a koliv
se v našem právním ádu vyskytuje pouze v jediné právní norm . Zatímco v eské právnické
terminologii používaný pojem poškozený vyznívá spíše neutráln , pojem ob má ur itý
emocionální a etický podtext. Pojem poškozený v platné právní úprav našeho státu není
identický s pojmem ob
trestné innosti užívaným v kriminologické a viktimologické
literatu e i v mezinárodních dokumentech.
Za poškozeného se u nás nepovažují tzv. nep ímé ob ti trestných in , zejména osoby,
které jsou na p ímou ob citov nebo existen n vázány nebo které utrp ly jakoukoli újmu
p i pomoci p ímé ob ti zlo inu. Mimo to naše trestní právo preferuje spíše poškozené, kte í
utrp li majetkovou, finan n vy íslitelnou škodu, zatímco z viktimologického hlediska není
tato preference od vodn ná.
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V mezinárodních dokumentech byl pojem ob ti definován v Deklaraci základních princip
spravedlnosti pro ob ti trestných in a zneužití moci p ijaté na VII. kongresu
OSN o prevenci zlo innosti a zacházení s provinilci v roce 1985 v Milán .
V Deklaraci se pojmem ob ti ozna ují osoby, kterým byla zp sobena individuáln nebo
kolektivn škoda, fyzická nebo psychická, citová nebo majetková, nebo došlo ke zna nému
poškození jejich základních práv konáním nebo opomenutím, které je v rozporu s národními
trestními zákony, v etn zákon zakazujících zneužití moci.
Osoba m že být považována za ob bez ohledu na to, zda byl pachatel odhalen, zadržen,
zat en, odevzdán soudu nebo odsouzen, a bez ohledu na vztah ob ti a pachatele. Za ur itých
okolností termín ob zahrnuje i nejbližší leny rodiny, osoby závislé na p ímé ob ti a osoby,
které utrp ly újmu p i pomoci ob ti anebo se ocitly v t žkém postavení p i zabra ování
viktimizaci.
Úkol – k zamyšlení
P e t te si následující seznam trestných in nebo jinak nevhodných zp sob chování
a pokuste se je se adit podle toho, nakolik jsou podle vás závažné.
• podvod
• hanobení rasy, národa a p esv d ení
• nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jed
• nedovolené ozbrojování
• krádež
• znásiln ní
• rva ka
• vražda
• týrání sv ené osoby
• neposkytnutí pomoci
• kuplí ství
• týrání osoby žijící ve spole ném byt nebo dom
• opilství
• poškozování autorského práva
• týrání zví at
• zneužití pravomoci ve ejného initele
• teror
• krácení dan
• útok na ve ejného initele
• nev ra
• lhaní
• šikanování
• ma ení výkonu ú edního rozhodnutí.
Se kterou karti kou (kterými karti kami) jste m li p i jejím za azení nejv tší problém a pro ?
Viktimologie
Viktimologie je relativn novou disciplinou, která je rozvíjena jako nauka o ob tech.
Zkoumá v deckým zp sobem ob ti trestných in – p edevším se zam uje na zm ny
v chování a prožívání t ch, kte í se stali ob tí trestného inu. Soust edí se na to, jakou roli
hraje ob v motivaci pachatele a jak se „spolupodílí” na interakci v pr b hu trestného inu.
Viktimologii p irozen nejde o to, aby zatížila ob ur itou spoluvinou a tím pachatele
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omluvila nebo ho zbavila odpov dnosti. Obor naopak sm uje ke zpracování poznatk o tom,
jak se lze ú inn vyhnout roli ob ti a jakými preventivními opat eními lze snížit riziko
ohrožení na minimum. Vedle t chto informací o bezpe ném chování se viktimologie v nuje
zkoumání problematiky právní a psychologické pomoci ob tem trestných in
Zájem o viktimologickou problematiku je v sou asné dob logickým vyúst ním
pochybností o p im eném postavení ob ti v systému spravedlnosti a trestního práva.
V pr b hu vývoje spole nosti ztrácela ob svou p vodní p irozenou pozici aktivního prvku
v uplat ování spravedlnosti, až se nakonec ocitla tém na vedlejší koleji. Pro vysv tlení dané
situace bude užite né ohlédnuté do historie.
V p edfeudální a ran feudální dob to byla práv ob , která stíhala, zatýkala, soudila
a asto i trestala zlo ince. V zájmu zachování obecného míru však postupn za ínají tyto
úkony p ebírat feudálové a výkon práva se stává výsadou vznikajících stát . V situacích,
ve kterých d íve vystupovala ob
i její blízcí v podob jakési samosprávy, se za íná
uplat ovat feudál a jím pov ení vykonavatelé moci.
Anglický král Jind ich II. ve 12. století vydává dekret, v n mž vyhlašuje za zlo iny jednání
sm ující v prvé ad proti korun , nikoliv p ímo proti ob ti. Role ob ti je tím tlumena
a systém trestního práva se stále více koncentruje na stát a pachatele. Postupem doby jsou
práva obžalovaných p esn upravena a garantována, p im ená ochrana sv dk i ob tí
trestných in však z stává po dlouhou dobu opomíjena. To znamená, že po celou dobu
je role ob ti tlumena, a to až do po átku 20. století.
Ve t icátých letech 20. století se za ínají objevovat kritické názory ve smyslu zajišt ní práv
ob tí trestných in a jednání s nimi v dob po spáchání trestného inu jak z hlediska
právních, tak i psychologických souvislostí. Odborníci z oblasti práva, kriminologie,
psychologie i z dalších v dních disciplin spojují své úsilí a pod názvem viktimologie uvád jí
v život novou oblast odborného zkoumání s cílem dosáhnout faktické zm ny ve prosp ch
ob tí trestných in .
Pokud jde o konkrétní výstupy v tomto sm ru, pat í sem nap . zákony o ochran ob tí
a sv dk i zákony o odškodn ní ob tí trestných in (v USA byly p ijaty v roce 1982 a 1984,
v eské republice platí první zákon o poskytnutí pen žité pomoci ob tem trestného inu
až od roku 1997).
Pozornost odborník se v rámci viktimologie jako v decké discipliny zam uje na velké
množství r zných problém , ve kterých se prolínají právní, psychologické, sociologické,
kriminologické a další aspekty.
Viktimita
Viktimitu lze charakterizovat jako náchylnost lov ka k tomu, aby se stal ob tí trestného
inu. Jde o povahové rysy (nap . nezdrženlivost, nadm rná extroverze, labilita emocí, špatné
sociální ukotvení a zázemí). Tyto rysy jsou v mnoha aspektech shodné s rysy pachatel .
Viktimitu zvyšuje p ílišná sociální viditelnost, jako je tomu nap . u um lc i politik ,
ale také sociální izolace u bezdomovc , osam lých a starých lidí.
Zna ná pozornost je v sou asné dob v nována také viktimogenním situacím. Existují
místa a asové okamžiky, se kterými je spojeno velké riziko ohrožení. Jestliže
se jim nevyhýbáme, zvyšujeme pravd podobnost, že se staneme ob tí ur itých trestných in .
Je možné íci, že všechna sv tová velkom sta jsou z tohoto hlediska výrazným zp sobem
strukturována. Lze je lenit na tzv. specifické viktimogenní zóny (nap . pro loupeže, vloupání,
znásiln ní, drogovou kriminalitu, vražedné útoky apod.). Názorným p íkladem je New York,
kde byl v sedmdesátých letech minulého století z ízen velký výzkumný tým, který se zabývá
problematikou kriminální geografie a kriminální ekologie. Obdobné výzkumy probíhají
i v jiných velkom stech, nap . v Tokiu i Torontu.
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Pro viktimogenní lokality jsou p ízna né mimo jiné následující aspekty:
• Leží v blízkosti velkých aglomerací s levnými obecními byty, ve kterých bydlí velké
množství svobodných, nezam stnaných muž ve v ku nad 15 let.
• Jsou spojeny hustou sítí ve ejných dopravních prost edk anebo jsou t mito
prost edky snadno dostupné.
• Nejsou protkány sousedskými vztahy a vazbami.
• Jsou sociáln nep ehledné, nelze tedy snadno rozpoznat domácí obyvatele od vet elc
a cizinc .
• V pravidelném rytmu jsou opoušt ny svými uživateli (p es den lokality bydlení
a ve er administrativní a správní lokality).
Výsledky mnoha empirických výzkum nasv d ují tomu, že výskyt kriminality
se soust e uje do m stských ástí s typickou levnou výstavbou (mnohopodlažní domy
s n kolika výtahy a bludišt m prázdných dlouhých chodeb), kde žijí sociáln slabé rodiny
s více d tmi.
V rámci psychologického p ístupu se b žn rozlišují t i skupiny viktimogenních faktor :
• sociální – adíme sem zejména profesní specializaci, sociální vrstvu v rámci sociální
stratifikace, pozici v rodin (nap . nejstarší a nejmladší dít ), styl rodinné výchovy,
sociální patologie v rodin apod.,
• osobnostní – jde zejména o konstelaci osobních vlastností, která iní jedince
náchylným k roli ob ti, nikoliv však univerzáln , nýbrž pro konkrétní typ delikt
(nap . podvodu, znásiln ní apod.),
• behaviorální – rizikové chování (nap . vyhledávání viktimogenních lokalit,
provokující jednání apod.).
Typologie ob tí trestných in
Typologický p ístup je uplat ován rovn ž v rámci zkoumání trestných in .
Pro p ehlednou a rychlou orientaci ve velkém množství informací, které jsou dnes k dispozici,
se objevuje mezi odborníky snaha t ídit získané empirické poznatky do p íbuzných skupin
i typ . Pro vytvá ení klasifika ních schémat i typologií je možné použít r zná hlediska,
což vede k vytvá ení r zných typologií ob tí. Mezi nejpoužívan jší z nich pat í typologie
ob tí podle zažitého trestného inu – kopíruje obvyklé kategorie delikt používané
v kriminologii, p i emž rozlišujeme nej ast ji následující skupiny i typy:
• Ob ti p ímého fyzického násilí, ob ti sexuálního násilí, ob ti domácího násilí, ob ti
s majetkovou újmou zp sobenou vloupáním do soukromí a ob ti podvod .
• Typologie ob tí podle reakce na trestný in – rozlišuje se nap . ob s expresívní
a kontrolovanou reakcí podle intenzity vn jšího chování nebo ob
pasivní,
odevzdaná, a ob aktivní.
• Typologie ob tí podle interakce “ob – pachatel” v dob kolem spáchání trestného
inu – tato typologie pat í mezi nejznám jší a rozlišuje p t základních typ :
o zú ast ující se ob – kriminálnímu inu p edchází interakce mezi pachatelem
a ob tí, která nezanedbatelným zp sobem ovliv uje motivaci pachatele.
Jde o velmi astou situa ní konstelaci odpovídající statistickému poznatku
o násilných trestných inech, že pachatel a ob
se ve v tšin p ípad
vzájemn znají,
o nezú ast ující se ob – p ed inem nedochází k interakci mezi pachatelem
a ob tí, motivace kriminálního jednání nemá p ímou „vztahovou“ vazbu
na ob , ob v tomto p ípad nem la možnost vnímat potenciální ohrožení
d íve než v momentu samotného útoku,
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o provokující ob – již z názvu je z ejmé, jakým zp sobem ovlivnila interakce
mezi pachatelem a ob tí spáchaný in, provokující ob
podcenila
nebezpe nost situace, špatn odhadla pachatele a zám rn
i bezd n
se vystavila siln viktimogenní situaci, U provokujícího typu, a už v mužském
i ženském vydání, obvykle nacházíme výrazné osobnostní a behaviorální
viktimogenní faktory, s provokujícím chováním se však m žeme setkat
i u jinak vyrovnaných, sebeovládajících se osob, které jsou momentáln
zatla eny do kouta, nap . nesnesitelným ponižováním,
o latentní ob
– vyzna uje se obvykle p ítomností všech viktimogenních
faktor , role ob ti není ovšem ve ejná, újma není formáln známa, velká
latence se p edpokládá zejména u obtížn kontrolovatelných jev , jako je násilí
fyzické, psychické i sexuální, páchané v rodinách, s v tší latencí lze po ítat
rovn ž u delikt , jejichž zve ejn ní formou oznámení naráží na etné
emocionální bariéry a spole enské p edsudky (nap . sexuální zneužívání d tí),
Práv výzkumy zam ené na latentní ob ti, jako je nap íklad anonymní
dotazování dosp lých osob na viktimizaci v d tství, umož ují korigovat
statistické odhady výskytu ur itých trestných in , jsou totiž d ležitým
pramenem informací, který dopl uje oficiální policejní i soudní statistiky, jež
zahrnují pouze oficiáln zaregistrované a stíhané p ípady,
o nepravá ob – zde je role ob ti získána omylem, nedopat ením, shodou
neš astných náhod, osoba se ocitla v nesprávnou dobu na nesprávném míst
a stala se zcela náhodn a asto také v zastoupení n koho jiného ob tí, útok
p vodn sm oval jiným sm rem.
Viktimizace
Viktimizací rozumíme proces poškozování a zp sobování újmy, ímž se fakticky z jedince
stává ob ur itého trestného inu. Viktimizace za íná, ale zpravidla nekon í vlastním útokem
na ob . Z psychologického hlediska je újma zp sobená trestným inem pouze úvodním
d jem, na který navazují další zra ující události. Proces viktimizace má tedy svoji dynamiku,
která p ekra uje bezprost ední a p ímé d sledky spáchaného trestného inu.
B žn se rozlišují dv (respektive t i) fáze viktimizace:
• Primární – jde o újmu zp sobenou pachatelem, která vzniká jako p ímý
a bezprost ední d sledek trestného inu.
• Sekundární – rozumíme jí újmu vznikající v d sledku reakcí formálních instancí
sociální kontroly nebo neformálního sociálního okolí, nap . druhotné psychické
poškozování ob ti tím, jak na událost reaguje nejbližší okolí, nebo traumatizující
projednávání v ci p ed soudem apod. Zdrojem sekundární viktimizace m že být
i nevhodné jednání policist , nap . necitlivý a netaktní p ístup, nevhodná komunikace,
nesrozumitelné vysv tlení dalšího pr b hu vyšet ování. Ti, kte í p icházejí
do kontaktu s ob tí trestného inu, si musí uv domit, že ob trestný in nespáchala.
• Terciární – tímto termínem se ozna uje stav, kdy jedinec není schopen se p im en
vyrovnat s traumatickou zkušeností, p estože z objektivního hlediska došlo k náprav
i uzdravení a odškodn ní. Pozadí terciární viktimizace je nutné hledat
ve zvláštnostech osobnostního založení ob ti.
V souvislosti s primární a sekundární viktimizací rozlišujeme tzv. primární a sekundární
rány. Pomocí t chto pojm se pokusíme objasnit, v em se liší první a druhá fáze viktimizace
a co je jejich podstatou.
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Primární rány
Primární rány vznikají p irozen v pr b hu primární viktimizace a jsou trojího druhu:
• Fyzická újma – to znamená narušení fyzické integrity jedince po ínaje leh ími
zran ními a kon e t žkým ublížením na zdraví i usmrcením.
• Finan ní újma – jde o poškození i ztrátu majetku, ale též o ušlý zisk i náklady
na uzdravení.
• Emocionální újma – tuto oblast je obtížné vystihnout, protože se odvíjí v prožívání
ob ti a souvisí s její individualitou. Emocionální rány mohou být zna n ni ivé
a t žko odstranitelné, mohou mít rozmanitou podobu (nap . nespavost, úzkostné stavy,
fobie, pla tivost, snížená pracovní výkonnost apod.). Hlubokou emocionální újmu
b žn registrujeme i v p ípadech, kdy ob neutrp la t lesná zran ní ani finan ní
ztráty (nap . p epadení zam stnanci bankovních pobo ek). Dlouhou dobu se s r znými
psychickými problémy dle aktuálních výzkum potýkají také ob ti vloupání do bytu.
Nejsou zasaženy rozsahem materiálních ztrát, subjektivn nejh e však prožívají
ztrátu pocitu bezpe í. Pokud dochází i k vysypání obsahu zásuvek, bývá pocit narušení
vlastní intimity výrazn jší.
Sekundární rány
Sekundární rány jsou výlu n psychologického rázu a dochází k nim v procesu sekundární
viktimizace. Z pohledu práva jim chybí výrazn jší materiální znaky, ale mohou zra ovat ob
krut jším zp sobem než rány primární. Nej ast ji se uvádí, že jsou tvo eny následující trojicí
pocit :
• Pocit nespravedlnosti – mnoho okolností v pr b hu vyšet ování a soudního
projednávání v ci ob
trápí a vyvolává v ní pocit nespravedlnosti.
Jde nap . o nedostatek informací, opožd né i odkládané soudní jednání, vyšet ování
pachatele na svobod , shovívavé tresty i podmín né odsouzení, ale p edevším
je to nedostate ná ochrana role sv dka (poškozeného) v p ípravném ízení i p ed
soudem a ochrana spole enských práv ob ti. Pocit nespravedlnosti pramení také
ze skute nosti, že zájem o ob se omezuje pouze na získání informací d ležitých
pro objasn ní p ípadu. Poté je ob odkázána sama na sebe a své sociální okolí, nebo
v naší zemi chybí oficiální instituce zajiš ující její reintegraci zp t do normálního
života. V posledním desetiletí minulého století vznikla v ad zemí sí sociálních
služeb ur ená pro zajiš ování pé e o ob ti trestných in . Státem deklarovaný zájem
o osudy ob tí trestných in a vznik odpovídajících služeb eliminuje pocity
nespravedlnosti, a koliv trestání pachatel tímto z stává nedot eno.
• Pocit ned stojnosti – ob ti asto strádají pocitem ponížení a ztráty lidské d stojnosti.
M že se jednat o d sledek necitliv vedeného výslechu nebo senzacechtivého p ístupu
masových médií. Pocit ponížení m že umocnit i reakce blízkého okolí. Empirické
výzkumy opakovan potvrdily skute nost, že v tšina lidí se ob tem trestných in
vyhýbá. Vyhýbání se kontaktu s ob tí je spojeno s implicitní laickou teorií o tom,
že ob nese n jakým zp sobem vinu na tom, co se jí p ihodilo, nap . nebyla
dostate n opatrná, byla p íliš nápadná apod. Tento stereotyp o podílu na zavin ní
má svoji psychologickou funkci, umož uje totiž utišit sv domí lidí kolem. Jestliže
si ob alespo áste n m že za to, co se p ihodilo, nemusí se “slušný” lov k trápit
soucitem k ní a prožívat bolest ze ztrát a újmy, která ob postihla. Navíc si m že
uchránit iluzi, že sv t je spravedlivé místo a „špatné v ci se stávají pouze špatným
lidem”.
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• Pocit izolace – navazuje na uvedený mýtus o podílu ob ti na její viktimizaci.
Je prožitkovým d sledkem zm n, které prod lávají vztahy v bezprost edním sociálním
okolí, v rodin , na pracovišti, v míst bydlišt apod. Dosavadní postoj lidí k ob tem
trestných in se asto m ní, kontakty ídnou, z chování se ztrácí p irozenost a sílí
strojenost. Kontakty se vytrácejí i proto, že lidé nev dí, jak se k ob ti chovat. Ob
tyto zm ny citliv registruje a trpí pocity osam ní. V d sledku této situace se utvrzuje
v dojmu, že jí kritická událost bytostn zm nila, prožívá vnit ní psychickou
dezintegraci, která zp tn vyvolává nep íjemné pocity v t ch, kte í se jí snaží pomoci.
Dopad trestného inu na ob
Bezprost ední prožitek újmy p edstavuje aktuální reakci jedince na primární viktimizaci.
Duševní vyrovnání se s náhlou negativní událostí má individuáln r zný pr b h. Lze však
poukázat na ur ité obecné p íznaky r zné intenzity a rozdílné délky trvání.
Viktimizace p edstavuje siln stresující nenadálou událost, která je neo ekávaná
a nep edvídatelná. Je prakticky nemožné se na ni p ipravit, je obtížné se s ní rozumov
vypo ádat (odpov d t si na otázku, pro incident potkal zrovna konkrétní ob ) a je asto
tém nemožné se jí vlastním p i in ním vyhnout.
Uvedené znaky ve svém souhrnu zp sobují, že viktimizace je prožívána ob tí jako krize,
která ohrožuje vlastní „já“. Dominuje pocit zasko ení a nep íjemného p ekvapení.
Typickou reakcí je otázka: „Pro zrovna já? Nikdy jsem si nemyslel, že se to p ihodí
zrovna mn .” V prožívání ob ti se projevují p íznaky, které signalizují emocionální újmu.
V této souvislosti se setkáváme s pojmem neviditelné rány, které vznikají jako d sledek
kriminálního útoku.
Do vý tu neviditelných ran pat í:
• Pocit zneuct ní – sv t se ob ti protiví, protože ztratila svoji duševní rovnováhu nebo
zmizelo její p esv d ení, že je ve srovnání s ostatními lidmi „normální“.
• Ztráta pocitu d v ry – schopnost p im en d v ovat sob a svému okolí je znakem
každého vyrovnaného lov ka. K normálnímu životu pot ebujeme do ur ité míry
d v ovat svým p átel m, známým, ale i neznámým lidem. B žn žijeme
s p edstavou, že náš sv t je v podstat uspo ádaný, relativn bezpe ný a p edvídatelný.
Všechny tyto p irozené p edpoklady jsou kriminálním útokem a jeho prožitkem
zna n ot eseny. Pocit d v ry bývá ochromen, sv t a lidé v n m se za ínají jevit jako
nep edvídatelní, nesrozumitelní a schopní bez d vodu škodit. Ob se cítí bezbranná
a vydaná ostatním na pospas.
• Ztráta pocitu autonomie – zdravý lov k má pocit, že rozhoduje o svém jednání,
že volí mezi r znými zp soby chování a jejich d sledky. Po ítáme s vlastní kontrolou
r zných životních situací a vlastní aktivitou p ekonáváme nep íznivé okolnosti. Ob
však o tyto jistoty p ichází, pocit její autonomie je narušen. Cítí se slabá, bezmocná
a roz arovaná. Její dosavadní náhled na sebekoncept a na okolí se rozpadá, obranné
mechanismy, které udržují duševní stabilitu, jsou oslabeny.
Prožívání újmy má svoji dynamiku – zpravidla prochází t emi fázemi.
Fáze šoku
Fáze šoku bývá rovn ž ozna ována jako fáze nárazu, nastává bezprost edn
po kriminálním útoku. Dynamika prožívání ob ti odpovídá stresovým reakcím, jak je popisuje
psychologie stresu. V prvních okamžicích lze hovo it o ztuhnutí úlekem, které je vyst ídáno
dezorganizací. Ob jedná zmaten a také se tak cítí. Nem že a nechce uv it tomu,
co se odehrálo. Uplat ují se obranné mechanismy, zejména pop ení a regrese. N kdy bývá
nápadná nete nost. Celková psychická dezorganizace se projevuje neschopností
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srozumitelného vyjad ování, souvislé e i a racionálního uvažování. P irozené jsou rovn ž
poruchy pam ti, zejména procesu vybavování. Délka této fáze je individuáln odlišná
od n kolika hodin až po delší asový úsek n kolika dn (akutní krizové reakce mohou trvat
až do 36 hodin od spoušt cí události). Ve fázi šoku se s ob tí setkávají p edevším policisté
p ijímající oznámení, kriminalisté, vyšet ovatelé na míst inu. Je tedy nutné, aby využívali
poznatk o dopadu trestného inu na ob .
Ve fázi šoku se vyskytují dva hlavní vzorce chování – expresivní a kontrolované. Oba typy
signalizují vážný ot es ob ti. P i expresivním chování jsou rozjit ené, silné a asto
i protich dné vnit ní emoce jako strach, vztek, zoufalství atd. ventilovány navenek. I laikovi
je na první pohled jasné, že jedinec je ot esen tím, co se p ihodilo. P i kontrolovaném chování
naopak chybí vn jší výraz. Ob
p sobí navenek strnule, strojen , jakoby chladn .
Nepou ený laik by se dokonce mohl domnívat, že se ob ti událost nedotkla, i dokonce,
že je událost smyšlená.
Fáze hojení
Fáze hojení bývá též nazývána fází nastupující, fází p edb žné adaptace. Ob se za íná
s událostí postupn vyrovnávat. Zpracovává prožité trauma a za le uje je do své osobní
historie. Zpravidla kolísá mezi dv ma polohami, které se st ídají v ase. Pro první polohu
je p ízna né, že se ob k traumatické události prožitkov navrací. Hovo í o ní, konfrontuje
své pocity v komunikaci s ostatními z blízkého okolí, znovu je zaplavována silnými emocemi
smutku i zloby, strachu, odporu i pocity viny.
Druhá poloha je opa ná: ob odmítá o traumatu hovo it, snaží se pop ít své p irozené
pocity, stahuje se do sebe. Tím se vysv tlují asté výkyvy v náladách a v chování. Náhlá
vzedmutí a utišení emocí prokazují p irozen postupující adaptaci na prožitou krizi. Ob
se postupn smi uje s nastalou situací, její pochopení a racionální zpracování postupn
zatla uje p vodní pocity zoufalství a smutku. Prožitkové zpracování krize však není stabilní,
asté bývají kratší i delší úseky dekompenzace, ve kterých dochází k revokaci p vodních
stav a prožitk , jako je plá , bezradnost, ztráta životní perspektivy.
Délka této fáze je individuáln odlišná a souvisí s rozsahem zp sobené újmy. U ob tí
závažných trestných in m že trvat i rok. Dnes jsou k dispozici zejména poznatky
k traumatu ze znásiln ní a k traumatu ze sexuálního zneužívání v d tství. Využívají
se v odborné psychologické pé i o ob ti a jsou s nimi seznamování i blízcí ob tí, aby dokázali
p im en reagovat na etapu popírání, deprese i sebeobvi ování.
Fáze zhojení
Fázi zhojení nazýváme také fází kone né adaptace. Ob
dospívá ke kone nému
zpracování prožitého traumatu, vzpomínky ztrácejí bezprost ední emocionální náboj, jsou
integrovány do kontinua prožívání, ob zvolila individuální zp sob náhledu na prožitou
újmu. asto se setkáváme s tím, že ob nejprve rezignuje, je nete ná, lhostejná a bagatelizuje
vzniklou újmu. Záleží na mnoha okolnostech, zda a v jakém asovém úseku dospívá
ke kone nému zpracování trýznivé minulosti a plnohodnotn se navrací do osobního
i profesního života. Znamená to, že narušená a ot esená osobnost ob ti se znovu integruje.
Veškeré city jedince již nejsou vázány na kritický incident. Ob však zcela nezapomíná
na prožité trauma, ve zpracované podob z stává sou ástí její osobnosti, nebo sebepojetí
a struktura životních jistot i hodnot jsou pozm n ny.
Posttraumatická stresová porucha
P i zvlášt ni ivém dopadu trestného inu na ob se m že rozvinout tzv. posttraumatická
stresová porucha. Ozna ujeme tak soubor r zných poruch chování a prožívání v etn
fyziologických reakcí (nap . poruchy spánku, potivost, t es, nevolnost apod.), které vznikají
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jako d sledek extrémního stresového prožitku p esahujícího b žnou lidskou zkušenost.
Dlouhodobé ú inky p estálého stresu postihují jak p ímo ohrožené osoby, tak i osoby, které
prožily extrémní situaci bez p ímého ohrožení na vlastním život , tedy v roli sv dk .
Je nesmírn obtížné se s t mito prožitky racionáln a emocionáln vyrovnat. Záludnost
posttraumatické stresové poruchy spo ívá v tom, že rozmanité p íznaky mohou propuknout
až po delším asovém úseku od prožité krize. Jde v podstat o zpožd nou i dlouhotrvající
odezvu na ot esné zážitky.
Traumatické události plodící poststresové reakce jsou výjime né a specifické. Jejich
specifi nost vymezují dva znaky: Prvním ur ujícím znakem je moment ohrožení fyzické
integrity anebo života a druhým znakem je p ekro ení rámce obvyklé lidské zkušenosti.
První znak registruje nebezpe nost situace. Jde o takovou krizi, která v sob nese z ejmou
pravd podobnost náhlého poškození zú astn ných osob na zdraví, eventuáln i možnost
ztráty života. Pravd podobnost propuknutí posttraumatických potíží je v tší u osob, které p i
utrpení druhých pouze asistovaly. ast jší a intenzivn jší psychické následky se vyskytly
nap . u t ch vietnamských veterán , kte í se sami aktivn nezú astnili masakr na civilním
obyvatelstvu, ale kte í t mto brutalitám p ihlíželi.
Formulace druhého znaku vychází z poznatk viktimologie a vystihuje dopad krizové
události na duševní stabilitu a integritu jedince. Výrokem, že událost p esahuje obvyklou
lidskou zkušenost, rozumíme to, že trauma se vymyká z obvyklých zážitk , nepat í
do každodenního života. Je vnímáno jako krize, která prolamuje obranné mechanismy
osobnosti. Traumatická událost je z pohledu jedince svévolná, neo ekávaná, nenadálá
a racionáln nepochopitelná, protože bortí základní životní iluze, ze kterých bezd n
erpáme síly pro plnohodnotný život. Jde zejména o iluzi omnipotence a iluzi d v ry v druhé.
• Iluzi omnipotence – kritická událost frustruje pot ebu seberealizace, bortí iluzi,
že svým konáním ovliv ujeme pr b h událostí, že každou situaci lze ešit vlastním
p i in ním a bez setkání se smrtí. Likviduje naše vnit ní p esv d ení, že chováme-li
se rozumn a obez etn , nem že se nám nic zlého p ihodit. D sledkem je pocit
nau ené bezmocnosti, cítíme se slabí a zranitelní.
• Iluzi d v ry v druhé – kritická událost frustruje pot ebu bezpe í, bortí iluzi, že sv t
je p ehledné a spravedlivé místo, že má sv j ád a že druhým je možno d v ovat,
alespo pokud jde o nedotknutelnost zdraví a života. D sledkem je ochromení
schopnosti d v ovat, události kolem nás se jeví jako nep edvídatelné a iracionální.
Za takové extrémn traumatické události jsou pokládány nap . teroristické útoky
se zadržováním rukojmí, únosy osob spojené s vydíráním apod.
Diagnostická kritéria posttraumatické stresové poruchy zachycují typické p íznaky
a projevy ob tí trestných in
i jinak postižených jedinc . K nejd ležit jším vodítk m
pro rozpoznání posttraumatické stresové poruchy pat í:
• existence traumatické události;
• znovuprožívání traumatické události:
o spontánn se vybavující nutkavé vzpomínky na krizovou situaci,
o opakující se tíživé sny,
o náhlé pocity nebo impulsivní hnutí, jakoby krize znovu aktuáln nastala,
o intenzivní psychická bolest p i setkání s okolnostmi symbolizujícími nebo
p ipomínajícími p vodní krizi;
• nápadné vyhýbání se podn t m souvisejícím s traumatickou událostí:
o zjevné úsilí obejít innosti nebo situace evokující vzpomínky na krizi,
o neschopnost rozpomenout se na d ležité momenty krizového d je, nazývané
též „zam ení pam ti”,
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o nápadná ztráta zájmu o innosti, které d íve osoba považovala za d ležité
a významné,
o pocit izolace a odcizení v i ostatním,
o pocit ztráty životních perspektiv neboli „zast ení budoucnosti”,
o neschopnost autenticky prožívat city, ímž rozumíme redukované citové
prožívání;
• p etrvávání p íznak zvýšené aktiva ní hladiny:
o poruchy spánku – potíže s usínáním, asté probouzení,
o zvýšená podrážd nost a výbuchy hn vu nebo vzteku,
o zhoršená schopnost soust edit se na úkol, poruchy koncentrace,
o hypervigilance, tedy vystup ovaná bd lost,
o nep im ená reakce v neo ekávaných situacích, p etrvávající anticipace
ohrožení a nebezpe í,
o silné fyziologické reakce p i konfrontaci s událostmi symbolizujícími
i p ipomínajícími p vodní krizi;
• doba p etrvávání p íznak p esahující jeden m síc. (Jsou-li popsané potíže intenzivní
a p esahuje-li doba jejich výskytu jeden m síc, klesá šance na spontánní uzdravení.
Jestliže v pr b hu prvního m síce nedojde k odeznívání vyjmenovaných p íznak ,
hovo íme o rozvinuté posttraumatické stresové poruše. Bez psychologické intervence
mohou n které masivní potíže p etrvávat i n kolik let od události. Vážným zp sobem
omezují uplatn ní jednice v profesním i soukromém život . V našich podmínkách
se porucha diagnostikuje, pokud se p íznaky projeví do šesti m síc po závažné
traumatizující události.)
Úkol – k zamyšlení
Zamyslete se nad tím, jak byste se zachovali, pokud byste byli sv dky níže popsaných situací.
P ihlásili byste se sami dobrovoln na policii jako sv dkové, pokud byste:
• Rozpoznali lov ka vyobrazeného v novinách jako pachatele bankovní loupeže?
• Vid li, jak dv neznámé osoby házejí kamení do sklepních oken vašeho domu?
• Vid li, jak dv známé osoby, které vás nevidí, házejí kamení do sklepních oken vašeho
domu?
• Slyšeli, jak v parku za vaším domem k i í žena, že ji n kdo znásil uje, a doty ného
pachatele uvid li?
• Vid li p ed svým domem post elit lov ka?
• Vid li, jak n kdo v obchod krade bundu?
• Slyšeli ženu (sousedku, která se svým manželem už roky žije pokojn ve vedlejším byt )
k i et, že se ji manžel pokouší zabít?
• Vid li, jak p i sportovním utkání ukládá jeden lov k pod bariéry podez ele vypadající
balí ek (po patnácti minutách na tom míst nastane exploze a výbuch zabije deset
lidí)?
• Slyšeli ženu (sousedku, která se svým manželem a dít tem žije pokojn ve vedlejším
byt ) k i et na dít (druhý den má dít na t le spoustu mod in)?
• Vid li, jak íšník v restauraci podává alkoholické nápoje chlapc m, kterým ur it
nebylo ješt ani šestnáct let?
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Pr vodce studiem
Zatímco v p edchozí ásti textu jsme vymezili pojmy a základní skute nosti, které se pojí
k problematice ob tí trestné innosti, budeme se nyní v novat tomu, jak, podle jakých zásad
s ob tí trestného inu jednat a komunikovat.
Jednání s ob tí trestného inu
Kontakt s lov kem, kterého postihla tragická událost, vnímáme obvykle jako náro nou
a stresující záležitost. Nejistotu a pochybnost o tom, jak se chovat, prožívají i profesionálové,
kte í s ob mi trestných in p icházejí do kontaktu pracovn . Sd lování nep íjemných zpráv,
první kontakt s ob tí i následný výslech p edstavují situace, kdy je zapot ebí citliv volit
správný p ístup.
Nonverbální komunikaci je p itom p isuzován zvláštní význam zejména na po átku
jednání s ob tí. Jsou známy ty i nejd ležit jší obecné zásady:
• Informace – ve všech mezinárodních dokumentech zam ených na ob ti trestných in
je na prvním míst právo na informace. V ad zemí jsou p ijímána odpovídající
legislativní opat ení, podle kterých jsou orgány inné v trestním ízení povinny
informovat ob ti o jejich právech, o pr b hu trestního ízení ve všech stádiích
a o programech i možnostech pomoci a pé e (v etn jejich dostupnosti).
• Bezpe í – p irozeným d sledkem trestného inu je narušení pocitu bezpe í a strach
ob ti z toho, že by se trestný in mohl opakovat. Zejména policie a další orgány inné
v trestním ízení by m ly p ispívat k obnov pocitu bezpe í ob ti, nap . vysv tlením
nepravd podobnosti opakovaného útoku, doporu ením p ítomnosti p átel, radou
v oblasti bezpe nostního zajišt ní bytu apod. Krom praktických rad je zde také
faktické zajišt ní bezpe í ob ti v pr b hu trestního ízení i v dob po propušt ní
pachatele na svobodu. K tomu pat í i povinnost chránit ob
(sv dka) p ed
zastrašováním.
• D v ra – ob trestný in nespáchala, a p esto se v pr b hu vyšet ování ob as setkává
s ned v rou v i své osob . Pocit, že jí není d v ováno, vzniká nej ast ji v d sledku
nevhodn vedeného dotazování. Zejména u otázek, které mí í do soukromých
a intimních sfér, je t eba zvažovat jejich nezbytnost. Je vždy nutné objasnit ob ti, pro
je významné, aby se k takovým otázkám vyjád ila. Samoz ejmostí by se m l stát v tší
d raz kladený na ochranu soukromí ob ti.
• Empatie – p i jednání s ob tí je nezbytná v dostate né mí e. Tato zásada se m že jevit
jako p irozená, praxe však hovo í o opaku. Vcítit se do role ob tí není pro orgány
inné v trestním ízení jednoduché. Dokládá to ada p ípad , nap . rozsudek ve v ci
znásiln ní uvád l jako poleh ující okolnost, že pachatel znásilnil svou ob rychle.
Ta údajn díky této okolnosti nemohla utrp t žádné trauma, nebo šlo o okamžik.
Schopnost vcítit se do ob ti je d ležitá i pro objas ování a vyšet ování p ípadu.
V n kterých zemích jsou zavád ny i povinné psychologické výcviky usilující o rozvoj
empatických schopností.
Zásady nonverbální komunikace
Doporu ení v oblasti nonverbální komunikace jsou následující:
• Zrakový kontakt – pomocí n j m žeme signalizovat povzbuzení a podporu. U ob tí
se asto setkáváme spíše s tendencí vyhýbat se zrakovému kontaktu. Proto
se doporu uje, aby se jednající osoba pokusila o navázání zrakového kontaktu.
Je vhodné p ímým a p irozeným zp sobem hled t ob ti do o í a neuhýbat pohledem
p i kladení otázek. Navázání zrakového kontaktu zpravidla zlepšuje komunikaci a tím
i kvalitu odpov dí ob ti.
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• Postura – je vhodné, aby jednající osoba kontrolovala své držení t la, zejména hovo íli ob . Bezd né odklán ní se i nahýbání trupu sm rem od ob ti nazna uje odstup,
nechu i averzi. Zcela vzp ímený postoj, vzp ímená i mírn vzad držená hlava
signalizuje neosobnost jednání. Tyto spontánní a bezd né prvky ob
citliv
registruje a reaguje na n nep ízniv .
• Proxemika – optimální prostorová vzdálenost mezi ob tí a jednající osobou neexistuje.
Záleží na konkrétní situaci a na osobnostech zú astn ných. Obecn platí,
že se vzr stající vzdáleností roste i pocit oficiálnosti a neosobnosti jednání. V tomto
p ípad je vhodné ídit se reakcemi ob ti.
• Haptika – stejná zásada platí i pro oblast dotyk . Obecn se cítíme více ut šováni,
nabídne-li nám druhý oporu, pomocnou ruku. Uklid uje i dotek paží. N které ob ti,
zejména sexuálního násilí nebo fyzického napadení, se však cítí ohroženy, dotyk
cizího lov ka se jim protiví.
Zásady verbální komunikace s ob tí
Doporu ení v oblasti verbální komunikace lze shrnout následovn :
• Paralingvistika – p i jednání s ob tí je t eba kontrolovat hlasitost, rychlost a rytmus
mluveného projevu. Je vhodné hovo it tlumeným hlasem, pomalu a s delšími
p estávkami mezi jednotlivými otázkami. Tím pomáháme ob ti, aby dostala své
emoce pod kontrolu, nebo i roz ilená, emotivní ob má tendenci se p izp sobit.
Pomalejší rytmus kladení otázek p sobí dojmem trp livosti a ohleduplnosti. Rychle
a úse n kladené otázky vyvolávají dojem nep íjemného vyšet ování, u ob tí
i poz stalých mohou posilovat pocit viny.
• Aktivní naslouchání – když hovo í ob , je nutné zaujmout pozici pozorného
poslucha e. Tento dojem umoc ují n které komunika ní techniky, nap . shrnování
a empatické ml ení. Shrnování spo ívá v tom, že poslucha poté, co ob dokon í
sd lení, zopakuje podstatné body a zakon í širokou otázkou typu: Porozum l jsem
vám správn ? Je to tak? Co se tý e empatického ml ení, je paradoxem, že ml ení i
umožn ní ticha je zp sob, jak ukázat ob ti, že jí skute n nasloucháme. Ob bývá
asto zmatená a pot ebuje as, aby si srovnala myšlenky. Jednající osoba by si m la
tuto skute nost uv domovat a potla it p irozenou tendenci p eformulovat otázku,
jestliže ob
okamžit neodpovídá. M la by doslova „vydržet” ticho, i když
je jí spole né ml ení subjektivn nep íjemné.
• Osobní vyjad ování – p i jednání s ob tí je d ležité používat osobní formulace typu
„mám pocit”, „myslím si” namísto ú edních, neosobních konstrukcí „bylo by dobré”,
„je stanoveno” apod. Zprost edkovává tak pocit zájmu a ú asti.
• Vyjád ení samoz ejmého – n kdy také nazývané technikou tení myšlenek. Je vhodné,
aby jednající osoba sd lovala i skute nosti, které považuje za samoz ejmé.
Jde zejména o ujišt ní, že ob ti již nic nehrozí, že úkolem jednajícího je pomoci ob ti
apod. Takové výroky p sobí na emocionáln rozrušenou osobu uklid ujícím dojmem.
Ob ti kladou asto lidem, kte í s nimi jednají, velmi podobné otázky. Zkušený lov k
m že využít svých post eh z minulých situací a spontánn objas ovat v ci, na které
se ob ti obvykle dotazují. „ tení myšlenek” p sobí uklid ujícím dojmem, ob
získává pocit, že její stavy a reakce jsou normální.
• Vyjad ování pocit – je t eba zd raznit rozdíl mezi nestranným a neosobním
p ístupem. I p i objektivním p ístupu m žeme sd lit ur ité pocity, kterými
potvrzujeme roli citlivého lov ka. Výrok: „Je mi líto, co se stalo…” nikterak
neporušuje zásadu nestrannosti a p itom usnad uje komunikaci s ob tí. asto je t eba
dotazovat se i na v ci, které jsou pro každého z nás trapné a nep íjemné. Samotné
konstatování této skute nosti m že usnadnit probírání takových otázek, nap . „Musím
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vám nyní položit n kolik otázek. Pravd podobn vám to bude nep íjemné. Ani mn
to není p íjemné. Není jich však mnoho a budu postupovat šetrn .”.
Klí em ke zhojení emocionálních ran je návrat k prožitému traumatu prost ednictvím
osobních vzpomínek nebo fyzické aktivity, nap . zhlédnutím fotodokumentace inu,
navštívením místa napadení apod. V této souvislosti hovo íme o technice vypráv ní p íb hu.
Po áte ní vyhýbání se myšlenkám vztahujícím se k trestnému inu, tzv. fáze pop ení,
p edstavuje ur itý oddechový as, ve kterém ob vst ebává intenzivní dopad trestného inu
na svoji mysl a t lo. Pokra ující úporná snaha vyhnout se vzpomínkám na trauma však
blokuje uzdravující pochody a je signálem vážného stavu ob ti. I laické okolí m že pomoci
ob ti tím, že ji bude povzbuzovat k vypráv ní svého p íb hu, bude pozorn naslouchat lí ení
kritické události a bude ob povzbuzovat k hojivým aktivitám jako je ventilování pocit ,
dávání p ijatelného smyslu traumatické události, psaní o svých zkušenostech apod.
Záv rem je t eba dodat, že osoby, které p icházejí jako první do kontaktu s ob mi trestné
innosti, musí být p ipraveny poskytnout jim prvotní kvalifikovanou psychologickou, právní
a morální pomoc. Jinak zde hrozí reálné riziko druhotného zran ní ob ti, které by mohly
zp sobit p ípadným necitlivým chováním.
Pr vodce studiem
V posledních dvou letech je pom rn hojn diskutována problematika domácího násilí.
Vzhledem k tomu, že tato kapitola vznikla na základ zkušeností St ediska sociální prevence
Olomouc, které zajiš uje pro Olomoucký kraj služby interven ního centra pro osoby ohrožené
domácím násilím, budeme se nyní stru n v novat i tomuto tématu.
Problematika domácího násilí
Domácí násilí lze definovat jako „fyzické i psychické násilí, sexuální zneužívání, sociální
izolaci a jiné jednání, které má za cíl získat kontrolu a moc nad životem a chováním partnera
i rodinného p íslušníka“. Pro ilustraci lze uvést n které konkrétní zp soby jednání
pro odlišení jednotlivých forem domácího násilí.
Za fyzické násilí lze považovat nap íklad:
• bití rukama,
• bití p edm ty,
• kopání,
• tahání za vlasy,
• používání nástroj s cílem zranit, zp sobit bolest.
Za psychické násilí lze ozna it nap íklad:
• ponižování,
• vzbuzování strachu,
• posmívání s upozorn ním na nedostatky druhého,
• p ehlížení,
• zám rné jit ení citlivých i „slabých“ míst,
• znehodnocování osobnosti partnera/partnerky.
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Za sexuální násilí je možné považovat nap íklad:
• vynucování sexuálního styku proti v li druhého partnera nebo násilím, p ípadn
pod pohr žkou násilí,
• provád ní sexuálních praktik nep íjemných druhému partnerovi, který je odmítá.
Domácí násilí lze identifikovat podle ty základních znak , které musí být napln ny
sou asn . Jedná se o následující charakteristiky:
• opakování a dlouhodobost,
• eskalace – útoky nejprve sm ují proti lidské d stojnosti, poté proti zdraví a nakonec
i proti životu,
• jasné a nem nné rozd lení rolí,
• d je se v soukromí – stranou spole enské kontroly.
K eskalaci domácího násilí je nutné uvést, že útoky proti lidské d stojnosti sledují dva
základní cíle:
• sociáln izolovat ob ,
• minimalizovat její sebev domí a sebeúctu.
Tyto zp soby chování lze zpo átku zam nit s projevy lásky ze strany partnera, Ze slušných
žádostí se stávají rozkazy. (To nenos, ned lej, neva , nikam necho , s t mi lidmi nemluv,
vezmi si jiné šaty…) asto je zde p ítomna chronická žárlivost a neuposlechnutí p íkazu
je podmín no výhružkou sankcí, která je pozd ji fakticky realizována.
Úkol (K1)
Pokuste se zodpov d t otázku, pro osoba ohrožená domácím násilím v takovém vztahu
setrvává.
Ochrana p ed domácím násilím
V eské republice se problém domácího násilí týká více jak 16 % populace starší patnácti
let.
Dne 14. b ezna 2006 p ijala eská republika novou právní úpravu na ochranu p ed
domácím násilím: Zákon . 135/2006 Sb., kterým se m ní n které zákony v oblasti ochrany
p ed domácím násilím (dále jen zákon o ochran p ed domácím násilím). Byl tak poprvé zcela
jasn vyjád en postoj státu v i domácímu násilí, v le netolerovat je ze strany osoby násilné
a pomoci ohroženým osobám v as jejich situaci ešit. Domácí násilí tak bylo zákonem
pojmenováno a jeho ešení jako podstatného celospole enského problému bylo krom
ohrožené osoby áste n p esunuto i na další subjekty (Policii R, orgány sociáln -právní
ochrany d tí a interven ní centra). Efektivní postup t chto subjekt v souladu s p ijatým
zákonem p edpokládá vzájemnou sou innost, spolupráci a informovanost.
P ijetím zákona o ochran p ed domácím násilím se eská republika za adila mezi ty státy
EU, které ve svém právním ádu mají komplexn upravenu ochranu p ed domácím násilím,
a to nejen v institutech civilního a trestního práva, ale vytvá ejí zárove i podmínky
pro následnou pomoc osobám domácím násilím ohroženým.
Podstatou p ijaté zákonné úpravy je v asná intervence policie jako první krok státu
vyjad ující jeho postoj k násilí v soukromé sfé e a primární zájem ochránit osoby ohrožené
domácím násilím. Možnost zasáhnout v raném stádiu rozvoje domácího násilí a vykázat
násilnou osobu na ur itou dobu ze spole ného obydlí vytvá ejí právní rámec pro navazující
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opat ení zejména sociální povahy. To umožní komplexní ešení jednotlivých p ípad
domácího násilí d íve než by mohlo dojít k závažnému násilnému trestnému inu.
innost Interven ního centra pro osoby ohrožené domácím násilím Olomouckého kraje
Na rozhodnutí policie o „vykázání“ nebo „zákazu vstupu“ bezprost edn a ze zákona
navazuje innost interven ního centra, které je specializovaným za ízením sociální služby,
nebo poskytuje odbornou sociáln právní pomoc ohroženým osobám a koordinuje spolupráci
mezi dalšími navazujícími službami sociální i zdravotnické záchranné sít v regionu.
Právní rámec interven ního centra
Interven ní centrum je od 1. 2. 2007 nová sociální služba. Legislativní rámec této služb
tedy dává Zákon . 108/2006 Sb., o sociálních službách ve zn ní zákona . 29/2007Sb.
(§ 60a) a Zákon . 135/2006 Sb., na ochranu p ed domácím násilím ve zn ní zákona
. 29/2007 Sb.
Poslání interven ního centra
Hlavním cílem interven ního centra je poskytnout pomoc osobám ohroženým domácím
násilím. Do 48 hodin po doru ení rozhodnutí Policie R o vykázání (zákazu vstupu) násilné
osoby ze spole ného obydlí interven ní centrum kontaktuje ohroženou osobu s nabídkou
pomoci. Pomoc rovn ž poskytuje na požádání kterékoli ohrožené osoby nebo na požádání
jiných osob (p íbuzní apod.).
Služba je ambulantní, terénní nebo pobytová a zahrnuje:
• sociáln terapeutické innosti,
• pomoc p i uplat ování práv, oprávn ných zájm a p i obstarávání osobních záležitostí,
• p ípadn zprost edkování ubytování,
• p ípadn zprost edkování zajišt ní stravy.
Dalším úkolem interven ního centra je zajišt ní spolupráce a vzájemné informovanosti
mezi Interven ním centrem a dalšími subjekty – Policie R, orgán sociáln -právní ochrany
d tí, obce, poskytovatelé sociálních služeb, obecní policie aj. formou interdisciplinární
spolupráce p i ešení p ípad domácího násilí v obci/m st /kraji.
Územní p sobnost interven ního centra
K 1. 1. 2007 bylo v R v každém kraji z ízeno jedno interven ní centrum. Výjimku tvo í
Moravskoslezský kraj, kde byla z ízena interven ní centra dv .
Pro celý Olomoucký kraj zajiš uje služby interven ního centra St edisko sociální prevence
Olomouc, p ísp vková organizace, Na Vozovce 26, 779 00 Olomouc.
Dosavadní zkušenosti ukazují, že p ijetí nových zákon upravujících a ešících
problematiku domácího násilí byl krok správným sm rem.
V Olomouckém kraji od 1. 1. 2007 do 31. 10. 2007 p istoupila Policie R k aplikaci
institutu vykázání/zákazu vstupu v 37 p ípadech. Ve všech p ípadech byla ohroženou osobou
žena. Ve v tšin p ípad se jedná o partnerské násilí v obvyklých relacích manžel –
manželka, druh – družka, p ípadn se jedná o násilí mezi rozvedenými manžely. Ve ty ech
p ípadech se jednalo o tzv. mezigenera ní násilí, ve t ech p ípadech se násilí dopoušt ly
zletilé d ti v i svým rodi m, v jednom p ípad se násilnicky choval otec k dosp lé dce i.
Pracovníci Interven ního centra Olomouc poskytli ve sledovaném období uživatel m
služby celkem 302 konzultací, z toho 209 telefonických a v 93 p ípadech konzultovali
s uživateli osobn .
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Shrnutí
Text poskytl vhled do problematiky trestního práva, konkrétn tématu ob tí trestní
innosti. Vymezil pojmy ob ti trestného inu, viktimologie, viktimita a viktimizace
a p edstavil typologie ob tí trestných in . Seznámil se zásadami jednání s ob tí trestného
inu, projevy posttraumatické stresové poruchy u ob tí a v noval se i problematice domácího
násilí.
Pojmy k zapamatování
Ob trestného inu, viktimologie, viktimita, typologie ob ti trestných in , viktimizace,
primární rány, sekundární rány, dopad trestného inu na ob – fáze šoku, fáze hojení, fáze
zhojení, posttraumatická stresová porucha, jednání s ob tí trestného inu, zásady nonverbální
komunikace, zásady verbální komunikace s ob tí, domácí násilí, ochrana p ed domácím
násilím, Interven ní centrum pro osoby ohrožené domácím násilím Olomouckého kraje.
Kontrolní otázky
• Jak byste vysv tlili pojmy viktimologie, viktimita a viktimizace?
• Jakým zp sobem a na základ jakých kritérií m žeme kategorizovat ob ti trestných
in ?
• Jaké jsou fáze prožívání újmy a jak je lze stru n charakterizovat?
• Která diagnostická kritéria lze použít pro rozpoznání posttraumatické stresové
poruchy?
• Jaké zásady verbální a nonverbální komunikace by se m ly dodržovat p i jednání
s ob tí trestného inu?
• Co všechno lze považovat za domácí násilí? Jaké znaky musí agresivní chování
spl ovat, aby se dalo ozna it jako domácí násilí?
• Co je a jaké poslání má interven ní centrum pro osoby ohrožené domácím násilím?
Klí
K1: Ob domácího násilí v tšinou setrvává ve vztahu s agresorem z následujících d vod :
• Má vazby na násilnou osobu (vztah trvá delší dobu, mají mnoho spole ných položek –
domácnost, d ti, ú ty, majetek, rodinu, p átele, vzpomínky…)
• Ztráta sociálních vazeb (všestranná závislost na násilné osob , sociální izolace).
• Strach z budoucnosti (každé ešení je špatné a znamená ztrátu, je t žko dosažitelné).
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