
                       

 

 

 

 

 

 

Péče o děti po rozvodu či rozchodu 

 

Výsledky předvýzkumu v rámci projektu 

Dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a role, jakou v nich hraje konkrétní forma 

porozvodového uspořádání péče  

(IP70612) 

 

 

 

 

Sylva Hőhne 

Jana Paloncyová 

 

 

 

 

 

 

 

VÚPSV, v. v. i. Praha 

2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. 

Dělnická 213/12, Praha 7 

Vyšlo v roce 2019, 1. vydání, počet stran 66 

Tisk: VÚPSV, v. v. i. 

 

https://www.vupsv.cz 



 

Abstrakt  

Publikace přináší analýzu dostupných statistických dat týkajících se porozvodové péče 

o děti v České republice. Po úvodních kapitolách zaměřených na související legislativu a 

vývoj rozvodovosti je pozornost zaměřena na statistiky rezortu spravedlnosti v oblasti 

opatrovnických řízení, tj. svěření dítěte do péče v případě rozvodu jeho rodičů a výživné. 

Děti jsou v rámci prvních rozhodnutí stále svěřovány do péče matky, i když podíl střídavé 

i společné péče rodičů mírně roste. Pokud se případ vrací k soudu a dojde ke změně 

úpravy péče o dítě, je dítě svěřeno nejčastěji otci. Výživné je v rámci prvních rozhodnutí 

vyměřeno zejména otci, i když tento podíl v důsledku snižování podílu dětí, které jsou 

svěřeny do výlučné péče matky, mírně klesá. Průměrné výživné vyměřené otci je zhruba 

dvakrát vyšší než průměrné výživné stanovené matce. S věkem oprávněného dítěte se 

částky výživného zvyšují. 

 

Klíčová slova: rodičovský konflikt; rozvod; rozchod; porozvodová péče; výživné; 

střídavá péče; výlučná péče; společná péče; opatrovnické řízení; ministerstvo 

spravedlnosti  

 

 

Abstract 

The publication presents an analysis of available statistical data concerning parental 

childcare after divorce or separation in the Czech Republic. After introductory chapters 

focused on related legal aspects and divortiality context, attention is payed to statistics 

of the Ministry of Justice in the area of  parental care for children after divorce or 

separation, ie child custody and maintenance. Children are still placed in the exclusive 

custody of the mother in the first decisions, although the share of joint and shared 

custody is slightly increasing. If the case goes back to court and the childcare 

arrangements are changed, the child is most often entrusted to the father. In the first 

decisions, the obligation to pay maintenance is given to the father, although this share 

is slightly decreasing as a result of the decrease in the proportion of children placed in 

the exclusive custody of the mother. The average maintenance attributed to the father 

is about twice as high as that to the mother. The amount of maintenance is increased 

with the age of the entitled child. 

 

Key words: parental conflict; divorce; separation; parental childcare after separation; 

maintenance; joint custody; shared custody; exclusive custody; Department of Justice 
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1.  Pojem „rodina“ 

Rodina je dle Velkého sociologického slovníku (Linhart a kol., 1996) nejdůležitější 

společenskou skupinou a institucí, která je základním článkem sociální struktury i 

základní ekonomickou jednotkou. Jejími prvotními funkcemi je reprodukce lidského 

druhu a výchova, respektive socializace potomstva, přenos kulturních vzorců a zachování 

kontinuity kulturního vývoje. 

K největším změnám uvnitř rodiny i v jejím postavení ve společnosti došlo v době 

industrializace spojené s postupující urbanizací, kdy se prostorově oddělil soukromý 

a  profesní život. Sociální status, jenž byl dříve připsaný díky příslušnosti k určité rodině 

a jejím prostřednictvím k sociální skupině, byl potlačen statusem získaným na základě 

profesního výkonu mimo domácnost. Dle Singly (1999) je možné rozdělit dějiny 

současné rodiny na dvě období. Od konce 19. století do 60. let 20. století byl kladen 
větší důraz na mezilidské vztahy a manželství mělo vysokou hodnotu. Základními prvky 

byla manželská láska, přísná dělba mezi mužem a ženou a pozornost byla věnována 

dítěti a jeho výchově. Tyto tendence byly umocněny v 50. letech v důsledku válečných 

zkušeností. V 60. letech byly tradiční pilíře rodiny založené na manželství podlomeny 

vlivem marxismu a feminismu. Hodnota manželství byla oslabena, rostl počet 

nesezdaných soužití a zvyšovala se rozvodovost na základě liberálnější legislativy. Došlo 

i k uvolnění sexuálního chování, kdy bylo na jedné straně rodičovství stále více 

plánováno díky rozšiřující se účinné antikoncepci, na druhé straně děti narozené mimo 

manželství byly postupně zrovnoprávněny s těmi, jež se narodily v manželském svazku. 

Kvalita rodiny je v duchu teorií sociální směny (např. Garry S. Becker) dnes posuzována 

optikou kvality interpersonálních vztahů a mírou uspokojování individuálních potřeb 

jedinců. To na jedné straně rodinu oslabuje, na druhé straně ji i posiluje.  

V důsledku uvedeného vývoje nabývá současná rodina s dětmi různých forem, 

od té manželské s dětmi přes rodinu založenou na faktickém soužití či rodinu s jedním 

rodičem a dětmi po rodinu složenou, kde žijí děti s jedním vlastním a jedním nevlastním 

rodičem a případně s nevlastními či napůl vlastními sourozenci. S tím souvisí problém 

samotné definice současné rodiny. Někteří autoři kladou stále důraz na manželství (např. 

Možný, 1990), jiní akcentují spíše prvek rodičovství (např. Giddens, 1997). Dle české 

Koncepce rodinné politiky (MPSV, 2017) je „rodina prostorem, ve kterém dochází 

k formování osobnosti člověka, prostorem tvorby lidského kapitálu, výchovy a růstu 

budoucích generací. Jako taková je bezesporu základní a nejvýznamnější jednotkou naší 

společnosti. Jen stabilní a prosperující rodiny jsou zárukou dobrého prostředí pro 

výchovu dětí, udržitelného rozvoje společnosti a její funkčnosti a soudržnosti. … Pod 

pojmem „funkční rodina“ se rozumí rodina plnící své základní přirozené funkce – tj. 

biologicko-reprodukční, socializační, sociálně-ekonomickou, regenerační a podpůrnou, 

neboli emocionálně-stabilizační. Bez fungující rodiny, realizující své základní funkce, je 

ohrožena samotná existence společnosti“. Dle mezinárodní Úmluvy o právech dítěte 

z roku 1989 je rodina základní jednotkou společnosti a přirozeným prostředím pro růst 

a blaho všech svých členů, zejména dětí. Musí mít nárok na potřebnou ochranu 

a  takovou pomoc, aby mohla beze zbytku plnit svou úlohu ve společnosti.1 Dle Matouška 

(1997) je rodina prvním a dosti závazným modelem společnosti, s jakým se dítě setkává. 

Předurčuje jeho osobní vývoj, jeho vztahy k jiným skupinám lidí. 

  České právo definici rodiny neposkytuje. Jedinou zákonnou definicí rodiny byla 

ta v § 40 obecného občanského zákoníku, zákon č. 946/1811 Sb. z. s.: „Rodinou se 

                                                           
1  https://www.mpsv.cz/files/clanky/29615/Umluva_o_pravech_ditete.pdf 

https://www.mpsv.cz/files/clanky/29615/Umluva_o_pravech_ditete.pdf
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rozumějí rodičové se všemi svými potomky. Poměr mezi těmito osobami se nazývá 

příbuzenstvím, poměr však, který vzniká mezi jedním manželem a příbuznými druhého 

manžela švakrovstvím.“2 Tento zákon byl k 31. 12. 1950 zrušen. Dle nálezu Ústavního 

soudu z roku 2007 představuje rodina „společenství blízkých osob, mezi nimiž existují 

úzké vazby příbuzenské, psychosociální, emoční, ekonomické a další… je třeba proto 

zohledňovat biologickou vazbu a i sociální realitu rodiny a rodinného života, která ovšem 

v posledním století prošla zásadními proměnami… Na jednu stranu proto nelze vyloučit 

skutečnost, že právní ochranu jakožto rodina mohou požívat i společenství osob žijících 

mimo institut manželství nebo osob pokrevně nepříbuzných, mezi nimiž nicméně existují 

citové a další vazby (osoby žijící v postavení druha a družky, partneři žijící společně s 

dítětem, které se narodilo jednomu z partnerů z jiného vztahu atd.). A takový rozsah 

pojmu rodinný život ostatně vyplývá i z judikatury Evropského soudu pro lidská práva.“3 

 

  

                                                           
2  Systém ASPI - stav k 18. 6. 2019 do částky 61/2019 Sb. a 20/2019 Sb.m.s. - RA1402 

946/1811 Sb.z.s. - obecný zákoník občanský - stav k 31. 12. 1950 
3  Systém ASPI - stav k 18. 6. 2019 do částky 61/2019 Sb. a 20/2019 Sb.m.s. - RA1402 

JUD34676CZ - JUD34676CZ - II. ÚS 568/06-K úpravě styku dítěte s jeho původním matrikovým otcem, 
jehož otcovství bylo později popřeno - poslední stav textu. 
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2. Historický vývoj legislativy porozvodové péče 

o dítě 

Jak bylo nastíněno výše, v současném pojetí rodiny již není akcentován prvek 

manželství. Právě manželství však bylo a je středem pozornosti legislativy vážící se 

k rodině a rodinnému životu. Ke vzniku manželství dochází sňatkem (civilním, 

církevním), manželství zaniká úmrtím jednoho z manželů či prohlášením manžela za 

mrtvého, soudním prohlášením uzavření sňatku za neplatné a rozvodem. Dojde-li 

k rozvodu rodičů, upravuje legislativa postup, jakým mají rodiče dále pečovat o nezletilé 

děti. Daná úprava platí i pro rodiče nesezdané, jestliže se na péči o společné děti v době 

po rozchodu sami nedokázali dohodnout, nebo chtějí svoji dohodu stvrdit soudně. Než 

bude přistoupeno k popisu současné právní úpravy porozvodové péče, je třeba ve 

stručnosti nastínit její vývoj.  

Při vzniku Československa v roce 1918 byl zákonem č. 11/1918 Sb. z. a n., o 

zřízení samostatného státu československého přijat dosavadní právní řád z dob 

Rakouska-Uherska. Východiskem pro rodinné právo se tak pro oblast Čech, Moravy a 

Slezska stal obecný zákoník občanský z roku 1811 (Císařský patent č. 946/1811 Sb. z. 

s.) a pro území Slovenska manželský zákon (zákonný článek XXXI/1894), který např. 

zavedl povinný civilní sňatek a umožnil rozluku manželství bez ohledu na vyznání. 

Občanský zákoník obsahoval předpisy manželského i rodinného práva, jež nově podlé-

haly pravomoci civilních soudů, nikoli církevních. Za hlavní rodičovské povinnosti byly 

označeny povinnost péče o život a zdraví dětí, jež byla zejména úkolem matky, 

a  povinnost zajištění výživy, jež byla svěřena především otcům (§ 141). Právo zastupovat 

nezletilé dítě měl pouze otec. V otázce péče o nezletilé děti při rozvodu od stolu a lože 

a rozluce (tj. konečném zániku manželství) byla upřednostňována dohoda rodičů. 

V případě neúspěchu rozhodl soud, který přihlížel k zájmům dětí, povolání, osobnosti 

a  vlastnostem manželů a k příčinám rozvodu nebo rozluky (§ 142). Soud rozhodl, 

kterému rodiči budou děti svěřeny do péče, a případně mohl upravit jejich styk s druhým 

rodičem. Náklady na výchovu však vždy nesl otec (a to i u nemanželských dětí), nebyl-

li nemajetný. V zájmu dítěte soud mohl dosavadní dohodu či nařízení změnit. 

  Již v prvním roce existence samostatného státu byl přijat zákon č. 320/1919 

Sb., kterým se mění ustanovení občanského práva o obřadnostech smlouvy manželské, 

o rozluce a překážkách manželství, jenž pro celé tehdejší území zrovnoprávnil civilní 

a  církevní sňatek a rozluku manželství jako právní způsob zrušení manželství za života 

manželů soudem bez ohledu na vyznání. Porozvodové péče o děti se však tento zákon 

nedotkl, nadále tedy platila předchozí úprava, a to i během válečných let, kdy byly v této 

oblasti upraveny pouze předpisy týkající se sňatků osob židovského původu.   

 Po nástupu komunistické strany k moci byl přijat zákon č. 265/1949 Sb., o 

právu rodinném s účinností od 1. 1. 1950. Rodinné právo tak bylo vyjmuto z občanského 

práva. Zásadní změnou bylo zrovnoprávnění manželských a nemanželských dětí. Byl 

zaveden obligatorní civilní sňatek a uzákoněn rozvod jako jediný způsob ukončení 

manželství za života manželů. Bylo-li by to v rozporu se zájmy dětí, nemohlo být 

manželství rozvedeno. Dle § 32 bylo manželství rozvedeno až v okamžiku, kdy byla pro 

dobu po rozvodu upravena práva a povinnosti rodičů stran dítěte a jeho majetku. 

V souladu s § 39 byli oba rodiče povinni stejně pečovat o výživu a výchovu dětí. Tento 

zákon rovněž zavedl institut rodičovské moci, která nahradila dosavadní moc otcovskou. 

Rodičovská moc zahrnovala zejména práva a povinnosti rodičů řídit jednání dětí, 

zastupovat děti a spravovat jejich majetek. Měla být vykonávána tak, jak to vyžaduje 

zájem dětí a prospěch společnosti (§ 53). Zákon rovněž upravoval vyživovací povinnost 
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mezi příbuznými v přímém pokolení, jež jsou v nouzi. Stav nouze se však netýkal 

nezletilých dětí, jež měly nárok na výživu od rodičů až do okamžiku, kdy budou schopny 

se o sebe postarat samy. Vyživovací povinnost se již nevztahovala pouze na otce, ale i 

na matku. Rozsah vyživovací povinnosti odpovídal odůvodněným potřebám oprávněné 

osoby a dále výdělečným a majetkovým možnostem osoby povinné. Pokud někdo 

v posledních třech letech, jež předcházely žádosti o přiznání vyživovací povinnosti, zata-

joval příjem, majetek, vzdal se zaměstnání nebo ho vyměnil za méně výnosné, vycházel 

soud při určení vyživovací povinnosti z majetkových či výdělkových možností, kterých 

dotyčný dosahoval před tím, než se k těmto „zkreslujícím" jednáním uchýlil. 

Na zákon o právu rodinném navázal s účinností od 1. dubna 1964 zákon 

č.  94/1963 Sb., zákon o rodině, v němž se odrazily základní zásady socialistické rodiny 

(články I. až VII.), např.: rodina založená manželstvím je základním článkem společ-

nosti, která všestranně chrání rodinné vztahy; rodiče jsou odpovědni společnosti za 

všestranný duševní a tělesný rozvoj svých dětí a zvláště za jejich řádnou výchovu tak, 

aby jednota zájmů rodiny a společnosti byla upevňována; manželství spočívá na pevných 

citových vztazích mezi mužem a ženou, oba jsou si v něm rovni; hlavním společenským 

účelem manželství je založení rodiny a řádná výchova dětí; společnost dbá o výchovu 

dětí a uspokojování jejich hmotných a kulturních potřeb, pečuje o ně a chrání je pro-

střednictvím státních orgánů, společenských organizací, školy, kulturních, osvětových 

a  zdravotnických zařízení; všichni členové rodiny mají povinnost si vzájemně pomáhat 

a podle svých schopností a možností zabezpečovat zvyšování hmotné a kulturní úrovně 

rodiny. Zákon o rodině upravoval institut manželství, rozvodu, vztahů mezi rodiči 

a  dětmi, podmínky pěstounské péče, ústavní výchovy, či problematiku určení otcovství, 

osvojení, poručenství a výživného. Otázka jmění manželů, nově tzv. bezpodílového 

spoluvlastnictví manželů, byla z důvodu jeho majetkové povahy včleněna do zákoníku 

občanského (zákon č. 40/1964 Sb.). 

 K rozvodu manželství bylo možné přistoupit pouze ve společensky odůvodněných 

případech. Soud mohl manželství rozvést na návrh některého z manželů, byly-li jejich 

vztahy tak vážně rozvráceny, že manželství již nemohlo plnit svůj společenský účel. 

Soud byl povinen zjistit příčiny rozvratu manželství. Při rozhodování o rozvodu přihlížel 

soud zejména k zájmům nezletilých dětí. Soud upravoval práva a povinnosti rodičů 

k dítěti po rozvodu (bylo tak upuštěno od pojmu „rodičovská moc“), zejména určil, komu 

je dítě svěřeno do výchovy a jak má každý z rodičů přispívat na jeho výživu. Rodiče se 

však o výchově a výživě mohli dohodnout, dohoda však podléhala schválení soudu, aby 

byly zajištěny nejpříznivější podmínky pro zdárný vývoj dítěte v uvědomělého občana. 

Dohoda o styku rodičů s dítětem ale schválení soudu nepotřebovala, soud však styk 

s rodičem mohl upravit, omezit, či zakázat, vyžadoval-li to zájem dítěte.  

 Vyživovací povinnost byla upravena v části třetí. Vyživovací povinnost rodičů 

k dětem trvala dle uvedeného zákona do té doby, pokud děti nejsou samy schopny se 

živit. Tuto povinnost měli oba rodiče dle svých schopností a možností, při určení rozsahu 

se přihlíželo i k tomu, který z rodičů a v jaké míře o dítě osobně pečoval. Pokud se rodiče 

dohodli, musel tuto dohodu schválit soud. Soud přihlížel ke schopnostem a možnostem 

povinného a zvláště dbal na to, zda se povinný bezdůvodně nevzdal výhodnějšího 

zaměstnání, nebo nějakého majetkového prospěchu. Pro posuzování bylo rozhodující, 

zda tu je či není opravdová vůle po dosažení co nejvyššího výdělku, a dále byly 

vyhodnocovány i objektivní podmínky každého z rodičů k dosažení příjmu úměrného 

těmto předpokladům. Vycházelo se však i z premisy, že práce a osobní péče, které jeden 

z rodičů na dítě vynakládá, tvoří materiální hodnoty odpovídající peněžnímu příspěvku 

druhého z rodičů a že uspokojování potřeb dítěte touto formou může vyvážit platby 
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druhého rodiče.4 Výživné u nezletilého dítěte bylo možné žádat až tři roky zpětně, 

přiznané výživné muselo být hrazeno v pravidelných měsíčních dávkách. Kromě toho 

mohl být nezletilým, o něž nebylo náležitě postaráno, vyplácen národním výborem 

v případě potřeby příspěvek pro nezletilé (do 25. roku věku). Národní výbor ho pak mohl 

nárokovat zpět po povinném, který nesplnil vyživovací povinnost. 

 Zákon o rodině z roku 1963 byl novelizován v roce 1982, s účinností od 1. dubna 

1983. Změny se týkaly otázek opatrovníka, svěření dítěte do péče jiné osoby, otcovství, 

osvojení a výživného, v posledně jmenovaném bez zásadních praktických dopadů. Další 

novela byla přijata v roce 1992 (zákon č. 234/1992 Sb.), jež však upravila pouze 

možnost církevních sňatků. Zásadními byly až změny v tzv. velké novele (zákon č. 

91/1998 Sb.). Byly zrušeny úvodní články definující zásady socialistického rodinného 

práva, byla stanovena časová přednost občanského sňatku před církevním. Velká novela 

dále rozšířila podmínky neplatnosti a neexistence manželství.  

K zásadnějším změnám došlo v oblasti rozvodu manželství (§ 24). Kromě 

sporného rozvodu byl např. umožněn rozvod smluvený, kdy soud nezjišťoval příčiny 

rozvratu a manželství rozvedl, pokud manželství trvalo alespoň jeden rok, manželé 

spolu minimálně šest měsíců nežili a pro dobu po rozvodu byly vypořádány vzájemné 

majetkové vztahy, práva a povinnosti společného bydlení a případná vyživovací 

povinnost a rovněž byla soudem schválena dohoda o úpravě poměrů nezletilých dětí pro 

dobu po rozvodu.  

Zásadní však byly změny v úpravě porozvodové péče o nezletilé děti (§ 26). 

Práva a povinnosti rodičů k nezletilým dětem pro dobu po rozvodu musely být upraveny 

před rozhodnutím o rozvodu manželství. Muselo být zejména určeno, komu bude dítě 

svěřeno do výchovy a jak má každý z rodičů přispívat na jeho výživu. Zcela novým 

prvkem byla možnost soudu svěřit dítě do společné, případně střídavé péče obou rodičů, 

je-li to v zájmu dítěte. Dle odstavce (4) § 26 „ … soud sleduje především zájem dítěte 

s ohledem na jeho osobnost, zejména vlohy, schopnosti a vývojové možnosti, a se 

zřetelem na životní poměry rodičů. Dbá, aby bylo respektováno právo dítěte na péči 

obou rodičů a udržování pravidelného osobního styku s nimi a právo druhého rodiče, 

jemuž nebude dítě svěřeno, na pravidelnou informaci o dítěti. Soud přihlédne rovněž k 

citové orientaci a zázemí dítěte, výchovné schopnosti a odpovědnosti rodiče, stabilitě 

budoucího výchovného prostředí, ke schopnosti rodiče dohodnout se na výchově dítěte 

s druhým rodičem, k citovým vazbám dítěte na sourozence, prarodiče a další příbuzné 

a též k hmotnému zabezpečení ze strany rodiče včetně bytových poměrů.“ Dohodu 

rodičů o styku s dítětem nemusel schvalovat soud, vyžadoval-li to však zájem dítěte, 

mohl soud dohodu upravit, případně styk rodiče s dítětem omezit, či zakázat. Důvodem 

pro nové rozhodnutí o výchovném prostředí bylo i bránění oprávněnému rodiči ve styku 

s dítětem, pokud bylo opakovaně bezdůvodné. 

Nově byla upravena i tzv. rodičovská zodpovědnost jako souhrn práv a povinností 

při péči o nezletilé, při jejich zastupování a správě jejich majetku. V oblasti výživného 

byly upraveny situace, kde měl rodič příjmy z jiné než závislé činnosti podléhající dani 

z příjmů. Nepředložil-li rodič soudu podklady pro zhodnocení svých finančních a 

majetkových poměrů, byl za jeho průměrný měsíční příjem považován patnáctinásobek 

částky životního minima k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb tohoto 

rodiče podle zákona o životním minimu. Dítě získalo nově právo podílet se na životní 

úrovni svých rodičů. V prvním desetiletí 21. století byl zákon o rodině několikrát 

novelizován, zejména v oblasti sociálněprávní ochrany dětí, byl rovněž kladen důraz na 

                                                           
4  Systém ASPI - stav k 23. 6. 2019 do částky 62/2019 Sb. a 20/2019 Sb.m.s. - RA1405 

Důvodová zpráva k zákonu č. 94/1963 Sb., o rodině - LIT32412CZ - poslední stav textu. 
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názor dítěte. Od roku 2007 byla při nedoložení skutečných příjmů povinného rodiče pro 

stanovení výše výživného pro nezletilé dítě stanovena hranice potenciálního měsíčního 

příjmu na 12,7násobek životního minima jednotlivce. 
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3. Současná právní úprava svěření dětí do péče 

v případě rozvodu či rozchodu rodičů 

Socialistický zákon o rodině a jeho novely platily až do 31. 12. 2013, kdy se 

úprava rodinně-právních vztahů vrátila do občanského zákoníku. Ten nabyl účinnosti 

dne 1. 1. 2014 (zákon č. 89/2012 Sb., dále též NOZ). Rodinné právo upravují § 655 

až 975. Ústředním tématem zůstávají právní úprava manželství, příbuzenství a 

švagrovství, poručenství a jiné formy péče o děti. Procesní úprava je zakotvena v zákoně 

č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. 

Manželství je definováno jako trvalý svazek muže a ženy, jeho hlavním účelem 

je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc. Manželství může 

zaniknout úmrtím jednoho z manželů, prohlášením jednoho manžela za mrtvého, 

prohlášením manželství za neplatné či změnou pohlaví jednoho z manželů. Jediným 

způsobem zrušení manželství za života obou manželů zůstává rozvod. 

Podle NOZ je důvodem pro rozvod manželství tzv. kvalifikovaný rozvrat 

manželství, tj. stav, kdy je soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno 

a nelze očekávat jeho obnovení. Přestože je splněna podmínka rozvratu manželství, 

nemusí být manželství rozvedeno, bylo-li by to v rozporu se zájmem jednoho z manželů 

či nezletilých dětí (tzv. tvrdostní klauzule). Jedná se např. o případy invalidity či 

závažného fyzického nebo psychického postižení. Pokud však spolu manželé déle než tři 

roky nežijí, soud manželství i přes uvedené překážky rozvede. V tzv. sporném rozvodu, 

tj. v situaci kdy se na rozvodu manželství manželé nedohodnou, soud zjišťuje příčiny 

rozvratu, aby mohla být případně uplatněna tvrdostní klauzule, nebo byl stanoven nárok 

na výživné manžela, který se na rozvratu převážně nepodílel. Předpokladem 

smluveného, resp. „nesporného“ rozvodu, kdy soud nezjišťuje příčiny rozvratu, je 

společný návrh manželů, či připojení se manžela k návrhu na rozvod, který podá druhý 

z manželů. Manželé musí uvést shodná tvrzení týkající se příčin rozvratu manželství a 

záměru dosáhnout rozvodu. Manželství musí trvat nejméně rok a manželé spolu alespoň 

šest měsíců nežijí (tj. nesdílí své zájmy, potřeby, radosti a problémy a v neposlední řadě 

u nich došlo k zániku intimního soužití). Další nezbytnou podmínkou je dohoda o úpravě 

poměrů nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu, která byla schválena soudem, a dohoda 

o úpravě majetkových poměrů, bydlení, případně výživného pro dobu po rozvodu. 

 Úprava porozvodové péče o děti navazuje na mezinárodní dokumenty. První 

důležitý dokument, Ženevská deklarace práv dítěte, byl přijat v roce 1924 na půdě 

Společnosti národů. Po 2. světové válce na ni navázala Všeobecná deklarace práv dítěte 

z 10. 12. 1948, kterou přijala Organizace spojených národů. V následující Deklaraci práv 

dítěte z 20. 11. 1959 byl poprvé explicitně uveden pojem zájem dítěte a právo dítěte 

vyrůstat v péči obou rodičů. Vše nakonec vyústilo v přijetí Úmluvy o právech dítěte ze 

dne 20. 11. 1989, která byla ratifikována ČR v roce 1991.5 V evropském prostoru je 

významná Evropská úmluva o výkonu práv dětí z 25. 1. 1996, která upravuje zejména 

procesní práva dítěte, jeho práva na styk s rodiči, povinnost soudních orgánů posoudit 

nejlepší zájem dítěte, zjistit jeho názor a poskytovat mu příslušné informace. V řízení, 

které se týká dítěte, je soudní orgán povinen konat rychle, aby nedošlo ke zbytečným 

průtahům. Rodinné právo je výsadou jednotlivých zemí Evropské unie, přesto byla v roce 

2001 založena Komise pro evropské rodinné právo6 jako nezávislý orgán složený 

z odborníků, jehož cílem je analýza rodinného práva v jednotlivých zemích a následná 

                                                           
5  https://www.mpsv.cz/files/clanky/29615/Umluva_o_pravech_ditete.pdf 
6  http://ceflonline.net/  

https://www.mpsv.cz/files/clanky/29615/Umluva_o_pravech_ditete.pdf
http://ceflonline.net/
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harmonizace. Dosud byly vydány dva základní dokumenty shrnující principy rozvodu a 

výživného mezi bývalými manželi a principy rodičovské odpovědnosti (Trávníček, 2015; 

více také na MPSV - Právo na dětství, 2011; Asociace pro mezinárodní otázky, 2010). 

 Na národní úrovni jsou základní principy rodinného práva definovány Listinou 

základních práv a svobod (zákon č. 2/1993 Sb.), zejména v hlavě čtvrté, článku 32, 

dle kterého jsou rodičovství a rodina pod ochranou zákona; je zaručena zvláštní ochrana 

dětí a mladistvých; ženě v těhotenství je zaručena zvláštní péče, ochrana v pracovních 

vztazích a odpovídající pracovní podmínky; děti narozené v manželství i mimo ně mají 

stejná práva; péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na 

rodičovskou výchovu a péči; práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou 

být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona; 

rodiče, kteří pečují o děti, mají právo na pomoc státu7. 

 NOZ definuje pojem „rodičovská odpovědnost“, jež náleží každému z rodičů 

(pokud ji nebyl zbaven či nebyla soudem omezena, je-li to v zájmu dítěte8) a zahrnuje 

povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho 

zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování 

osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho 

bydliště, v jeho zastupování a spravování jeho jmění. Rodičovská odpovědnost vzniká 

narozením dítěte a zaniká, jakmile dítě nabude plné svéprávnosti. 

Pokud rodiče nejsou sezdáni a chtějí se rozejít, nemusí v případě, že se o zajištění 

péče o dítě po rozchodu dokáží sami dohodnout, projít soudním řízením. Nejsou-li však 

rodiče této dohody schopni, nebo byli manželé, je nutné, aby rozhodl soud. V dalším 

textu hovoříme pro jednoduchost pouze o „úpravě péče po rozvodu“, i když se stejné 

principy váží i k rozcházejícím se rodičům, jež se obrátili na soud. 

 Problematiku rodičovské odpovědnosti po rozvodu upravují § 906 a 907 NOZ. Při 

rozvodu manželství rodičů soud se zohledněním zájmu dítěte určí, jak bude péče o něj 

rozdělena mezi rodiče. Dítě je zastoupeno kolizním opatrovníkem, kterým je zpravidla 

OSPOD. Rozhodnutí soudu, ať autoritativní nebo na základě dohody rodičů, pokud není 

v rozporu se zájmy dětí, je vydáno pro dobu po rozvodu, podobně však mohu být 

předmětem úpravy i poměry dítěte pro dobu do rozvodu. Pokud rodiče nepřichází 

s dohodou, je na soudci, aby rodičům aktivně nastínil možnosti řešení a jejich důsledky. 

V případě, že tento postup nevede k dohodě, má soud možnost uložit rodičům na dobu 

nejvýše tří měsíců účast na mimosoudním smírčím nebo mediačním jednání či rodinné 

terapii, či nařídit setkání s pedopsychologem. Soud by měl vydat rozhodnutí o úpravě 

porozvodové péče zpravidla do šesti měsíců od zahájení řízení, v opačném případě musí 

prodloužení lhůty náležitě zdůvodnit. Pokud soud schválí dohodu rodičů, není možné se 

proti tomuto rozhodnutí odvolat. Je-li podáno odvolání proti rozsudku ve sporném roz-

vodu, nelze v odvolacím řízení uplatnit nové skutečnosti a nové důkazy. Určité výjimky 

připouští § 205 občanského soudního řádu (OSŘ), výjimkou jsou i nové skutečnosti či 

důkazy týkající se nezletilých dětí. 

 Dle § 907 existují tři formy porozvodové péče o děti (pomineme-li svěření dítěte 

jiné osobě než rodiči). Při rozhodování o svěření do péče soud rozhoduje v zájmu dítěte. 

Bere přitom ohled na osobnost dítěte, zejména na jeho vlohy a schopnosti ve vztahu 

k vývojovým možnostem a životním poměrům rodičů, na citovou orientaci a zázemí 

dítěte, na výchovné schopnosti každého z rodičů, na stávající a očekávanou stálost 

výchovného prostředí, v němž má dítě žít, na citové vazby dítěte k jeho sourozencům, 

                                                           
7  Systém ASPI - stav k 8. 9. 2019 do částky 99/2019 Sb. a 29/2019 Sb.m.s. - RA1440 2/1993 Sb. - o 

vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD - poslední stav textu.  
8  Zbavení či omezení rodičovské zodpovědnosti však nemá vliv na vyživovací povinnost.  
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prarodičům, popřípadě dalším příbuzným i nepříbuzným osobám. Soud vezme vždy v 

úvahu, který z rodičů dosud o dítě řádně pečoval a řádně dbal o jeho citovou, rozumovou 

a mravní výchovu, jakož i to, u kterého z rodičů má dítě lepší předpoklady zdravého a 

úspěšného vývoje. Soud při rozhodování o svěření dítěte do péče dbá také na právo 

dítěte na péči obou rodičů a udržování pravidelného osobního styku s nimi, na právo 

druhého rodiče, kterému nebude dítě svěřeno, na pravidelnou informaci o dítěti, dále 

soud bere zřetel rovněž ke schopnosti rodiče dohodnout se na výchově dítěte s druhým 

rodičem. 

Prvním typem je výlučná péče, kdy o dítě bude převážně pečovat jeden z rodičů, 

druhý však nadále zůstává nositelem a vykonavatelem rodičovské odpovědnosti, má 

právo nadále se s dítětem stýkat, a to podle dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu. Styk 

s druhým rodičem je chápán jako právo vzít dítě na omezenou dobu na místo odlišné od 

místa obvyklého bydliště. Většinou je v rámci úpravy styku zvolen pravidelný víkendový 

rytmus, jenž může být doplněn o jiné dny v týdnu, prázdninový režim apod. 

Druhým, zatím obecně nejméně známým a nejméně využívaným typem je 

společná péče, kde není dítě svěřeno konkrétnímu rodiči v určitém časovém úseku, 

oběma tak zůstává plná rodičovská odpovědnost bez jakéhokoli (časového, prostoro-

vého) omezení. Oba rodiče tedy pečují o dítě podobně jako před rozvodem, jejich styk 

s dítětem není nijak upraven. Podmínkou pro tento typ péče je souhlas obou rodičů. 

Tento režim odpovídá nejvíce běžnému chodu rodinného života a přirozenému výkonu 

rodičovské odpovědnosti. To je v souladu s premisou, že by soud, potažmo stát měl do 

rodinného života zasahovat co nejméně a pouze v případech, kdy to vyžaduje zájem 

dítěte. Výživné na dítě není zpravidla v režimu společné péče určeno (pokud se rodiče 

nedohodnou jinak9). Tato forma péče však klade velké nároky na schopnosti a ochotu 

rodičů domluvit se a podílet se na každodenní péči o dítě. V některých případech je proto 

požadováno společné či velmi blízké bydliště rodičů. 

Třetím typem porozvodové péče je střídavá péče, kdy dítě střídá po určitém 

časovém úseku bydliště rodičů, nehovoří se zde tedy o styku s druhým rodičem, neboť 

je v péči obou. Specifickou formou střídavé péče je takový režim, kdy dítě bydlí stále 

v jednom bydlišti a po určitém časovém úseku se v pobytu zde střídají rodiče. Obě tyto 

formy kladou značné požadavky na schopnost komunikace a kooperace v péči a výchově 

dítěte. Délka daného časového úseku by měla zohledňovat individuální potřeby dítěte, 

zejména možnosti vzdělávání, stabilní okruh kamarádů, stálé volnočasové aktivity apod. 

Střídavá péče by ale měla být především v zájmu dítěte (Mertin, 2004; Novák, 2012). 

Dle Nováka a Průchové (2004) je střídavá péče spravedlivým řešením při rozpadu 

manželství, jelikož každý z rodičů má šanci se dítěti věnovat a podílet se na jeho 

výchově. Je to ideální řešení pro „harmonickou rodinu“ a pro dítě snadno pochopitelné. 

Podobně se o střídavé péči vyjadřuje Černá (2001) - jako o nejlepším daru, který může 

dát rozvádějící se pár svým dětem. 

V realitě však nemusí být střídavá péče a výlučná péče tak rozdílné, jak se může 

na první pohled zdát. Výlučná péče může být dokonce rovnocennou alternativou střídavé 

péče, pokud je styk s nerezidenčním rodičem upraven široce. Oba rodiče mají právo a 

povinnost podílet se na výchově dětí, školní přípravě apod. a mělo by jim to být umož-

něno, obvykle v místě bydliště každého z nich. Délka styku s nerezidenčním rodičem je 

ovlivněna potřebami a zájmem dítěte. V případě výlučné péče tráví obvykle dítě u 

nerezidenčního rodiče každý druhý víkend, který může být i prodloužen, a ideálně i 

některé dny v týdnu. Dále je možné nastavit rozdílně prázdninový režim. Rozsah styku 

lze vzhledem k věku dítěte, vzdálenosti bydliště apod. i omezit, např. malé děti nemusí 

                                                           
9  Je otázkou, zda potřeba rodičů uzavřít soudem posvěcenou dohodu o výživném není kontraindikací ke 

schválení společné péče. 
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u nerezidenčního rodiče přespávat. V rámci střídavé péče je běžný model týdenního 

střídání rodičů, interval však může být i kratší či delší. Zákon nedává přesnou definici 

střídavé péče, ta tak může být i nerovnoměrná, čímž se fakticky rovná výše uvedené 

výlučné péči s rozšířeným stykem. V laické veřejnosti v tomto směru přetrvává mýtus, 

že pečující rodič sám rozhoduje o dítěti a druhý rodič je ze života dítěte vyloučen. To 

vede často k velkému boji za daný typ péče, i když z hlediska práva rodičovská 

odpovědnost zůstává oběma rodičům. Druhý problém představuje jednání o výživném. 

Zatímco při výlučné péči je povinnost hradit výživné stanovena pouze jednomu rodiči, 

při střídavé péči je stanovena oběma (byť při rozdílných příjmech bude rovněž výživné 

stanoveno v rozdílné výši). Výlučně pečující rodič má tu výhodu, že může rozhodovat 

o nákladech na dítě dle svého uvážení a bez souhlasu druhého rodiče, zatímco u střídavé 

péče by se měli rodiče dohodnout. To může být také jeden z důvodů, proč rodiče usilují 

o střídavou péči. 
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4.  Výživné a jeho současná právní úprava 

Jak již bylo zmíněno, historicky byl za zajištění výživy dětí odpovědný otec 

(obecný občanský zákoník z roku 1811). S cílem ochránit ty, kteří měli nárok na zajištění 

výživy, byl přijat zákon č. 4/1931 Sb. Povinná osoba, která neměla majetek či stálé 

příjmy, měla povinnost podle možností a svých schopností pracovat, aby svým závazkům 

dostála. V případech, že vyživovací povinnost nebyla plněna úmyslně nebo z nedbalosti 

a oprávněný se ocitl v nouzi, nebo musel být podporován jinak, byla povinná osoba 

potrestána soudem vězením od jednoho týdne do šesti měsíců a bylo jí odebráno volební 

právo do obcí. Otcovská moc byla nahrazena mocí rodičovskou zákonem č. 265/1949 

Sb. Povinnost rodičů k výživě a výchově dětí byla zákonem určena oběma rodičům 

stejně, a to bez ohledu na to, zda se jednalo o děti manželské či nemanželské. Dle 

zákona o rodině, zákon č. 94/1963 Sb., měli na výživu svých dětí přispívat oba rodiče 

podle svých schopností a možností. Při určení rozsahu jejich vyživovací povinnosti se 

přihlíželo k tomu, který z rodičů a v jaké míře o dítě osobně pečuje. Nežili-li rodiče 

nezletilého dítěte spolu, upravil soud rozsah jejich vyživovací povinnosti nebo schválil 

jejich dohodu o výši výživného. Velká novela v roce 1998 reagovala na změny společen-

ských podmínek a zavedla povinnost rodičů, kteří neměli příjmy ze závislé činnosti, 

prokázat své příjmy a předložit podklady pro zhodnocení svých majetkových poměrů. 

Nesplnil-li rodič tuto povinnost, soud předpokládal, že jeho průměrný měsíční příjem 

činil patnáctinásobek částky životního minima potřebné k zajištění výživy a ostatních 

základních osobních potřeb tohoto rodiče podle zákona o životním minimu. 

V současné době je problematika výživného upravena v NOZ. Jeho pojetí je 

oproti předchozímu období širší a nemá pouze spotřební charakter. Životní úroveň dítěte 

má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů. Pojetím výživného se tak nerozumí 

pouze uhrazování výživy dítěte, ale také uspokojování ostatních potřeb. Příkladem může 

být ošacení, školní potřeby, zdravotní pomůcky, ale také potřeby nehmotné, jako např. 

vzdělání, kulturní a duševní rozvoj, dále také potřeby bydlení apod. Jde tedy o zabezpe-

čování všech potřeb dítěte, vždy však zároveň ve vazbě na schopnosti, možnosti a 

majetkové poměry povinného rodiče. Míru potřeb dítěte je třeba posuzovat vzhledem 

k jeho věku a vývoji. Dalšími důležitými faktory k posouzení je zdravotní stav dítěte, 

fyzická a duševní vyspělost, záliby a zájmy, způsob a stádium studia, výše pobírání 

dávek dítětem atd. Je nutné vždy vzít v úvahu nejen výdaje pravidelné, ale také výdaje 

mimořádné, jako je například uhrazení pobytu na letním táboře, popřípadě potřeby zcela 

nahodilé. Při hodnocení možností povinného rodiče je třeba zkoumat, zda se nevzdal 

bez důležitého důvodu výhodnějšího zaměstnání či výdělečné činnosti nebo majetkového 

prospěchu, popřípadě zda nepodstupuje nepřiměřená majetková rizika. Dále je třeba 

přihlédnout k tomu, zda a v jaké míře povinný rodič o dítě osobně pečuje. Nepředloží-li 

rodič své příjmy, platí, že jeho průměrný měsíční příjem činí pětadvacetinásobek 

životního minima jednotlivce. V případě střídavé péče je výše výživného vyměřena 

oběma rodičům, předpokladem je, že rodič hradí druhému rodiči výživné za období, kdy 

je dítě v péči tohoto druhého rodiče. 

K určení výživného slouží tabulka č. 1, jež však má pouze orientační charakter 

a  není závazná. 
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Tabulka č. 1 Doporučená výše výživného 

věk dítěte podíl z čistého příjmu povinné osoby připadající na výživné 

0 – 5 let 11 – 15 % 

6 – 9 let 13 – 17 % 

10 – 14 let 15 – 19 % 

15 – 17 let 16 – 22 % 

18 a více let 19 – 25 % 

Zdroj: www.vasevyzivne.cz 

 

Vyživovací povinnosti se dle občanského zákoníku, pokud nebylo ujednáno jinak, 

platí v měsíčních splátkách, které jsou splatné vždy měsíc dopředu. Výživné pro dítě lze 

přiznat i za dobu tří let předcházejících zahájení soudního řízení. Pokud se změnily 

majetkové poměry některého z rodičů nebo výdaje na nezletilého, může soud upravit 

výši výživného. Majetkové poměry se však musí zásadně lišit od stavu, kdy bylo o 

výživném rozhodováno, tj. ztráta zdrojů obživy, invalidita, úpadek atd. V případě 

závislých dětí do 18 let věku se platí do rukou rodiče, který se o děti či dítě stará, starším 

dětem se peníze vyplácí přímo. Pokud povinný rodič výživné neplatí, je možné dát návrh 

k vymáhání dlužného výživného soudním exekutorem, který může na jeho základě 

provést exekuci mzdy, dále může být zablokován účet, může také dojít k prodeji 

majetku. Rovněž je možné vydat exekuční příkaz k pozastavení řidičského oprávnění 

povinného rodiče, avšak pouze tehdy, jestliže je v exekuci vymáháno dlužné výživné na 

nezletilé dítě. Výživné je ze zákona tzv. přednostní pohledávkou. To znamená, že v 

případě, kdy je proti rodiči vedeno více exekucí, musí být přednostně uspokojena 

pohledávka na výživném a teprve po jejím uspokojení mohou přijít na řadu ostatní 

pohledávky. Neplacení výživného může být po čtyřech měsících posouzeno i jako trestný 

čin. V tomto případě hrozí rodiči, který výživné neplatí, odnětí svobody na šest měsíců 

až tři roky (blíže viz kapitola 7). Pokud je však rodič ve vězení, pravděpodobnost 

vymožení výživného se snižuje. Od 28. 2. 2017 dle § 921 odst. 2 NOZ může osoba 

oprávněná požadovat po osobě výživou povinné, která je v prodlení s placením 

výživného, zaplacení úroku z prodlení. 
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5. Rozvody a rozchody v České republice 

z pohledu demografie 

Rozvod je předmětem zájmu nejen sociologů, právníků, psychologů, ale i 

statistiků a demografů. Díky spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti ČR jsou údaje o 

rozvodech součástí demografických ročenek publikovaných Českým statistickým úřa-

dem. Rozvodovost je v demografii párovým procesem sňatečnosti a analýza rodinného 

chování je nedílnou součástí zejména analýzy domácností a rodin, vazbu má i na 

plodnost, neboť rozvedené ženy mají v porovnání s vdanými méně dětí. 

Absolutní počty rozvodů jsou do značné míry ovlivněny počty osob, které 

vstupují do manželství. V roce 2018 se rozvedlo 24,3 tisíce manželství, což potvrdilo 

klesající trend od roku 2004, jenž byl přerušen pouze v letech 2010, 2013 a 2017. Tento 

vývoj je odrazem jak snižujícího se počtu sňatků v předcházejících dekádách, tak změn 

v intenzitě rozvodovosti v jednotlivých délkách trvání manželství a prodlužování 

průměrné délky trvání manželství na současných 13,4 let (tabulka č. 2). Ve 

většině rozvádějících se manželství jsou nezletilé děti (dlouhodobě na úrovni 

57-59 %), nejčastěji jedno (50 %), či dvě (44 %, tabulka č. 3). V průběhu 

sledovaného období let 2000 až 2018 se podíl rozvádějících se manželství se dvěma 

dětmi zvýšil při poklesu podílu rodin s jedním dítětem. V posledních letech se tak rozvod 

manželství rodičů týká přibližně 23 tisíc nezletilých dětí ročně (tabulka č. 2). 

 

Tabulka č. 2 Rozvodovost ve vybraných letech  

 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

počty rozvodů 29 704 31 288 30 783 28 113 26 402 27 895 26 764 26 083 24 996 25 755 24 313 

úhrnná rozvodovost 
(počty rozvodů na 
100 výchozích sňatků 

 41,4  47,3  50,0  46,2  44,5  47,8  46,7  46,5  45,2  47,2  44,8 

průměrná délka 
manželství (v letech) 

11,0 12,2 12,7 12,9 12,8 13,0 13,1 13,0 13,1 13,2 13,4 

podíl rozvádějících se 
manželství 
s nezletilými dětmi 
(v %) 

64,2 61,4 57,3 56,3 57,5 57,1 56,8 57,8 58,9 59,0 58,4 

počty nezletilých dětí 
v rozvádějících se 
manželstvích 

28 215 28 732 26 483 23 716 22 983 24 335 23 119 23 187 22 855 23 752 22 294 

Zdroj: ČSÚ, demografické ročenky, různé roky; ČSÚ, 2018b 

 

Tabulka č. 3 Podíl rozvádějících se manželství podle počtu nezletilých dětí 

na rozvodech s dětmi, v % 

rok 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

počet dětí 

jedno 58,1 56,6 55,9 56,5 54,6 54,0 54,3 52,2 51,1 50,5 50,1 

dvě 36,8 38,4 39,1 38,4 40,5 40,4 40,3 42,1 43,6 43,7 43,8 

tři a více 5,1 5,0 5,0 5,2 5,0 5,6 5,3 5,7 5,4 5,8 6,1 

Zdroj: ČSÚ, demografické ročenky, různé roky; ČSÚ, 2018b 

 

Z hlediska vytížení soudů je třeba se podívat i na počty rozvodů v jednotlivých 

regionech. Ministerstvo spravedlnosti ČR sbírá statistiky týkající se rozvodů a 
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opatrovnických řízení v rozdělení dle osmi územních krajů10:  Praha, Středočeský 

kraj (Stč), Jihočeský kraj (JČ), Západočeský kraj (ZČ), Severočeský kraj (SČ), 

Východočeský kraj (VČ), Jihomoravský kraj (JM), Severomoravský kraj (SM) 

(obrázek č. 1). Toto regionální členění bylo tedy respektováno i při analýze rozvodovosti. 

 

Obrázek č. 1 Česká republika - okresy podle územních krajů (dělení z roku 1960) 

 

Zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C4%8Cesk%C3%A9_okresy_1960.png#/media/File:%C4 
%8Cesk%C3%A9_okresy_1960.png 

 

Jak je patrné z grafu č. 1, zastoupení regionů z hlediska počtu rozvodů se příliš 

nemění. Největší podíl rozvodů připadá na severní a jižní Moravu, nejmenší na západní 

a jižní Čechy. To ale do velké míry souvisí s počty obyvatel v daných regionech. 

Vztáhneme-li počty rozvodů ke střednímu stavu obyvatelstva v daném roce, pak v roce 

2008 připadalo nejvíce rozvodů na 1 000 obyvatel v severních a západních Čechách, 

naopak nejméně ve východních Čechách a na jižní Moravě. Dle výsledků sčítání lidu 

z roku 2011 byl nejvyšší podíl neúplných rodin s dětmi v Hlavním městě Praze, 

v Karlovarském a Ústeckém kraji. Hlavní město Praha je charakteristické nízkou 

intenzitou sňatečnosti a plodnosti a vyšším průměrným věkem při prvním sňatku a při 

narození dítěte. Úroveň rozvodovosti je však nižší. Karlovarský a Ústecký kraj jsou 

typické nízkým průměrným věkem při narození prvního dítěte, vysokým podílem dětí 

narozených mimo manželství, nízkou úrovní sňatečnosti s krátkou průměrnou délkou 

trvání manželství a vyšší rozvodovostí. Navíc v těchto krajích patří podíl faktických 

manželství mezi nejvyšší v České republice. Naopak, nejnižší podíl neúplných rodin 

z celkového počtu rodin s dětmi byl v roce 2011 zaznamenán v Kraji Vysočina a ve 

                                                           
10  Rozdělení ČR na 8 krajů dle zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, které bylo později nahrazeno 

dnes standardně užívaným dělením na 14 samosprávných krajů. Viz také přílohu 2 zákona č. 6/2002 Sb., 
o soudech a soudcích. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C4%8Cesk%C3%A9_okresy_1960.png#/media/File:%C4 %8Cesk%C3%A9_okresy_1960.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C4%8Cesk%C3%A9_okresy_1960.png#/media/File:%C4 %8Cesk%C3%A9_okresy_1960.png
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Zlínském kraji. Tyto kraje mají oproti průměru ČR vyšší úroveň sňatečnosti, delší 

průměrnou délku manželství při nižší úrovni rozvodovosti. Naprostá většina úplných 

rodin je zde založena na manželském soužití de iure, podíl faktických manželství je vůbec 

nejnižší v ČR (Höhne a kol., 2016). Hodnoty hrubých měr rozvodovosti byly v roce 2018 

proti roku 2008 v meziregionálním porovnání méně rozkolísané (graf č. 2). Zda došlo 

ke změnám struktury domácností a rodin a v jakém směru, ukáží až výsledky nového 

sčítání lidu plánovaného na rok 2021. 

 

 

Graf č. 1 Rozvody podle regionu v roce 2008 a 2018, v % 

 

Zdroj: ČSÚ, demografické ročenky 2008, 2018 

 

Graf č. 2 Počet rozvodů na 1 000 obyvatel ve vybraných letech 

 

Zdroj: ČSÚ, demografické ročenky 2008, 2015, 2018 
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Od roku 2014 mohou manželé podávat návrh na rozvod společně. Této 

možnosti využilo 48 % párů rozvedených v roce 2018, na návrh ženy (dříve 

převažujícího typu návrhu) bylo rozvedeno 33 % manželství a na návrh muže 19 % 

(graf č. 3). Ve všech regionech dle vymezení rezortu spravedlnosti byl vývoj podobný – 

podíl společných návrhů na rozvod se zvyšoval při poklesu podílu návrhů podaných 

ženou, nebo mužem. O nejmenší počet procentních bodů se zvýšil podíl společných 

návrhů v regionu západních Čech, kde byl tento podíl vysoký již v roce 2015, největší 

nárůst byl zaznamenán v Praze, severních Čechách a na jižní Moravě. Nejčastěji byl 

společný návrh podán v roce 2018 v Praze (55 % pražských návrhů) a v regionu 

západních Čech (51 %). 

 

Graf č. 3 Rozvody podle předkladatele návrhu, v % 

  

Zdroj: ČSÚ, demografické ročenky 2015, 2018 

 

Intenzita rozvodovosti11 se dlouhodobě snižuje v prvních letech trvání 

manželství, výrazně v prvních pěti letech od sňatku (graf č. 4), oproti roku 2010 byla 

v roce 2018 nižší i v délkách do 22 let. Po více než 30 letech manželství se rozvodovost 

v posledních letech mírně zvyšuje. Rozvody bezdětných manželství jsou časté zejména 

v prvních letech po sňatku, tedy v době než mají děti, a dále po více než 20 letech, tedy 

v době, kdy děti dospějí a opouštějí domácnost rodičů (tzv. syndrom prázdného hnízda). 

Tyto rozvody se na růstu intenzity rozvodovosti dlouholetých manželství podílejí 

samozřejmě více než rozvody s dětmi. K rozvodům s dětmi dochází nejvíce mezi 

pátým a patnáctým rokem trvání manželství. Prvních osm let trvání manželství bylo 

v roce 2018 ve znamení rozvodů s jedním dítětem, v dalších 10 letech převažovaly 

rozvody se dvěma dětmi, v déle trvajících manželstvích byly opět častější rozvody 

s jedním dítětem. To neznamená, že manželé neměli dětí více, je spíše pravděpodobné, 

že některé děti již dospěly. Oproti roku 2010 se v roce 2018 snížila intenzita rozvodovosti 

manželství s jedním dítětem téměř ve všech fázích manželství, v případě dvoudětných 

                                                           
11  Intenzita rozvodovosti podle délky trvání manželství je vyjádřena jako podíl počtu rozvodů v příslušném 

kalendářním roce tříděných podle roku sňatku vztažený k příslušnému počtu výchozích sňatků. 
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svazků se naopak zvýšila (zejména do 10 let a po 20 letech; Paloncyová a kol., v tisku).  

 

Graf č. 4 Rozvodovost podle délky trvání manželství, 2010 a 2018 

 

Zdroj: ČSÚ, demografické ročenky 2010, 2018 

 

Pokud by zůstaly zachovány intenzity rozvodovosti v jednotlivých délkách trvání 

manželství na úrovni roku 2018, rozvodem by skončilo 45 % manželství (graf č. 5). Od 

roku 2001 je to s výjimkou roku 2012 nejnižší hodnota, nejnižší hodnoty vůbec 

v postsocialistickém období bylo dosaženo v roce 1999 v důsledku velké novely zákona 

o rodině (více kapitola 2.), nejvyšší (50 %) byla zaznamenána v roce 2010.  

Do dalšího manželství vstupuje jen část rozvedených osob. Další sňatek by při 

zachování úrovně sňatečnosti z roku 2018 uzavřelo 45 % rozvedených mužů a 43 % 

rozvedených žen. Analýza dat Českého statistického úřadu ukázala, že další manželství 

jsou v porovnání s prvními na jedné straně stabilnější, pokud dochází k rozvodu, je to 

podobně jako v případě prvních vztahů v prvních letech po sňatku. Lze vyslovit 

hypotézu, že po překonání krize v prvních letech po sňatku fungují další manželství lépe. 

Nelze však říci, do jaké míry jsou tato manželství skutečně spokojená a do jaké míry se 

např. muži a ženy, kteří již zažili alespoň jeden rozvod, dalšího rozvodu obávají a raději 

ho nepodstupují. Roli může hrát i to, že do dalšího manželství vstupuje jen část rozvede-

ných, hypoteticky ti, kteří si jsou novým vztahem jisti. Rozvody prvních manželství po 

delší době mohou být např. projevem snahy udržet manželství kvůli dětem či kvůli 

strachu z rozvodu, s nímž nemají osobní zkušenost. Jak bylo však uvedeno, jedná se 

pouze o manželství, otázkou nadále zůstává, do jaké míry jsou stabilnější další 

nesezdaná soužití v porovnání s těmi prvními či prvním manželstvím. 
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Graf č. 5 Rozvodovost prvních a dalších manželství  

 

Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty  

 

Rozchody nesezdaných párů nejsou na rozdíl od rozvodů manželství statistikou 

podchyceny téměř vůbec, dílčím zdrojem informací mohou být soudní statistiky 

v případě, že se partneři nedohodli o podmínkách rozchodu a obrátili se na soud (v 

otázce další péče a výchovy o dítě či vypořádání majetkových poměrů). Z běžných 

statistických ročenek rezortu spravedlnosti však nejsou tyto informace přímo dostupné 

a vyžadují podrobnější zpracování dat. Navíc ti partneři, kteří se soudit nechtějí, se 

samozřejmě vůbec v těchto statistikách nevyskytují. Nicméně nesezdané soužití je u 

mladé generace čím dál tím častější. Počet těchto svazků se mezi roky 1980 a 2011, 

kdy proběhlo sčítání lidu, které je významným zdrojem údajů o těchto soužitích, zvýšil 

1,6krát. Z hlediska jejich struktury došlo k výraznému posunu do mladšího věku a ke 

zvýšení podílu těch soužití, kde byli oba partneři svobodní (2011: 42 %). Data ze sčítání, 

ale i z dat výběrových šetření poukazují na rozdíly v pojetí nesezdaného soužití mezi 

různými vzdělanostními skupinami. Osoby s vyšším vzděláním žijí častěji v nesezdaném 

soužití v mladším věku a později ve větší míře uzavírají sňatek. Ve vyšších věkových 

skupinách žijí nesezdaně spíše osoby s nižším vzděláním, tento typ partnerství je u této 

skupiny pojímán jako trvalejší forma úplné rodiny. Dochází zde k určitému paradoxu, 

kdy liberálnější postoje k rodinnému životu deklarují osoby s vyšším vzděláním, přitom 

se chovají tradičněji (Kreidl, Moravcová, 2014). Zdá se, že osobám s nižším vzděláním 

se hůře daří naplnit deklarovaný ideál. Důvodem může být jejich horší postavení na trhu 

práce, s tím spojená finanční nejistota, jež se mohou odrážet i na kvalitě partnerského 

vztahu a obavách ze společné budoucnosti. Vliv na rozhodnutí o uzavření manželství 

mohou mít i finanční náklady spojené se svatbou. Naopak, vliv na uzavírání manželství 

osobami s vyšším vzděláním může mít i vyšší povědomí o jeho právních dopadech 

(Kuchařová a kol., 2019). 
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Nesezdaná soužití mají podle dat posledního sčítání lidu zatím méně dětí než 

manželské páry. K 26. 3. 2011 žilo v nesezdaných soužitích 151 tisíc závislých dětí, 

tj. více než 8 % všech závislých dětí žijících v hospodařící domácnosti s jednou rodinou 

a 11 % závislých dětí žijících s oběma rodiči (v úplných rodinách). Pro srovnání - 

v neúplných rodinách, tj. pouze s jedním rodičem, žilo při posledním sčítání přibližně 

23 % všech závislých dětí. Lze říci, že snížení podílu dětí žijících se sezdanými rodiči 

bylo spíše způsobeno vyššími podíly dětí žijících pouze s jedním rodičem (Kuchařová 

a  kol., 2019). 

Za jednu z výhod nesezdaného soužití lze považovat jednodušší rozchod 

v případě, že vztah přestane fungovat. Rozpady nesezdaných soužití je možné postih-

nout zejména výběrovými longitudinálními šetřeními, jež jsou však finančně i 

organizačně náročná. Dosavadní analýzy ukazují, že bez ohledu na právní status jsou 

obecně soužití s dětmi stabilnější než ta bezdětná. Nesezdaná soužití jsou však méně 

stabilní než manželství, nesezdaná soužití s dětmi se dokonce rozpadají častěji než 

bezdětná manželství (Žilinčíková, 2017). Z hlediska délky trvání vztahu se ukazuje, že 

přežijí-li nesezdaná soužití přibližně 5 až 7 let, pak se z hlediska rizika rozpadu stávají 

podobně ne/stabilní jako manželství (Maříková, Vohlídalová, 2011). 

Soudní statistiky zjišťují příčinu rozvratu manželství. Vymezené kategorie 

jsou však v řadě případů velmi neurčité (např. rozdíl povah, názorů a zájmů), pro 

poznání důvodů rozpadu rodiny tak nejsou příliš vypovídající12. Navíc se zde odráží 

změny legislativy, dle kterých se např. v případě společného návrhu na rozvod příčina 

soudně neurčuje. Uvedená obecnější příčina „rozdíl povah, názorů a zájmů“ byla 

v posledních desetiletích a stále je nejčastější příčinou rozvratu, a to jak na 

straně muže, tak ženy. Její podíl stoupal z úrovně 40 % u obou pohlaví na počátku 

90. let na 75 % v roce 2013. Poté vlivem legislativy13 klesl na současných 55 % u mužů 

a 56 % u žen. Spolu s tím nejprve klesal, ale v posledních letech výrazně stoupal podíl 

rozvodů, kde soud nezjistil příčinu (2018: 29 % u mužů, 28 % u žen). Třetí nejčastější 

kategorií (na úrovni 11-12 %) jsou „ostatní příčiny“. Ačkoli by se mohlo zdát, že se 

příčina rozvratu liší v různých fázích vztahu, opak je dle oficiálních statistik pravdou. 

Příčina rozvratu se výrazně nemění ani s počtem dětí. Ve statistikách lze však vysledovat 

rozdíly z hlediska výše vzdělání. U obou pohlaví platí, že s rostoucím vzděláním klesá 

zastoupení „rozdílu povah, názorů a zájmů“ a naopak přibývá rozvodů, kde soud nezjistil 

příčinu, tedy pravděpodobně těch, kde se manželé na rozvodu dohodli. V jiných 

aspektech (pravděpodobnost rozvodu, délka manželství) však dosavadní analýzy, jež 

jsou poměrně náročné na vstupní data (longitudinální přístup), dosud neukázaly 

jednoznačný vliv vzdělání na rozvodovost (Fučík, 2013). 

Podrobnější či přesnější důvody rozvodu či rozchodu je možné zjišťovat 

prostřednictvím výběrových šetření. V roce 2019 bylo ve VÚPSV, v. v. i. realizováno 

v rámci projektu „Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů“ šetření zaměřené na 

neúplné rodiny. Některé otázky se dotýkaly i problematiky sledované v rámci projektu 

„Dítě v rodičovském konfliktu“, a je proto vhodné uvést je i v této publikaci. Daný 

výzkum se opíral o kvantitativní (dotazník) i kvalitativní metodologii (hloubkový 

rozhovor). V kvantitativní části byl důraz kladen na reflexi životních podmínek 

samoživitelů, slaďování zaměstnání a rodiny, hospodaření, výchovu dětí a vztahy v 

rodině, hodnotové orientace a postoje a specifické potřeby daného typu rodiny. 

Respondentem byl rodič samoživitel/samoživitelka žijící sám/sama bez partnera se 

                                                           
12  1. Neuvážený sňatek, 2. alkoholismus, 3. nevěra, 4. nezájem o rodinu (včetně opuštění soužití), 5. zlé 

nakládání, odsouzení pro trestný čin, 6. rozdíl povah, názorů a zájmů, 7. zdravotní důvody, 8. sexuální 
neshody, 9. ostatní příčiny, 10. soud nezjistil zavinění. 

13  Od roku 2014 mohou manželé podávat návrh na rozvod společně (viz výše). 
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svými nezaopatřenými dětmi po dobu delší než jeden rok, respondent však mohl bydlet 

např. s rodiči, sourozencem, podnájemníkem. Celkem bylo provedeno 1 109 rozhovorů, 

a to kombinací PAPI dotazování (standardizovaný face to face rozhovor v domácnosti 

respondenta se záznamem odpovědí do papírové verze dotazníku) a CAWI dotazování 

(internetové dotazování – respondent vyplňuje dotazník sám) v poměru 60:40. Oporou 

pro výběr bylo poslední sčítání lidu z roku 2011, mezi dotázanými bylo 16 % mužů a 84 

% žen. 

V rámci daného výzkumu byla mimo jiné pozornost zaměřena na důvody či 

okolnosti, za jakých se stal respondent samoživitelem či samoživitelkou. Za referenční 

byl považován respondentův vztah s rodičem nejmladšího nezaopatřeného dítěte, které 

s ním žilo v době výzkumu v domácnosti. Většina respondentů s tímto partnerem, tedy 

otcem či matkou nejmladšího dítěte někdy žila (88 %), ti, kteří spolu žili alespoň jeden 

rok (81 %), se v 52 % rozvedli, ve 39 % rozešli a zbývajících 9 % ovdovělo. Podíl 

rozvodů se zvyšuje spolu s výší vzdělání respondenta, což svědčí o tom, že vzdělanější 

uzavřeli častěji sňatek. Rozvod nastal v průměru po 10 letech společného soužití, 

rozchod o 5 let dříve. Jedním z faktorů může být délka samotného rozvodového řízení. 

Dvě třetiny vztahů respondenta s druhým rodičem nejmladšího dítěte byly řešeny soudní 

cestou. Je zřejmé, že u rozvodů tak tomu právně je ve všech případech. Mezi těmi, kteří 

nebyli sezdáni, zvolily soudní cestu dvě pětiny. Důvodem bylo v naprosté většině 

upravení péče o nezletilé dítě či děti.  

Jak již bylo zmíněno výše, oficiální statistika sleduje rozvody podle příčiny 

rozvratu manželství v 10 spíše obecných kategoriích. Výzkum samoživitelů se proto 

zaměřil na okolnosti rozpadu podrobněji a respondenti byli požádáni, aby vybrali 

z nabídnutého seznamu dva hlavní důvody, proč se jejich poslední vztah rozpadl, míněno 

vztah s rodičem nejmladšího nezaopatřeného dítěte. Pro možnost určitého srovnání byly 

zvoleny podobné varianty jako ve výzkumu CVVM v roce 2009.14 Tři nejčetnější důvody 

pro rozchod se při porovnání uvedených výzkumů zásadně nezměnily, jsou jimi nevěra, 

odlišné názory a nedostatek vzájemné pozornosti a porozumění (tabulka č. 4). 

Problémy lze rovněž spatřovat v zacházení s penězi, nezanedbatelné nejsou ani různé 

závislosti, a to v roce 2019 u obou pohlaví. V obou sledovaných letech uváděly ženy 

výrazně častěji než muži, a to v poměrně významné míře, fyzické nebo psychické násilí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14  Šetření Příčiny rozvodů a rozpadů nesezdaných soužití v ČR. In Vohlídalová, 2010. Výsledky nejsou zcela 

srovnatelné, protože ve výzkumu z roku 2009 vypovídali respondenti o důvodech rozpadu tří nejdéle 
trvajících vztahů, přesto jsou zajímavé. 
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Tabulka č. 4 Dva hlavní důvody ukončení vztahu (%) 

 

Pozn.: Tučně jsou zvýrazněny statisticky významné rozdíly dle pohlaví. * Ve výzkumu CVVM 2009 byly tyto 
dvě kategorie spojeny: „nedostatek času tráveného společně, příliš času věnovaného práci“. 

Zdroj: datový soubor Samoživitelé 2019 in Paloncyová a kol., v tisku; Vohlídalová, 2010 

 

 Pokud se manželé dle výzkumu Samoživitelé 2019 rozvedli, pak byla častěji než 

v případu rozchodu důvodem nevěra či ztráta vzájemného porozumění, u rozchodů hrála 

roli spíše neshoda v hospodaření. Spolu s rostoucí výší vzdělání se snižuje míra výskytu 

patologií v podobě různých závislostí, finančních dluhů a k ukončení vztahu dochází 

v důsledku oslabené názorové shody mezi partnery. Čím déle spolu partneři žili, tím více 

docházelo ke ztrátě schopnosti spolu komunikovat a sdílet každodenní prožitky. 

Negativní až patologické projevy v podobě různých závislostí se projevují spíše u kratších 

vztahů, tj. vyskytnou-li se, je vztah dříve ukončen. Nevěra je důvodem k ukončení spíše 

dlouhodobějších vztahů. 

 Ukončení vztahu či úmrtí partnera je většinou velkou životní změnou. Rozvod či 

rozchod je dokonce někdy v odborné literatuře označován za náročnější situaci než 

úmrtí partnera, neboť partner ze života nezmizí, tím spíše by neměl, pokud jsou v tomto 

svazku děti. Kontakt s bývalým partnerem je připomínkou nepříjemných situací, 

zklamání a jiných negativních pocitů (Matoušek a kol., 2015). Období, kdy je rodič na 

výchovu a péči o dítě či děti (převážně) sám, je pro něj velkou psychickou, emocionální 

i fyzickou zátěží. 

Kromě neformální podpory, které se samoživitelům v době kolem rozchodu i po 

něm dostává od jejich přátel a zejména rodiny, mohou samoživitelé vyhledat různé 

instituce. To v době rozchodu učinila polovina dotázaných, častěji ti, kteří se rozvedli 

(64 %), nejméně často pak ti, kteří se starali sami o své nejmladší dítě od jeho narození 

(31 %). Nezáleží přitom na tom, jaké má respondent vzdělání. Ti vzdělanější mají 

pravděpodobně dobrý přehled o tom, kde pomoc hledat, ti méně vzdělaní ji mohou spíše 

potřebovat. Pomoc nějaké instituce však vyhledali spíše ti, kteří měli v době výzkumu 

 
Samoživitelé 2019 CVVM 2009 

muž žena muž žena 

nevěra 46,1 32,6 45,5 40,9 

odlišné názory a postoje, vzájemné odcizení 41,1 32,4 68,3 43,5 

nedostatek vzájemné pozornosti, neschopnost 
společně hovořit, povídat si 

18,4 18,0 24,1 25,3 

neshody v zacházení s penězi 14,9 14,3 15,9 17,5 

alkoholismus, drogová závislost, závislost  
na hracích automatech apod. 

14,9 17,0 9,7 27,9 

finanční dluhy, exekuce 9,9 10,1 - - 

problémy v sexuálním životě 6,4 3,8 4,8 5,2 

trávení příliš času v práci* 5,7 5,6 - - 

neshody v představách o výchově dětí 4,4 4,3 4,8 1,3 

nedostatek času tráveného společně* 4,3 8,4 20,7 13,6 

neshody v představách o rozdělení domácích 
prací a péče o děti 

4,3 8,0 6,2 8,4 

osobní problémy (např. zdravotní, psychické…) 4,3 3,6 4,8 3,2 

neshody v rodičovských plánech (neshody 
týkající se toho, zda a kolik dětí si pořídit) 

3,5 1,5 4,8 1,9 

neshody v představách o trávení volného času 2,1 5,4 13,8 11,0 

fyzické nebo psychické násilí 2,1 17,5 1,4 14,3 
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více nezaopatřených dětí (47 % s jedním dítětem, ale 60 % vícedětných), a ti, jejichž 

nejmladší dítě bylo v době rozchodu (případně ovdovění) ve věku 4 až 6 let. 

 Největší podíl samoživitelů kontaktoval odbor sociálněprávní ochrany 

dětí (OSPOD), a to nehledě na způsob, jakým se v této roli ocitl (28 %), což může být 

překvapující vzhledem k tomu, že pokud se nesezdaní rodiče o péči a výchově dítěte po 

rozvodu dohodnou, nemusí to oznamovat žádné instituci, tedy ani OSPOD. Čím více měl 

respondent v době výzkumu nezaopatřených dětí, tím častěji byl OSPOD kontaktován. 

Nicméně ani při kontrole počtu dětí v rodině neměl způsob vzniku neúplné rodiny na 

kontakt s OSPOD vliv. 

 Dalším nejčastěji zmiňovaným odborníkem, na kterého se samoživitel v souvis-

losti se svojí situací obrátil, byl právník. Není překvapením, že tomu tak bylo zejména 

v případech rozvodu (45 %), ti, kteří se rozešli bez soudu, využili takových služeb pouze 

ve 12 % případů. Za zmínku také stojí, že téměř každý sedmý respondent, požádal o 

pomoc psychologa či terapeuta, ať již pro sebe či své dítě nebo děti. Největší podíl byl 

v tomto případě mezi těmi, kteří ovdověli (35 %), ti, kteří se rozvedli, vyhledali tuto 

pomoc v 17 %, ti, kteří se rozešli, ve 13 %. 
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6. Statistika ministerstva spravedlnosti týkající 

se opatrovnických řízení 

Statistikou případů svěření dítěte do péče po rozvodu či rozchodu se zabývá 

ministerstvo spravedlnosti. Je třeba mít stále na paměti, že jsou zde zachyceny pouze ty 

rodiny, které prošly soudním řízením, tj. rozvody manželství a některé rozchody nese-

zdaných párů. Značná část rozchodů statistice uniká, proto se i na tuto problematiku, 

tedy uspořádání péče o děti po rozpadu rodiny, zaměří rozsáhlé výběrové statistické 

šetření realizované v rámci tohoto projektu v roce 2020.  

Ministerstvo spravedlnosti sleduje na základě interních i externích požadavků ty 

ukazatele, jež mohou pomáhat zejména při rozhodování na různých úrovních státní 

správy a upozorňovat na trendy v české společnosti z pohledu justice. Podkladem pro to 

jsou data z činnosti soudů (okresní, krajské a vrchní) a státních zastupitelství. Jak však 

samo ministerstvo na svých webových stránkách upozorňuje, vzhledem k množství 

záznamů nejsou data získávána každodenní evidencí vhodná pro bezprostřední statistic-

kou analýzu a všechny ukazatele nemohou být dopodrobna sledovány. Pro základní 

představu jsou údaje publikovány v sumarizačních tabulkách ve Statistických ročenkách 

kriminality a soudních agend a v Přehledech statistických listů dostupných na webových 

stránkách https://cslav.justice.cz/InfoData/uvod.html. 

V daných publikacích či na webových stránkách jsou obecně uvedeny souhrnné 

tabulky počtů opatření, či příslušných rozhodnutí v opatrovnické agendě. Z těchto údajů 

lze získat základní vhled do dané problematiky. Údaje v tabulkách jsou však sumarizací 

počtů daného opatření, jedno dítě se tak objevuje v různých tabulkách (např. v počtech 

svěření do péče dle prvního rozhodnutí a v dalších rozhodnutích). Naší snahou však bylo 

jít dále, proto byla v rámci projektu zahájena komunikace s oddělením justiční analýzy 

a statistiky Ministerstva spravedlnosti ČR. Motivem bylo získat anonymizované údaje za 

jednotlivé děti, které prošly opatrovnickým řízením v souvislosti s rozvodem či rozcho-

dem rodičů. Tímto způsobem by bylo možné podrobněji vyhodnotit opatrovnická řízení, 

např. ve smyslu svěření dětí do konkrétního typu péče po rozvodu/rozchodu dle jejich 

věku, vztahu mezi typem péče a stanovením výživného apod. Tento požadavek je pro 

dané oddělení poměrně náročný, mimo jiné i proto, že data soudní statistiky jsou 

standardně zpracovávána nikoli za jednotlivé děti, ale za opatření, jak bylo uvedeno 

výše. Ačkoli byla komunikace zahájena v červnu 2019, v listopadu tohoto roku nebyla 

zatím tato individuální data k dispozici a na zpracování dané datové matice oddělení 

justiční analýzy stále pracovalo. 

Níže uvedená analýza se tedy opírá o agregovaná data, analýza 

individuálních dat bude v případě, že budou ze strany ministerstva 

spravedlnosti poskytnuta, doplněna v roce 2020. 

6.1 Řízení soudu ve věcech péče o nezletilé dítě, výživu 
a styk 

 Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé dítě probíhá u okresního soudu dle jeho 

trvalého bydliště. Dítě je v těchto řízeních zastoupeno opatrovníkem, kterého jmenuje 

soud, většinou je jím OSPOD. Soud je v rámci řízení povinen vést rodiče ke smírnému 

řešení a v této souvislosti je oprávněn uložit rodičům na dobu tří měsíců účast na 

mimosoudním nebo mediačním jednání či rodinné terapii. Lze nařídit i setkání 

https://cslav.justice.cz/InfoData/uvod.html
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s odborníkem z pedopsychologie. Pokud nejsou dány důvody hodné zvláštního zřetele, 

měl by soud rozhodnout do šesti měsíců od zahájení řízení. Řízení je ukončeno 

rozsudkem. Soud může rovněž schválit dohodu rodičů, v tomto případě však nelze podat 

odvolání. Soud musí posoudit, zda dohodu, kterou mu rodiče takto předloží, schválí či 

neschválí, či zda doporučí rodičům, aby v předloženém návrhu dohody zvážili změny. 

Pokud to uzná za vhodné a žádoucí, může soud mimo jiné vyslechnout dítě. NOZ určuje 

jako milník pro zjišťování názoru dítěte věk 12 let, nicméně tato hranice není vnímána 

striktně jako minimální a mělo by se postupovat individuálně dle schopností konkrétního 

dítěte. Dle Ústavního soudu České republiky je dosažení 12 let nejzazší možná hranice 

pro formulování vlastního názoru a přání, neboť dostatečnou rozumovou a emocionální 

vyspělost, kdy je už dítě schopné uceleně prezentovat bez větší újmy svůj názor před 

soudem, je nutné posuzovat případ od případu (nelze například vyloučit, že i devítileté 

dítě bude natolik rozumově a emocionálně vyspělé na to, aby bylo vyslechnuto přímo 

před soudem), přičemž většina dětí je schopna se vyjádřit ke svému budoucímu 

výchovnému uspořádání již po dosažení věku 10 let. Po dosažení této věkové hranice je 

nezbytné, nebrání-li tomu zvlášť významné okolnosti, zjistit přání dítěte přímo před 

soudem.15 

Rozsudek je po nabytí právní moci vykonatelný, tj. rozhodnutí soudu musí být 

účastníky dodržována. Nejsou-li povinnosti plněny dobrovolně, soud nařídí výkon 

rozhodnutí, případně může uložit další opatření, např. setkání s mediátorem, plán 

postupného kontaktu dítěte s rodičem oprávněným ke styku, realizaci styku pod 

dohledem OSPOD či jiné organizace apod. Nedodržování podmínek rozhodnutí může být 

i pokutováno, a to i opakovaně, jednotlivé pokuty nesmí přesáhnout 50 tisíc Kč.   

 

Základní pojmy statistiky v oblasti opatrovnického řízení v případě rozvodu/ 

rozchodu (databáze https://cslav.justice.cz/InfoData/uvod.html) 

- Počet věcí (spisů) – počet kauz, jeden spis představuje případ jedné rodiny, tj. 

týká se všech nezletilých dětí jedné rodiny 
 

- Počet práv – počet jednotlivých dětí s daným opatřením, tj. výsledkem rozhodnutí 
 

- První rozhodnutí o svěření do péče – jedná se o rozhodnutí v případě nezletilých 

dětí nesezdaných rodičů, nebo je-li zapotřebí upravit poměry ještě před rozvodem 

manželství; dále sem však mohou spadat např. případy svěření dítěte do péče na 

základě výsledku určení otcovství, při neplatnosti manželství apod., může se také 

týkat svěření dítěte do péče jiné osobě, pokud rodiče nejsou schopni se o dítě postarat 
 

- První rozhodnutí pro případ rozvodu – jedná se o úpravu poměrů v případě, že 

dojde k rozvodu; opatrovnické řízení musí rozvodovému předcházet; částečně se tato 

skupina překrývá s předchozí „prvních rozhodnutí o svěření do péče“, tj. případy, kdy 

se v rámci prvního rozhodnutí rozhoduje rovněž o úpravě pro případ rozvodu 
 

- Další rozhodnutí – případy, kdy dochází ke změně úpravy; jedná se však výkazově 

o nové případy, jež nejde propojit s předchozími 

Statistiky týkající se počtu a průměrné délky řízení o svěření dítěte do péče jsou 

uváděny dle výsledku soudního rozhodnutí: svěření matce, otci, do společné péče 

obou rodičů, do střídavé péče obou rodičů, jiné fyzické osobě než rodiči, jiný 

výsledek. Případy s „jiným výsledkem“ jsou takové, které byly zamítnuty, odročeny 

                                                           
15  Nález Ústavního soudu ČR ze dne 26. 5. 2014, Sp. zn. I. ÚS 2482/13. 

https://cslav.justice.cz/InfoData/uvod.html
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nebo ukončeny nějakým jiným způsobem, který nevedl k rozhodnutí o svěření dítěte do 

péče. 

Ministerstvo spravedlnosti ČR sbírá statistiky týkající se opatrovnických řízení 

v rozdělení dle osmi územních krajů16: Praha, Středočeský kraj (Stč), Jihočeský 

kraj (JČ), Západočeský kraj (ZČ), Severočeský kraj (SČ), Východočeský kraj (VČ), 

Jihomoravský kraj (JM), Severomoravský kraj (SM) – viz obrázek č. 5.1 výše. 

6.2 Rozhodnutí opatrovnických soudů ve věcech výchovy 
a péče o dítě 

Jak bylo uvedeno výše, je kategorie výsledků „prvních soudních rozhodnutí“ 

poměrně široká. Kromě specifických případů, které s rozpadem rodiny ne zcela souvisejí, 

jsou zde zahrnuty případy nesezdaných rodičů, kteří se ve věcech péče o dítě či děti 

obrátili na soud, dále případy rozvádějících se manželů, pokud se rozhoduje o poměrech 

dítěte v době před samotným rozvodovým řízením. Rozhodne-li soud současně o situaci 

„do rozvodu“ a „pro případ rozvodu“, objeví se tyto děti jak v „prvních rozhodnutích o 

svěření do péče“, tak v opatřeních „první rozhodnutí pro případ rozvodu“. Mezi těmito 

kategoriemi je tedy určitý průnik, ze statistických ročenek však nelze určit, jak velký. 

Další rozhodnutí vypovídá o změně poměrů, je o něm vždy vyplněn nový statistický list 

a údaje z něho není ani v případě individuálních dat možné propojit s předchozími 

rozhodnutími o tomto dítěti. 

Ve sledovaném období do roku 2004 se počet prvních rozhodnutí o svěření dítěte 

do péče meziročně zvyšoval, a to jak z pohledu počtu spisů, tak práv, tedy dětí. Do roku 

2013 se počty těchto prvních soudních rozhodnutí týkaly v průměru 23 tisíc rodin a 31 

tisíc dětí ročně (graf č. 6). Počty prvních rozhodnutí pro případ rozvodu od roku 2004 

do roku 2013 každoročně mírně klesaly, a to jak z pohledu počtu rodin (spisů), tak dětí. 

V letech 2014 až 2016 počty prvních rozhodnutí o svěření do péče a pro případ rozvodu 

mírně rostly, v posledních dvou letech opět klesají. V porovnání s prvními rozhodnutími 

o svěření do péče jsou v posledních letech počty těch řešících situaci po rozvodu nižší. 

Kromě klesajícího počtu rozvodů může být hypotézou, že se k soudu obracejí častěji i 

nesezdané páry, které chtějí právně upravit výchovné poměry dítěte po jejich rozchodu, 

může však docházet i k nárůstu případů prvního rozhodnutí svěření do péče, které 

s rozvodem či rozchodem nesouvisejí. Potvrdit či vyvrátit ji však bude možné až na 

základě individuálních dat. Další rozhodnutí jsou oproti předchozím skupinám méně 

četná, v posledních letech, kdy platí NOZ, jejich počet mírně roste. Obecně byl růst všech 

typů rozhodnutí o svěření dítěte do péče po roce 2013 způsoben zejména zahrnutím 

skupiny rozhodnutí s „jiným výsledkem“, který v předchozích letech nebyl ve 

statistických ročenkách uváděn (viz výše – např. návrh  byl vzat zpět, řízení zastaveno, 

či odročeno). Vzhledem ke kontinuitě časové řady a zejména z interpretačních důvodů 

jsou rozhodnutí s „jiným výsledkem“, kdy nedošlo k rozhodnutí o péči o dítě, z 

další analýzy soudních rozhodnutí vyloučena. 

 

                                                           
16  Rozdělení ČR na 8 krajů dle zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, které bylo později nahrazeno 

dnes standardně užívaným dělením na 14 samosprávných krajů. Viz také přílohu 2 zákona č. 6/2002 Sb., 
o soudech a soudcích. 
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Graf č. 6 Počty rozhodnutí okresních soudů v řízení o nezletilých dětech 

 

Pozn.: křivky bez značek udávají počty v letech 2014 až 2018 bez zahrnutí „jiného výsledku“.  

Zdroj: ročenky ministerstva spravedlnosti, údaje za roky 2017 a 2018 pocházejí ze statistických listů s kódem 
S-SL-O (https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html) 

 

První rozhodnutí o svěření dítěte do péče  

 Následující analýza vychází z údajů uvedených ve statistických ročenkách 

ministerstva spravedlnosti, konkrétně ze statistik okresních soudů týkajících se počtu 

práv neboli dětí v pravomocných rozhodnutích v řízení o nezletilých dětech. Stručněji 

řečeno, následující odstavce pojednávají o tom, jaký počet dětí byl soudně svěřen do 

určitého typu péče, tj. zejména do péče matky, otce či obou rodičů. 

 Jak vyplývá z grafu č. 6, „první rozhodnutí o svěření do péče“ byla v posledních 

letech vynesena o přibližně 33 tis. dětí ročně. Výsledkem soudního rozhodnutí bylo 

v naprosté většině svěření dítěte do péče matky (graf č. 7). Do roku 2006 se příslušný 

podíl pohyboval kolem 90 %, poté mírně klesal na současných 79 %. Podíl dětí svěřených 

do péče otce se dlouhodobě pohybuje na úrovni 7 %. Otázkou však je, kolik otců o 

svěření dítěte do své péče žádá. O tom, že se situace v oblasti péče o děti mění, svědčí 

postupný nárůst podílu dětí, které byly na základě prvního rozhodnutí soudu svěřeny do 

společné či střídavé péče obou rodičů. Jak bylo zmíněno v kapitole 2, společná či střídavá 

péče byly umožněny tzv. velkou novelou zákona o rodině (zákon č. 91/1998 Sb.). Ve 

statistikách byly tyto typy péče vykazovány až do přijetí NOZ společně, k jejich oddělení 

došlo v roce 2014. Z grafu č. 7 lze usuzovat, že i před přijetím NOZ se jednalo většinou 

o péči střídavou. V roce 2018 bylo na základě prvního rozsudku rozhodnuto o 

střídavé péči u necelých 10 % dětí, v absolutním vyjádření se to týkalo 2 893 dětí. 
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Nejméně častá společná péče rodičů však v posledních letech vykazuje rovněž mírně 

rostoucí trend (3 % v roce 2018).   

 

Graf č. 7 První rozhodnutí  - svěření dítěte do péče z hlediska počtu práv (dětí), 

struktura v % 

 

Pozn.: Případy svěření do péče jiné fyzické osobě než rodičům jsou na úrovni 2 % a v grafu nejsou zaneseny. 

Zdroj: ročenky Ministerstva spravedlnosti, údaje za roky 2017 a 2018 pocházejí ze statistických listů s kódem 
S-SL-O (https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html) 

  

Statistické ročenky poskytují údaje o průměrných délkách řízení ode dne nápadu 

do dne nabytí právní moci. Z grafu č. 8 je i přes určitou rozkolísanost v jednotlivých 

letech zřejmý dlouhodobý pokles délky řízení v případě prvních rozhodnutí o péči. 

To souvisí i s výše zmíněným požadavkem, aby řízení netrvalo déle než šest měsíců. 

Nejkratší jsou jednání o společné péči rodičů, jejímž předpokladem je více než v jiných 

typech péče, že se na ní rodiče dohodnou, jsou schopni spolu dále komunikovat 

a  nedochází u nich k vyhroceným konfliktům. Naopak, nejdelší jsou řízení, jež skončila 

svěřením dítěte do péče otce. Jak bylo uvedeno, nejsou tato rozhodnutí příliš častá, 

proto menší zkušenost s nimi vyžaduje zřejmě větší pozornost, na druhé straně se může 

jednat o velmi vyhrocené situace a konflikty mezi rodiči se složitějším dokazováním, 

případně může být vyžádán posudek soudního znalce či jiná svědectví a důkazy, jež celý 

proces prodlužují. Podobně je tomu i v případě střídavé péče, což může být způsobeno 

mimo jiné i tím, že se na ní nemohou rodiče zpočátku shodnout. 
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Graf č. 8 První rozhodnutí o svěření do péče - průměrná délka řízení od nápadu 

do nabytí právní moci, podle výsledku rozhodnutí 

 
Zdroj: ročenky ministerstva spravedlnosti, údaje za roky 2017 a 2018 pocházejí ze statistických listů s kódem 
S-SL-O (https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html) 

 

První rozhodnutí pro případ rozvodu 

 Soudní rozhodnutí o svěření dítěte do péče pro případ, že se rodiče rozvedou, se 

v posledních letech týká přibližně 23 tisíc dětí ročně. Podobně jako u „prvních rozhodnutí 

o svěření do péče“ i zde stále, navzdory klesajícímu trendu, převažuje svěření dítěte do 

péče matky (graf č. 9). V roce 2018 tomu tak bylo ve tří čtvrtinách rozhodnutí. Podíl 

rozhodnutí svěřujících dítě po rozvodu do péče otce se opět pohybuje na úrovni 6 %. 

Podíly společné i střídavé péče jsou však v porovnání s „prvními rozhodnutími 

o svěření do péče“ vyšší na úkor svěření dítěte matkám. V roce 2018 bylo do 

střídavé péče svěřeno pro případ rozvodu 13 % dětí (2 833) a do společné pak 

6 % (1 370). V „prvních rozhodnutích o svěření do péče“ hraje pravděpodobně roli 

různorodost případů zahrnutých v této skupině rozhodnutí, nabízí se i hypotéza, že 

v případech, kdy je třeba upravit poměry dítěte ihned, např. pro dobu ještě před 

rozvodem, jsou děti častěji svěřovány právě matce. 

 

Graf č. 9 První rozhodnutí pro případ rozvodu  - svěření dítěte do péče z hlediska 

počtu práv (dětí), struktura v % 

 

Pozn.: Případy svěření do péče jiné fyzické osobě než rodičům jsou na úrovni 0,5 % a v grafu nejsou zaneseny. 

Zdroj: ročenky ministerstva spravedlnosti, údaje za roky 2017 a 2018 pocházejí ze statistických listů s kódem 
S-SL-O (https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html) 
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Délka řízení o svěření dítěte do péče pro případ rozvodu byla v posledních letech 

v průměru kratší než v případě „prvních rozhodnutí o svěření do péče“ (graf č. 10). 

Nicméně i zde platí, že nejdelší je to řízení, jehož výsledkem je svěření dítěte po rozvodu 

otci, vůbec nejdéle trvá však to, pokud má o dítě po rozvodu rodičů pečovat jiná fyzická 

osoba. Křivka tohoto opatření je navíc oproti ostatním nejvíce rozkolísaná, což je dáno 

výrazně nižším počtem takových případů, kdy každý může být velmi specifický. 

 

Graf č. 10 První rozhodnutí pro případ rozvodu - průměrná délka řízení od 

nápadu do nabytí právní moci, podle výsledku rozhodnutí 

 

Zdroj: ročenky ministerstva spravedlnosti, údaje za roky 2017 a 2018 pocházejí ze statistických listů s kódem 
S-SL-O (https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html) 

 

Otázkou, jaké je po rozchodu rodičů bydliště dítěte a zda se časem mění, se 

okrajově zabýval výše uvedený výzkum neúplných rodin v rámci projektu „Komplexní 

výzkum o situaci rodin a seniorů“. V době tohoto výzkumu bydlely děti převážně 

s matkou (81 %), každé desáté dítě bydliště měnilo půl napůl, podobný podíl bydlel s 

otcem17. Dotázaní muži však měli častěji než ženy dítě v režimu „střídavé péče“18 

(tabulka č. 5). Podíl „střídavé péče“ se statisticky nelišil dle způsobu ukončení vztahu, 

tedy rozchodem či rozvodem. Tento typ péče byl však častější u dětí, jejichž rodič 

respondent měl vysokoškolské vzdělání (15 % proti 8 % bez maturity). 

 

                                                           
17  Je nutné připomenout, že podmínkou pro zařazení respondenta do výběru byla jeho péče o nezaopatřené 

dítě či děti po dobu minimálně polovinu dnů v měsíci. Děti tedy byly buď ve výlučné péči respondenta, nebo 
ve střídavé péči rodičů. 
18 Pokud hovoříme o „střídavé péči“, nemáme na mysli právní uspořádání, ale reálné rozdělení péče o dítě, 
kdy dítě bydlí přibližně půl měsíce u respondenta, půl u druhého rodiče.  
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Tabulka č. 5 Místo bydliště nezaopatřeného dítěte samoživitele – v době 

výzkumu, v % 

 dle pohlaví respondenta 
dle rodiče 

muž žena 

péče respondenta 65,2 94,7 
převážně jeden 
pečující rodič 

90,3 
v tom muž 9,7 

v tom žena 80,6 

péče obou rodičů 34,8 5,3 péče obou rodičů 9,7 

celkem 100,0 100,0 celkem 100,0 

Zdroj: datový soubor Samoživitelé 2019 in Paloncyová a kol., v tisku 

 

Jak ukazuje graf č. 11, pro naprostou většinu (91 %) dětí se situace v době 

rozchodu rodičů a v době daného výzkumu nelišila. Ty děti, které začaly v prvních třech 

měsících po rozchodu svých rodičů bydlet s matkou či otcem, tak tedy bydlely i v době 

výzkumu. Nejčastěji se situace změnila u těch dětí, u nichž rodiče nejprve praktikovali 

střídavou péči. Tento výzkum zaměřený na další stěžejní témata ze života samoživitelů 

se však nezabýval otázkou, co ke změně vedlo či nevedlo, ani zda k ní došlo na základě 

rozhodnutí rodičů, neboť se tento režim v praxi neosvědčil, či zda k ní došlo na základě 

soudního verdiktu. Důvody, proč k takové změně došlo (v mezidobí jich mohlo být i 

několik, ve výzkumu však na takto podrobnou historii nebyl prostor), mohou být různé. 

Tyto a další otázky budou předmětem podrobného výzkumu, který bude realizován 

v letech 2020 až 2021. 

 

Graf č. 11 Bydliště nezaopatřeného dítěte v době rozchodu rodičů a v době 

výzkumu, v % 

 

Zdroj: datový soubor Samoživitelé 2019 in Paloncyová a kol., v tisku 

  

Pokud se rodiče v uvedeném výzkumu rozešli, tj. konec jejich vztahu nebyl 

(pravděpodobně) upraven soudně a dítě bylo v převážné péči respondenta, pak se téměř 

každé čtvrté dítě s druhým rodičem vůbec nevídá, pokud ano, pak je to nejčastěji méně 

než deset dnů v měsíci (dvě pětiny, graf č. 12). V rodinách samoživitelů, kteří se rozvedli 

a označili se za hlavního pečovatele, je sice podíl dětí, které jsou v kontaktu se svým 

druhým rodičem, vyšší než v předchozí skupině, nicméně k němu nedochází častěji – 

polovina děti vídá druhého rodiče méně než 10 dnů za měsíc. Odráží se zde zřejmě fakt, 

že se v naprosté většině případů jedná o svěření do výlučné péče matky, kdy se dítě 

vídá s otcem dle převažující praxe každý druhý víkend. V celkovém pohledu je ale rovněž 

89,2%

1,3%

20,2%

94,2%

16,2%
10,8%

4,5%

63,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

bydliště v době rozchodu u otce bydliště v době rozchodu u
matky

střídání bydliště v době rozchodu

bydliště v době výzkumu u otce bydliště v době výzkumu u matky střídání bydliště v době výzkumu



6. Statistika ministerstva spravedlnosti týkající se opatrovnických řízení 

 

 
 

37 

běžné, že rodiče řeší péči o dítě nepravidelně. Otázkou však zůstává, zda je tomu ve 

smyslu častějšího či naopak omezenějšího kontaktu. 

 

Graf č. 12 Kontakt dítěte, které bydlí po většinu dní v měsíci s respondentem, 

s druhým rodičem, v % 

 

Zdroj: datový soubor Samoživitelé 2019 in Paloncyová a kol., v tisku 

 

Další rozhodnutí (změna výchovného prostředí) 

Další rozhodnutí o péči o dítě se od prvních rozhodnutí a rozhodnutí pro případ 

rozvodu liší. Případy „dalšího rozhodnutí“ svědčí nepřímo o tom, do jaké míry se mění 

poměry v rodinách a je nutné po nějaké době od vynesení předchozího rozsudku původní 

soudní rozhodnutí o svěření do péče změnit. Přesné důvody nejsou samozřejmě ve 

statistikách zachyceny, může se jednat o případy, kdy se rodiče při prvním soudním 

řízení rozhodli unáhleně (např. motivováni snahou urychlit rozvod), jeden z rodičů byl 

při něm druhým rodičem, popř. soudcem či advokátem, dohnán k souhlasu s uspořádá-

ním, které si sám nepřál, a později se odhodlal k tomu jej změnit, nebo se z různých 

jiných důvodů ukázalo, že původně uskutečněné rozhodnutí jednomu nebo oběma 

rodičům nevyhovuje či nesvědčí dítěti (Peychlová, 2016). Jak již bylo zmíněno výše, 

„další rozhodnutí“ jsou registrována zvlášť a nelze je propojit s těmi původními. Navíc 

„další rozhodnutí“ se netýkají těch samých případů, pro něž byla v daném roce vynesena 

„první“ či další předchozí rozhodnutí. Vezmeme-li velmi hrubý poměr počtu „dalších 

rozhodnutí“ a „prvních rozhodnutí o svěření do péče“, pak v roce 2008 připadalo na jedno 

„další“ necelých osm „prvních“ rozhodnutí, o deset let později byl poměr jedna ku šesti 

(bez zahrnutí případů s „jiným výsledkem“).   

Jelikož dochází ke změně původního rozhodnutí, jsou mezi „dalšími rozhodnutími“ 

nejvíce zastoupena ta, kde bylo dítě novým rozhodnutím svěřeno do péče otce, 

dochází tedy pravděpodobně k přehodnocení případů, kdy bylo předtím dítě svěřeno 

matce či oběma rodičům. Na rozdíl od předchozích typů rozhodnutí jsou mezi „dalšími 

rozhodnutími“ vykazovány i případy, kdy jsou děti svěřeny poručníkovi, i když jsou spíše 

sporadické (max. desítky případů). Výrazně častější je však na rozdíl od předchozích 

soudních statistik i svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby než rodičů (graf č. 

13). To může svědčit o tom, že v případech, které se vrací k soudu, rodiče selhávají ve 

svých rodičovských kompetencích. Podíl dětí svěřených do péče jiné fyzické osobě je 
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v revidujících soudních rozhodnutích srovnatelný s podílem dětí svěřených do střídavé 

péče, tedy v roce 2018 na úrovni 14 %. Pouze relativně malá část případů „dalších 

rozhodnutí“ končí tedy svěřením do střídavé péče, tj. nejedná se zdaleka pouze o případy 

přehodnocení péče výlučné ve prospěch péče střídavé (Peychlová, 2016). 

 Absolutní počty dalších rozhodnutí jsou každoročně ty nejnižší (graf č. 6). Jak 

bylo uvedeno, jsou i obsahově poměrně různorodá. Z tohoto důvodu je vývoj průměrné 

doby trvání řízení velmi nepravidelný. V roce 2018 trvalo další řízení mající za cíl změnit 

původní nastavení v průměru od 103 dnů v případě svěření dítěte poručníkovi po 256 

dnů v případě svěření dítěte do střídavé péče obou rodičů. 

 

Graf č. 13 Další rozhodnutí - svěření dítěte do péče z hlediska počtu práv (dětí), 

struktura v % 

 

Zdroj: ročenky ministerstva spravedlnosti, údaje za roky 2017 a 2018 pocházejí ze statistických listů s kódem 
S-SL-O (https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html) 
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Pro krajské srovnání byla zvolena podrobnější analýza v roce 2008, tedy 

v období, kdy nebyl ještě platný nový občanský zákoník a za který by měla být 
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celkovém počtu dalších rozhodnutí v ČR podílely ty v Praze méně, než tomu bylo v roce 

2008, ale i v porovnání se skupinou prvních rozhodnutí v roce 2018. Je možné se 

domnívat, že jsou v tomto regionu soudní rozhodnutí trvalejší a nedochází tak často 

k jejich soudní revizi. V roce 2018 zde připadlo na jedno další rozhodnutí deset prvních 

o svěření do péče a sedm pro případ rozvodu. Opakem je v tomto smyslu severočeský 

region (dané poměry byly v roce 1:5 a 1:3). 

 

Graf č. 14 Struktura soudních rozhodnutí dle typu a regionu v roce 2008 a 2018, 
v % 

 

 
Zdroj: ročenky ministerstva spravedlnosti, údaje za 2018 pocházejí ze statistických listů s kódem S-SL-O 
(https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html) 

  

Praha 

StČ

JČ

ZČ

SČVČ

JM

SM

první rozhodnutí o svěření dítěte 

2008

Praha

StČ

JČ

ZČ

SČVČ

JM

SM

první rozhodnutí o svěření dítěte 

2018

Praha 

StČ

JČ

ZČ

SČVČ

JM

SM

první rozhodnutí pro případ 

rozvodu 2018

Praha 

StČ

JČ

ZČ

SČVČ

JM

SM

první rozhodnutí pro případ 

rozvodu 2008

Praha 

StČ

JČ

ZČ

SČ

VČ

JM

SM

další rozhodnutí 2008

Praha 

StČ

JČ

ZČ

SČ

VČ

JM

SM

další rozhodnutí 2018

https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html


6. Statistika ministerstva spravedlnosti týkající se opatrovnických řízení 

 

 
 

40 

V období před 10 lety bylo v regionech svěřováno v rámci prvního rozhodnutí 87 

% až 89 % dětí do péče matky, společná péče, jež však byla navíc vykazována spolu se 

střídavou, se pohybovala v případě prvních rozhodnutí o svěření do péče v rozmezí od 

2 % na severní Moravě (3 % pro případ rozvodu) do 5 % v Praze (resp. 7 %). 

 Situace v roce 2018 byla regionálně méně uniformní (graf č. 15). Ve všech 

regionech převládalo v případech prvních rozhodnutí o svěření do péče to ve prospěch 

matky. V tomto smyslu byl nejtradičnější jihočeský region a severomoravský region, 

kde byla výrazně méně zastoupena střídavá péče. Naopak střídavá, ale i společná 

péče byla nejběžnější v Praze a středočeském regionu. Společně představovaly 

v roce 2018 v těchto regionech téměř pětinu tamních prvních rozhodnutí. 

 

Graf č. 15 Struktura prvních rozhodnutí o svěření do péče dle regionů v roce 

2018, v %  

 

Zdroj: Statistické listy s kódem S-SL-O (https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html 

  

Jak již bylo zmíněno výše, je po rozvodu podíl střídavé péče o něco vyšší než 

v případech prvních rozhodnutí vymezených šířeji. To platí i v regionálním pohledu, 

výjimku představuje Praha, kde je dítě v péči obou rodičů častěji i při prvních 

rozhodnutích. Překvapivé jsou údaje za jižní Čechy, kde byla v roce 2018 v případě 

rozvodu v porovnání s ostatními regiony více zastoupena společná péče. V tomto ohledu 

naopak mírně zaostává severomoravský region, kde bylo 76 % dětí svěřeno do péče 

matky, 11 % do střídavé péče, na druhou stranu téměř 8 % do péče pouze otce (graf 

č. 16). 

 

73,2

76,2

84,6

80,3

78,9

76,8

77,9

82,5

78,8

6,1

5,9

5,5

6,8

6,6

7,0

7,3

6,5

6,6

4,7

4,6

2,4

1,9

3,9

3,3

2,8

2,6

3,3

14,4

12,4

6,3

8,8

7,5

11,3

10,4

7,1

9,6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Praha

StČ

JČ

ZČ

SČ

VČ

JM

SM

ČR

svěřeno matce svěřeno otci

svěřeno do společné péče obou rodičů svěřeno do střídavé péče obou rodičů

svěřeno jiné fyzické osobě než rodiči

https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html


6. Statistika ministerstva spravedlnosti týkající se opatrovnických řízení 

 

 
 

41 

Graf č. 16 Struktura prvních rozhodnutí pro případ rozvodu dle regionů v roce 

2018, v %  

 

Zdroj: Statistické listy s kódem S-SL-O (https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html 

  

Další rozhodnutí revidující ta předchozí se ve většině regionů vyznačují tím, že 

je dítě svěřeno nejčastěji otci (graf č. 17). Výjimku v tomto směru představuje pouze 

středočeský a západočeský region, kde je dle výsledku dalšího rozhodnutí častější 

svěření dítěte do péče matky než otce. Třetí nejběžnější změnou bylo v roce 2018 

ustanovení střídavé péče, opět nejvýrazněji v Praze, nejméně často pak v severočeském 

regionu, který patří v případě rozvodu k těm, kde je více preferovaná péče matky. 

Svěření dítěte jiné fyzické osobě než rodiči v průběhu dalšího rozhodnutí je nejčastější 

v jihočeském regionu, v Praze a středočeském regionu k tomu dochází naopak nejméně.  
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Graf č. 17 Struktura dalších rozhodnutí dle regionů v roce 2018, v %  

 

Zdroj: Statistické listy s kódem S-SL-O (https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html 

  

Z hlediska délky trvání řízení jsou nejdelší další řízení obecně v severočeském a 

v jihomoravském regionu, přestože v nich došlo v porovnání s obdobím před 10 lety 

k nejvýraznějšímu zkrácení, dlouhá řízení jsou i v Praze. Naopak, podprůměrných hodnot 

bylo v roce 2018 dosaženo v jihočeském regionu. 

6.3 Rozhodnutí opatrovnických soudů ve věcech výživy 
dítěte 

Jednou z nejvýznamnějších agend, které jsou na opatrovnickém úseku soudů 

vyřizovány, je rozhodování o výživném (§ 910 a násl. občanského zákoníku). To 

znamená rozhodování o tom, který z rodičů a kolik má platit na výživu svého nezletilého 

potomka (případně zletilého dítěte, bylo-li řízení zahájeno před nabytím jeho zletilosti). 

Je evidentní, že soudní statistiky zaznamenávají pouze případy, kdy je výživné řešeno 
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otcovství stanoveno výživné otci apod. (viz kapitola 6.1). V dalším rozhodnutí jsou 

sledovány změny výše výživného, jeho zvýšení, snížení, ponechání v dosavadní výši, 

zproštění vyživovací povinnosti, příp. povinnost složit zálohu na výživné splatné 

v budoucnu. Vybrané formy soudního jednání o výživném nyní rozebereme podrobněji. 

 

První rozhodnutí 

Okresní soudy každoročně rozhodují o výživě přibližně 30 tisíc dětí ve 

více než 21 tisících rodin. Na jednu rodinu tak vychází v průměru 1,4 dítěte, o jehož 

výživě se rozhoduje. V čase jsou tyto počty poměrně konzistentní, mění se však dílčí 

ukazatele opatrovnického řízení. Předně se snižuje podíl otců, kterým byla nařízena 

povinnost platit výživné, a to z více než 92 % v polovině 90. let minulého století na 

současných 83 % v roce 2018. Tento pokles je kompenzován jednak relativně častějším 

nařízením vyživovací povinnosti matkám (vzestup ze 7 % na 11 %) a zejména 

v posledních letech nárůstem počtu i podílu rozhodnutí o povinnosti platit výživné oběma 

rodičům (z necelého 1 % na 6 %, viz graf č. 18). Případy, kdy je povinnost určena jiné 

osobě než rodiči, se dlouhodobě týkají pouze jednotek až nižších desítek dětí, 

v relativním vyjádřením 0,1-0,2 %. Proto nejsou v grafu č. 18 zobrazeny. 

 

Graf č. 18 Komu byla stanovena povinnost platit výživné z hlediska počtu práv 

(dětí), struktura v % 

 

Zdroj: ČSÚ, 2019; údaje za rok 2018 pocházejí z vybraných statistických listů s kódem S-SL-O 
(https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html) 

 

Soudní řízení o určení povinné osoby, která má platit výživné, trvá 

v současnosti (ode dne nápadu do dne právní moci) zhruba 200 dní, je-li danou 

osobou matka nebo oba rodiče, resp. kolem 150 dní pokud jí je otec. Ze statistik 

vyplývá, že soudní řízení se v uplynulých letech zrychlilo, přičemž výraznější zkracování 

celého procesu bylo patrné na počátku nového století (graf č. 6.14). Očekávaná větší 

složitost soudního jednání v případech, kdy se povinnou osobou stávají oba rodiče, příp. 

možná menší obvyklost řízení, ze kterých vychází matka jako osoba povinná platit 
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výživné, stojí zřejmě v pozadí rozvleklejších řízení, než je tomu v průměru u „běžných“ 

rozhodování, kdy nutnost platit výživné připadá na otce. 

 

Graf č. 19 Průměrná délka řízení ode dne nápadu do nabytí právní moci, podle 

osoby povinné platit výživné (první rozhodnutí) 

 

Zdroj: ministerstvo spravedlnosti, 2017c; údaje za roky 2017 a 2018 pocházejí z vybraných statistických listů 
s kódem S-SL-O (https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html) 

 

Průměrná výše výživného stanoveného při prvním rozhodnutí o vyživovací 

povinnosti se v posledních letech zvyšuje, zejména je-li plátcem otec dítěte (graf č. 

20). Z grafu č. 20 je dále zřejmé, že průměrné výživné stanovené otci je zhruba 

dvakrát vyšší než průměrné výživné stanovené matce. Protože při určování 

výživného soud přihlíží k majetkovým poměrům povinného a protože průměrné mzdy 

mužů jsou vyšší oproti ženám, lze část tohoto rozdílu vysvětlit právě jejich rozdílnými 

výdělky. Výroční zpráva navíc doplňuje, že rozdíl mezi příjmy otce a matky, kteří vedou 

spor o výživné, je větší než rozdíl mezi příjmy mužů a žen v celé populaci ČR (minister-

stvo spravedlnosti, 2019: 67). V případě, že je povinnost platit výživné stanovena oběma 

rodičům, zachycují statistiky pouze vyšší z obou částek, přičemž obvykle se vzhledem 

k výši příjmů jedná o částku stanovenou otci. Hodnoty jsou v tomto případě v průměru 

nižší než částky stanovené pouze otcům, protože dítě má zajištěn příjem od obou rodičů. 
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Graf č. 20 Průměrná výše výživného na jedno dítě, podle povinné osoby (první 

rozhodnutí) 

 

Zdroj: převzato z ministerstva spravedlnosti, 2019: 66 

 

Souvislost výše výživného s úrovní příjmu potvrzuje i následující graf č. 21, který 

zobrazuje nižší podíl výživného na čistém měsíčním příjmu žen ve srovnání s muži. 

Současně je z grafu č. 21 dobře patrný klesající podíl výživného na čistém příjmu 

povinného v čase, především v případě otců. To lze vysvětlit zlepšující se ekonomickou 

situací v České republice spojenou se zvyšováním příjmů (a to nejen u povinných osob). 

 

Graf č. 21 Průměrný podíl určeného výživného na čistém měsíčním příjmu 

povinné osoby, v % 

 

Zdroj: převzato z ministerstva spravedlnosti, 2019: 67 

 

S věkem (oprávněného) dítěte se částky stanoveného výživného zvyšují. 

Zatímco otcové (při prvním rozhodnutí o výživném) měli v roce 2017 stanoveno výživné 

v průměru od necelých 2 500 Kč na dítě do pěti let věku do 4 000 Kč na dítě ve věku 
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15-18 let, matkám bylo výživné vyměřeno průměrně v poloviční výši (graf č. 22).19 

Z uvedeného grafu je dále patrný nárůst částek výživného u jednotlivých věkových 

kategorií dětí od roku 2010, které mají povinnost platit otcové. Rychleji se přitom 

zvyšovalo vyměřené výživné dětem školního věku a dospívajícím. V případě matek 

průměrná hodnota výživného v čase spíše kolísá, i když určitá tendence růstu je zřejmá 

i u nich. 

 

Graf č. 22 Průměrná výše výživného podle věku dítěte a podle povinné osoby 

 

Zdroj: ČSÚ, 2019 

 

Jistě podnětné a zajímavé by bylo doplnění dostupných statistik např. o třech 

nejčastěji vyplácených částkách výživného, příp. o minimálních a maximálních hodno-

tách výživného, k čemuž mj. nabádá i analytický materiál ministerstva spravedlnosti 

(2017b). Jeho autoři na datech stanovení výživného pro děti do pěti let věku v roce 2015 

mj. ukázali, že nejčastější hodnota výživného byla 2 000 Kč, mediánová hodnota činila 

1 000 Kč v případě matek, resp. 2 200 Kč v případě otců nebo že dvě třetiny dětí 

dostávaly výživné v rozmezí jednoho až třech tisíc Kč. 

Jak už bylo popsáno výše, průměrný podíl stanoveného výživného (při 

prvním rozhodnutí o výživě dítěte) činí zhruba 13 % z čistých příjmů povinných 

otců, resp. 11 % mají-li povinnost hradit výživné matky. Ve sledovaném období 

posledních sedmi let je přitom znatelné snižování relace výživného k příjmům povinné 

osoby, a to i při zohlednění věku dítěte (graf č. 23). Stanovení vyšších částek výživného 

                                                           
19  Podle přehledu o rozhodování o výživném činilo v roce 2018 průměrné výživné stanovené otci při prvním 

rozhodnutí přibližně 2 700 Kč (dítě do pěti let) až 4 300 Kč (dítě 15-18 let), resp. 1 100 Kč až 2 200 Kč 
stanovené matce, viz statistický list S-SL-O (https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-
listu.html). Po očištění těchto údajů od extrémních hodnot budou průměrné hodnoty výživného pravdě-
podobně nepatrně nižší, což dedukujeme ze srovnání obdobných statistik za rok 2017 a z výroční zprávy 
ministerstva spravedlnosti, 2018. Z důvodu nenavazující časové řady tak data za rok 2018 nejsou přidána 
do grafu. 
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s rostoucím věkem dítěte se pak odráží ve vyšším podílu výživného na příjmu povinné 

osoby u starších dětí v porovnání s těmi mladšími. V grafu č. 23 jsou navíc naznačeny 

linie procentuálního rozmezí, které vzešlo z doporučující tabulky ministerstva spravedl-

nosti pro soudce rozhodující v otázkách výživného, i když věkové hranice dětí se mírně 

liší (srov. s tabulkou č. 6, Ministerstvo spravedlnosti, 2010). Tabulka vznikla jako 

pomocný, doporučující, právně nezávazný nástroj za účelem sjednocení rozhodovací 

praxe soudů v otázkách výživného na nezaopatřené děti. V každém případě příslušný 

soud by měl respektovat specifika každého posuzovaného případu a zohlednit všechny 

relevantní okolnosti, které mohou mít vliv na určení výživného. 

 

Graf č. 23 Průměrný podíl určeného výživného na čistém měsíčním příjmu 

povinné osoby, v % 

 

Pozn.: Pro rok 2015 nejsou v grafu zobrazeny extrémní průměrné hodnoty 50,3 % (dítě do pěti let) a 248,1 % 
(dítě 11-14 let) v případě otců. Jak uvádí analýza ministerstva spravedlnosti (2017b), může to být dáno 
zahrnutím extrémních položek, které výslednou průměrnou hodnotu zkreslují. 

Zdroj: ČSÚ, 2019; ministerstvo spravedlnosti, 2010 

 

Tabulka č. 6 Doporučující tabulka pro stanovení výše výživného 

věk dítěte 0-5 let 6-9 let 10-14 let 15-17 let 18 a více let 

výše výživného v % čistého 
příjmu povinné osoby 

11 – 15 % 13 – 17 % 15 – 19 % 16 – 22 % 19 – 25 % 

Zdroj: ministerstvo spravedlnosti, 2010 

 

Tabulka byla navržena jako standardně použitelná pro rozhodování o výši 

výživného u povinného s nejvýše třemi vyživovacími povinnostmi (dětmi), přičemž dolní 

hranice se využije zejména tehdy, kdy má povinný vyživovat více dětí. Soud pak určí 
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výživné pro každé dítě výběrem procentuálního dílu při spodní hranici rozmezí pro 

příslušnou věkovou kategorii20 a prostým součtem zjistí doporučenou celkovou výši 

výživného (ministerstvo spravedlnosti, 2010: 8). V praxi se ale mohou aplikovat i jiné 

varianty, například při dvou dětech se vezme rozmezí stanovené pro starší dítě a součet 

výživného pro obě děti odpovídá horní hranici daného rozpětí (Aperio, 2019: 152). To 

vše může být důvodem toho, že průměrný podíl výživného na příjmech povinné osoby 

se pohybuje spíše na dolní hranici definovaného procentuálního rozpětí. Jsou-li 

povinnými osobami matky, které mají hradit výživné dětem školního a staršího věku, 

podíl průměrně stanoveného výživného na jejich příjmu dolní hranice vymezeného 

intervalu dlouhodobě ani nedosahuje. 

 

První rozhodnutí pro případ rozvodu 

Rozhodnutí o vyživovací povinnosti pro případ rozvodu se ročně dotýkají 

snižujícího se počtu rodin a dětí. Zatímco počet rodin čelících rozhodnutí soudu pro účely 

výživného dětí v případě rozvodu rodičů se od počátku století snížil z úrovně zhruba 21 

tisíc na necelých 14 tisíc rodin v roce 2018, počet dětí, kterých se soudní rozhodnutí 

týkalo, poklesl z 30 tisíc na téměř 21 tisíc dětí v roce 2018. Z grafu č. 24 je patrné, 

že čím dál méně často určují soudy vyživovací povinnost jen otcům (ještě v roce 2000 

byla povinnost platit výživné v 93 % stanovena otcům, v roce 2018 se otcové řadili mezi 

povinné osoby z 83 %), častěji ji delegují na matky (nárůst z 6 % na 10 %) nebo na oba 

rodiče současně (vzestup z necelého 1 % na 7 %). Jiné osoby musí v případě rozvodu 

rodičů platit výživné jen výjimečně. 

 

Graf č. 24 Komu byla pro případ rozvodu stanovena povinnost platit výživné 

z hlediska počtu práv (dětí), struktura v % 

 

Zdroj: ministerstvo spravedlnosti, 2017c; údaje za roky 2017 a 2018 pocházejí z vybraných statistických listů 
s kódem S-SL-O (https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html) 

 

                                                           
20  Jednotlivé věkové kategorie byly nastaveny podle období, ve kterých v životě dítěte obvykle nastávají 

podstatné změny spojené se zvýšenými výdaji (převážně vázanými na školní docházku). Ministerstvo 
spravedlnosti, 2010 
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Soudní řízení pro případ rozvodu probíhá ode dne podání do nabytí právní 

moci v průměru přibližně 130 kalendářních dnů, má-li výživné platit otec. Řízení, 

jehož výsledkem je stanovení povinnosti platit výživné matce nebo oběma rodičům, 

je opět zhruba o měsíc delší, v současnosti kolem 160 dní. V počátečním období, za 

které jsou uvedené statistiky k dispozici, se dařilo projednat danou problematiku sice 

pomaleji, každoročně se však situace zlepšovala, v posledních letech je patrné určité 

ustálení délky soudního procesu s mírným příslibem dalšího zkracování (graf č. 25). 

 

Graf č. 25 Průměrná délka řízení ode dne nápadu do nabytí právní moci, podle 

osoby povinné platit výživné 

 

Zdroj: ministerstvo spravedlnosti, 2017c; údaje za roky 2017 a 2018 pocházejí z vybraných statistických listů 
s kódem S-SL-O (https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html) 

 

Rozhoduje-li soud o výživném pro případ rozvodu, jsou průměrné částky 

stanoveného výživného vyšší než při prvním rozhodnutí, a to hlavně u nejmenších 

dětí (pro rok 2017 cca od 3 000 Kč u dětí do pěti let do 4 300 Kč u dětí ve věku 15-18 

let v případě otců, resp. od 1 200 Kč do 2 200 Kč v případě matek)21. To může být 

z části způsobeno tím, že věk dítěte při rozhodování o péči v případě rozvodu je výrazně 

vyšší (ministerstvo spravedlnosti, 2018). Graf č. 6.21 ukazuje tři zásadní charakteristiky 

týkající se výše výživného: 1) nárůst částek výživného se zvyšujícím se věkem dítěte, 

2) stanovení výživného otcům ve zhruba dvojnásobné výši oproti matkám a 3) vzestup 

částek výživného v čase. Průměrný podíl určeného výživného pro případ rozvodu na 

příjmech otce jako povinné osoby se v závislosti na věku dítěte pohyboval v roce 2017 

v rozmezí od 12 % do 16 %, v případě matek od 10 % do 14 %. Z důvodu chybějících 

dat v časové řadě zde vývoj podílu výživného na příjmu povinné osoby graficky 

neuvádíme. 

 

                                                           
21  Podle přehledu o rozhodování o výživném činilo v roce 2018 průměrné výživné stanovené otci při prvním 

rozhodnutí pro případ rozvodu necelých 3 500 Kč (dítě do pěti let) až 4 500 Kč (dítě 15-18 let), resp. 1 300 
Kč až 2 500 Kč stanovené matce, viz statistický list S-SL-O (https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-
statistickych-listu.html). Po očištění těchto údajů od extrémních hodnot budou průměrné hodnoty výživného 
pravděpodobně nepatrně nižší, což dedukujeme ze srovnání obdobných statistik za rok 2017 a z výroční 
zprávy ministerstva spravedlnosti, 2018. Z důvodu nenavazující časové řady tak data za rok 2018 nejsou 
přidána do grafu. 
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Graf č. 26 Průměrná výše výživného (pro případ rozvodu) podle věku dítěte a 

podle povinné osoby 

 

Zdroj: ČSÚ, 2019 

 

Krajské srovnání 

Srovnání statistik za soudní kraje zde prezentujeme za poslední tři roky (2016-

2018). Jak už bylo uvedeno výše, první rozhodnutí o výživě dětí se v posledních 

letech každoročně týkalo kolem 21 tisíc rodin s 30 tisíci dětmi. Nejvíce těchto rodin i 

dětí (pětina) spadalo v uvedeném období do příslušnosti soudů Severomoravského 

kraje, obdobné zastoupení začínají postupem času vykazovat i soudy v Jihomorav-

ském kraji. Naproti tomu nejnižší počet rodin i dětí (kolem 6 %), jichž se týkala 

problematika výživného, evidují v Jihočeském kraji. Při rozhodování o výživném 

v případě rozvodu, jež celkově zahrnovalo téměř 14 tisíc rodin s bezmála 21 tisíci dětí, 

je pořadí krajů na prvních dvou místech obrácené, poslední místo zůstává Jihočeskému 

kraji. 

Z hlediska určení povinné osoby existují mezi kraji rovněž dílčí rozdíly. Jak při 

prvním rozhodnutí, tak při rozhodnutí v případě rozvodu, stanovují povinnost platit 

výživné matce dítěte soudy nadprůměrně častěji v Jihomoravském kraji (ve 

srovnání s průměrem ČR), a to především na úkor méně se vyskytujícího nařízení 

povinnosti otců. Opačná je situace v Severomoravském kraji, ve kterém soudy 

nadprůměrně častěji (při prvním rozhodnutí) stanovují povinnost platit výživné 

otci, méně pak matce. Při rozhodování pro případ rozvodu nevykazují statistiky pro 

Severomoravský kraj výraznější odchylky od průměru ČR, vyděluje se ale Hlavní město 

Praha s častější volbou otců jako povinných osob. Případy, kdy mají výživné platit oba 

rodiče, se ve sledovaném období v jednotlivých krajích různě proměňují, jak směrem 

k jeho častějšímu využívání, tak směrem k jeho upozadění. Stále ale zůstává třetí nej-

častější variantou při určování osoby povinné plnit svou vyživovací povinnost, v rámci 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

matce otci matce otci matce otci matce otci

-5 let 6 - 10 let 11 - 14 let 15 - 18 let

v
ý
š
e
 v

ý
ž
iv

n
é
h

o
 v

 K
č

podle věku dítěte - povinnost platit výživné stanovena:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



6. Statistika ministerstva spravedlnosti týkající se opatrovnických řízení 

 

 
 

51 

krajů pak nelze vysledovat jednoznačný trend o jeho hojnějším nebo naopak spíše 

vzácnějším využívání v určitém kraji. 

Kratší soudní proces co do počtu kalendářních dnů (ode dne nápadu do dne právní 

moci) v případech, kdy je plátcem výživného stanoven otec, ve srovnání s řízením, z 

něhož vyplývá tato povinnost matce, příp. oběma rodičům, platí i v rámci jednotlivých 

soudních krajů. Zajímavější je však mezikrajské srovnání, které ukazuje, že nejdelší 

trvání má soudní řízení v Severočeském kraji, následovaném Hlavním městem 

Praha a krajem Jihomoravským. Znatelné zrychlení soudního projednávání vykázaly 

v letech 2016-2018 celkově soudy v Severomoravském kraji, které se z nadprůměrných 

délek dostaly pod průměr ČR. Soudům v ostatních krajích stačí na soudní řízení 

v průměru méně dní, než činí celostátní průměr, přičemž dlouhodobě nejkratší délku 

(cca o dva měsíce) mají soudní řízení ve věci výživného v Jihočeském kraji, 

druhým nejlepším je v tomto směru Středočeský kraj. 

 Krajské srovnání z hlediska výše stanoveného výživného bohužel není v žádných 

statistikách k dispozici. Dostupnost takových dat by umožnila porovnat částky výživného 

v jednotlivých krajích a přinést odpovědi např. na otázku, zda je analogicky nadprůměr-

ným pražským mzdám zde určováno i nadprůměrné výživné nebo zda průměrná výše 

výživného každoročně roste ve všech krajích stejným tempem apod. Jen částečně 

chybějící statistiku supluje analýza ministerstva spravedlnosti (2017b), která regionální 

rozdíly vyčíslila alespoň pro rok 2015. 

Z této analýzy (po očištění od extrémních hodnot nižších než 101 a vyšších než 

19 999 Kč) vyplývá, že nejvyšší výživné je určováno matkám, otcům nebo oběma 

rodičům v obvodu městského soudu v Praze, nejnižší v případě matky na soudech 

místně příslušných pod krajský soud (KS) v Plzni, v případě otce pod KS Ústí nad Labem 

a v případě obou rodičů pod KS České Budějovice. V Praze je přitom diference 

průměrných hodnot stanoveného výživného otcům a matkám nejvyšší, na soudech 

příslušných pod KS Ústí nad Labem a Ostrava naopak nejnižší. 

Regionální odlišnosti zůstávají i při srovnání průměrného podílu určeného 

výživného na čistém měsíčním příjmu povinné osoby, i když spíše jen v případě otců, 

kdy maxima opět dosahují v obvodech městského soudu v Praze (16,6 %), minima na 

soudech příslušných pod KS Ústí nad Labem a Ostrava (12,4 %, resp. 12,5 %).22 

Průměrný podíl stanoveného výživného na příjmu matky jako povinné osoby je mnohem 

vyrovnanější (od 9,8 % pro KS Ústí nad Labem do 11,4 % pro KS České Budějovice a 

KS Praha).  

 

Další rozhodnutí 

Další rozhodnutí o výživě dítěte, které sleduje změny výše výživného, 

představuje ročně přibližně čtvrtinu všech soudních rozhodnutí v oblasti vyživovací 

povinnosti, ať již z hlediska počtu rodin nebo dětí. Důvodem k žádosti o úpravu 

výživného je podstatná změna poměrů na straně oprávněného (např. navýšení nákladů 

reflektujících zvýšené výdaje spojené se vzdělávacími potřebami, nově vzniklé zdravotní 

potíže) nebo na straně povinného (např. změna majetkových poměrů, příjmové situace, 

vznik další vyživovací povinnosti). 

Nejčastěji (zhruba v polovině případů) se jedná o zvýšení výživného. Zatímco 

na počátku 20. století se výživné zvedalo v necelých šesti tisících rodinách ročně pro 

téměř sedm tisíc dětí, od roku 2007 se tyto počty více než zdvojnásobily. V současnosti 

                                                           
22  Vyloučena jsou pozorování, kdy podíl je menší než 1 % nebo větší než 50 % (ministerstvo spravedlnosti, 

2017b). 
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je výživné soudně zvýšeno více než 11 tisícům dětí v téměř 9 tisících rodin (2018). 

Povinnost platit vyšší výživné je nejčastěji nařízena otcům, i když v posledních letech 

narůstá počet rozhodnutí, která zvyšují výživné matkám, nebo oběma rodičům. Vyplývá 

to z dostupných statistik, podle kterých ještě v roce 1995 byla povinnost platit vyšší 

výživné stanovena v 98 % případů otcům, kdežto v roce 2018 činil tento podíl 92 %. 

Vyšší výživné tak častěji platí matky (nárůst z 2 % v roce 1995 na 7 % v roce 2018), 

příp. oba rodiče (zvýšení z 0,2 % na 1 %). V roce 2017 činila průměrná výše tohoto 

zvýšeného výživného 1 200 Kč až 2 200 Kč (podle věku dítěte), pokud výživné platily 

matky, resp. 2 600 Kč až 3 600 Kč v případě otců (ČSÚ, 2019). 

Na druhou stranu povinnost platit nižší výživné se týká v současnosti zhruba 

tisícovky rodin s 1,5 tisícem dětí. I v těchto případech je vzhledem k dominanci otců 

jako plátců výživného jeho částka z většiny ponížena otcům, v porovnání s ostatními 

rozhodnutími soudu se to však týká relativně nižšího podílu otců (86 % v roce 2018). 

Výživné bývá relativně častěji snižováno ženám – od počátku století osciloval relativní 

podíl kolem 10 %, v posledních třech letech rostl na 13 % v roce 2018. Průměrně 

stanovené nižší výživné matkám se v roce 2017 pohybovalo v závislosti na věku dítěte 

v rozmezí od 700 Kč do 1 300 Kč, v případě otců od 2 000 Kč do 2 800 Kč (ČSÚ, 2019). 

O zproštění povinnosti platit výživné v posledních čtyřech letech úspěšně 

žádalo 1,7 tisíc rodičů pro 2,2 tisíce dětí. Zastoupení matek a otců, kteří byli 

rozhodnutím soudu zbaveni vyživovací povinnosti, je v těchto případech v komparaci 

s ostatními rozhodnutími soudu poměrně vyrovnanější. Matkám i otcům byla povinnost 

hradit výživné odejmuta téměř shodně ve zhruba 40 % případů, ve zbývajících 20 % 

byli povinnosti zproštěni oba rodiče. Důvody vedoucí k tomuto opatření nejsou známy, 

ale pravděpodobně se může jednat o případy, kdy se např. oprávněnému rodiči výrazně 

zlepší finanční situace nebo naopak zdravotní či jiné okolnosti neumožňují povinnému 

rodiči výdělečnou činnost.  

Jedním z dalších rozhodnutí soudu je ponechání povinnosti platit výživné 

v dosavadní výši. Tato rozhodnutí jsou obdobně málo častá jako předchozí dva typy. 

Svých maxim na úrovni 1,9 tisíc rodin s 2,5 tisíci dětmi dosahovaly v první polovině 

tohoto desetiletí, postupným snižováním se dostaly na 1,2 tisíce rodin s 1,6 tisíci 

dětmi v roce 2018. V 84 % případů ponechaly soudy povinnost platit výživné 

v dosavadní výši otcům, ve 14 % matkám a ve 2 % oběma rodičům. 

Naopak, druhým nejčastějším typem dalšího rozhodnutí soudů, které mění výši 

výživného, je (nové) stanovení povinnosti platit výživné. Počty těchto rozhodnutí 

vykazují spíše rostoucí trend. V roce 2018 se dotkly 5,6 tisíci rodin s 6,8 tisíci dětmi. 

V posledních deseti letech je tato povinnost nejčastěji stanovena matce (ze 43 % v roce 

2018), i když jejich „náskok“ před otci není velký (41 %). Soudy dále stále častěji určují 

povinnost platit výživné oběma rodičům (16 %). 

Spíše jen výjimečně (v jednotkách až dvou desítkách případů rodin a dětí ročně) 

rozhodují soudy o povinnosti složit zálohu na výživné splatné v budoucnu (podle  

§ 918 občanského zákoníku). 

Pod „jiným výsledkem“ statistiky ukrývají případy, kdy je návrh vzat zpět a řízení 

zastaveno. Tato situace nastává jak při prvních rozhodnutích, tak při rozhodnutích o 

změně výživného. Takových spisů (rodin) bylo v posledních letech každoročně kolem 11 

tisíc, přičemž se dotýkaly 14 až 16 tisíci dětí. 
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Vyživovací povinnost rodičů ke zletilým dětem 

Vyživovací povinnost rodičů k dětem přímo nesouvisí s věkem dítěte, ale trvá tak 

dlouho, než jsou ony schopny se samy živit. Nemusí tedy končit zletilostí dítěte, ale může 

pokračovat až do 26 let věku, příp. i déle, pokud se dítě věnuje studiu jako přípravě na 

budoucí povolání. Studium přitom musí být smysluplné a ne jen účelové pro získání 

prostředků od rodičů. 

Dostupné statistiky se údajům v oblasti výživného pro zletilé děti v podstatě 

nevěnují. Alespoň základní představu si však lze udělat z přehledu rozhodnutí soudů 

zabývajících se spory ve věci vyživovací povinnosti rodičů k zletilým dětem (ministerstvo 

spravedlnosti, 2017c).23 Zatímco v prvním desetiletí tohoto století se počet spisů (rodin), 

o kterých soudy v této souvislosti každoročně rozhodly, zvýšil z úrovně kolem tří tisíc 

na téměř pět tisíc, v současnosti činí dva tisíce. Počet dětí, kterých se daný spor týkal, 

byl jen nepatrně vyšší a vykazoval (až na dvě výjimky) v podstatě stejný vývoj. Od roku 

2017 je ve statistikách rozlišeno, zda se jednalo o vyživovací povinnost matky nebo 

otce, přičemž jejich četnost odpovídá poměru 1 ku 4. Průměrná délka soudního řízení od 

dne nápadu do nabytí právní moci se dlouhodobě pohybuje v intervalu 260-280 

kalendářních dní. 

 

  

                                                           
23  Příp. v přehledu statistických listů pod kódem S-SL-C (https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-

statistickych-listu.html). 

https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html
https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html
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7.  Trestný čin zanedbání povinné výživy 

Neplnění vyživovací povinnosti může být posouzeno jako trestný čin. Ve „starém“ 

trestním zákoně (č. 140/1961 Sb.) účinném do konce roku 2009 bylo zanedbání povinné 

výživy definováno v § 213. Za neplnění povinnosti, byť z nedbalosti, vyživovat nebo 

zaopatřovat jinou osobu hrozil trest odnětí svobody až na jeden rok, za úmyslné 

vyhýbání se této povinnosti trest až na dva roky. Odnětím svobody na šest měsíců 

až tři roky byl potrestán rodič, který z důvodu zanedbání povinné výživy vystavil 

oprávněnou osobu nebezpečí nouze. „Nový“ trestní zákoník (č. 40/2009 Sb.) účinný 

od ledna 2010 vymezil zákonné znaky trestného činu zanedbání povinné výživy (§ 196) 

výslovným stanovením doby delší než čtyři měsíce a prodloužil délku odnětí svobody 

až na dva roky v případě nedbalostního neplacení výživného, na šest měsíců až tři roky 

při úmyslném vyhýbání se plnění vyživovací povinnosti a na jeden rok až pět let, byla-

li oprávněná osoba vystavena nebezpečí nouze nebo byl-li pachatel za takový čin v 

posledních třech letech odsouzen nebo potrestán. Jednalo se tak o určité zpřísnění, které 

„… však nemělo odstrašující účinek a nesplnilo svůj preventivní význam, k poklesu počtu 

odsouzených osob nedošlo, naopak došlo ke zvýšení délky ukládaných trestů, což mělo 

samozřejmě významně negativní vliv i na složení a počet vězeňské populace.“ 

(ministerstvo spravedlnosti, 2017b: 109). Novela trestního zákoníku (č. 390/2012 Sb.) 

zavedla s účinností od října 2012 možnost zabavení řidičských oprávnění k řízení 

motorových vozidel a vrátila sazby odnětí svobody nejdéle na tři roky tak, jak tomu bylo 

do konce roku 2009. 

Tzv. účinná lítost, to znamená dodatečné zaplacení výživného (před vyhlášením 

rozsudku), může povinnému rodiči pomoci se trestu legálně vyhnout. Odsouzení nebo 

výkon trestu však nezbavuje neplatiče povinnosti uhradit dlužné výživné. Je zřejmé, že 

při pobytu ve vězení jsou šance na uhrazení výživného nižší, nicméně osoby, které jsou 

ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, mohou alespoň část peněz z odměny za 

vykonanou práci použít na tyto účely. Podle vyhlášky ministerstva spravedlnosti 

(č. 10/2000 Sb.) se k úhradě výživného nezaopatřených dětí použije 30 % (33 % od 

ledna 2020) z čisté odměny odsouzeného za vykonanou práci. 

Podle dostupných statistik ministerstva spravedlnosti je trestný čin zanedbání 

povinné výživy nejčastějším trestným činem proti rodině a dětem (v roce 2018 

představoval cca 80 % všech trestných činů proti rodině a dětem, zbytek tvořily trestné 

činy ohrožování výchovy dítěte, opuštění dítěte, týrání, únosu aj.) a čtvrtým 

nejčastějším trestným činem celkem v České republice (v letech 2017 a 2018, 

v letech 2015 a 2016 třetím nejčastějším a v dřívějších letech dokonce druhým 

nejčastějším trestným činem). Od poloviny 90. let minulého století (do roku 2016) 

evidují kriminalistické statistiky více než deset tisíc trestních činů zanedbání 

povinné výživy ročně, s vrcholy v roce 2002 a 2011 na úrovni 15 tisíc trestných činů 

(graf č. 27). Z grafu č. 27 je patrný pokles počtu trestných činů zanedbání povinné 

výživy v posledních letech na úroveň kolem osmi tisíc v roce 2018, spolu s tím se 

snižuje i počet stíhaných osob.24 

Naproti tomu počty odsouzených osob za zanedbání povinné výživy vykazovaly 

ve sledovaném období spíše rostoucí trend s maximem více než 11 tisíc odsouzených 

osob v roce 2013. Poté obdobně jako předchozí dva ukazatele tyto počty klesají, až na 

                                                           
24  Statistiky uvedené v tomto odstavci vycházejí z údajů státních zastupitelství.  
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hodnotu kolem pěti tisíc odsouzených v roce 2018.25 „Podmínku“ dostává většina 

odsouzených osob (téměř tři čtvrtiny v roce 2018), trest nepodmíněného odnětí 

svobody se týká v průměru necelé tisícovky osob (s výkyvy, jež jsou patrné z grafu 

č. 27), i když v posledních šesti letech spíše průměrně 700 osob ročně. Zatímco v druhé 

polovině 90. let končil ve vězení každý pátý odsouzený, v prvním desetiletí 20. století 

zhruba každý sedmý. V posledních třech letech se relativní počty osob odsouzených 

k trestu odnětí svobody ustálily na 12 % (ze všech odsouzených osob). Většina z nich 

(až 90 % v letech 2014-2018) stráví ve vězení nejvýše jeden rok. V letech 2011 a 2012 

však činil tento podíl v souvislosti s novým trestním zákoníkem a změnou legislativy jen 

necelých 50 %, nepatrně častější totiž byly tresty delší. 

 

Graf č. 27 Zanedbání povinné výživy 

 

Zdroj: ministerstvo spravedlnosti, 2017a; údaje za roky 2017 a 2018 pocházejí z vybraných trestních 
statistických listů s kódem S-SL-T (https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html) 

 

Z regionálního hlediska nabízejí soudní statistiky srovnání osmi soudních krajů 

(viz kapitola 5). Nejvyšší počty trestných činů i odsouzených osob za zanedbání 

povinné výživy evidují v mezikrajském srovnání dlouhodobě (sledováno od roku 2008 

do roku 2016) soudy v Severomoravském kraji (v průměru 19 % z celé ČR), 

v Jihomoravském a Severočeském kraji (po 17 %), nejnižší naopak v Jihočeském 

kraji (7 %). V rámci jednotlivých krajů se však častěji (oproti průměru ČR) zabývají 

neplacením výživného soudy ve Středočeském kraji a dále v Jihočeském, 

Východočeském a Jihomoravském kraji, naopak podprůměrně v Hlavním městě 

Praze a Západočeském kraji. Poměr odsouzených osob k celkovému počtu trestných 

činů přesahoval prakticky ve všech krajích 90 % v letech 2011–2013, v následujících 

letech se snížil na 70–80 %. Jedna osoba tak může být odsouzena za více než jeden 

                                                           
25  Uvedené statistiky vycházejí z podkladů soudů. Jedná se o údaje o pravomocně odsouzených osobách, kdy 

právní moc rozhodnutí nastala v příslušném roce. 
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trestný čin nebo délka soudního řízení trvá déle a ne všechny trestné činy tak mají již 

odsouzené osoby.  

Podíl osob, které byly za neplacení výživného odsouzeny k nepodmíněnému 

trestu odnětí svobody, je od roku 2008 nadprůměrný v obou moravských krajích a až 

na jedno či dvouleté výjimky v kraji Východočeském a Jihočeském. Naproti tomu 

relativně nejméně odsuzují k nepodmíněnému výkonu trestu do vězení soudy 

v Severočeském kraji. Trest odnětí svobody do jednoho roku stanovují ve vyšší míře 

v Hlavním městě Praze a častěji i ve Východočeském kraji, na druhou stranu spíše delší 

tresty dostávají odsouzené osoby v Jihočeském kraji. 

Průměrná délka řízení od zahájení trestního stíhání za neplacení 

výživného do nabytí právní moci se od roku 2011 do současnosti prodlužuje, i 

když spíše v určitých vlnách než kontinuálně (tabulka č. 7).26 V současnosti trvá celé 

řízení zhruba půl roku (181 kalendářních dní). Celostátní průměr však výrazně 

vychylují hodnoty v Severočeském kraji, neboť zde probíhá uvedené řízení přibližně o 

čtvrt roku déle (cca 280 dní v letech 2016–2018). V ostatních krajích (s malou výjimkou 

Západočeského kraje v posledních třech letech) se totiž průměrné délky řízení od 

zahájení trestního stíhání do nabytí právní moci pohybují pod celkovým průměrem. 

V případech, kdy je podáno odvolání, uplynou od jeho podání odvolacímu soudu 

necelé dva měsíce, než rozsudek nabyde právní moci (tabulka č. 7). V průměru nejdéle 

(někdy až dvojnásobně) trvá odvolací řízení v Severočeském kraji (72 dní v roce 2018, 

i když se zde situace zlepšuje), v posledních dvou letech si pohoršil kraj Západočeský 

(75 dní v roce 2018). Z ostatních krajů je dlouhodobě nejkratší odvolací řízení v kraji 

Středočeském a Jihomoravském (35, resp. 38 dní v roce 2018). 

 

Tabulka č. 7 Průměrné délky řízení …, v kalendářních dnech, ČR celkem 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

od zahájení trestního 
stíhání nebo sdělení 
podezření do dne právní 
moci 

138 160 153 151 164 175 181 181 

od předložení odvolacímu 
soudu do dne právní moci 

40 44 46 55 49 56 49 52 

Zdroj: vybrané statistické listy ministerstva spravedlnosti S-SL-T (https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-
statistickych-listu.html) 

 

Neplacení výživného 

Důvodů neplacení výživného se dotklo také provedené šetření mezi samoživiteli 

(viz výše). Jeho výsledky ukázaly, že zhruba každé páté dítě (22 %) výživné nedostává, 

přičemž hlavní příčinou je podle rodiče oprávněného dítěte fakt, že druhý rodič výživné 

odmítá platit (29 %). Podobný podíl respondentů však uvedl, že se s druhým rodičem 

dohodl jinak (26 %), další pětina (21 %) blíže specifikovala jiné okolnosti (neuvedení 

otce v rodném listě, úmrtí druhého rodiče, nezájem druhého rodiče o dítě, výkon trestu, 

ale i střídavou péči). Chybějící příjem jako hlavní důvod, proč povinný rodič výživné 

                                                           
26  Vzhledem k legislativním změnám zde uvádíme pouze údaje týkající se trestního řízení podle § 196 trestního 

zákoníku č. 40/2009 Sb. V roce 2011 se podle tohoto trestního zákoníku posuzovalo 90 % trestných činů, 
v současnosti se podle něj rozhodují s výjimkou několika jednotek případů všechna řízení o zanedbání 
povinné výživy. 

https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html
https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html
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neplatí, se dotýká 13 % dětí, které výživné nedostávají. Tato skutečnost přitom stojí za 

každým čtvrtým případem, kdy je výživné placeno nepravidelně. 

Podle zmiňovaného výzkumu je míra hrazení výživného ovlivněna typem 

ukončení partnerství rodičů dítěte, okolnostmi při stanovování výživného a dále mírou 

kontaktu a styku druhého rodiče s dítětem. Nejčastěji dostávají výživné děti, jejichž 

rodiče se rozvedli (84 %), pokud se rodiče dětí rozešli, čtvrtina jich výživné nedostává 

vůbec a další zhruba pětina jen v nižší částce nebo v nepravidelných intervalech. Zcela 

bez výživného jsou nejčastěji děti, jejichž rodiče spolu nikdy nežili ve společné 

domácnosti. Stanovení výživného na základě dohody a udržení pravidelného kontaktu 

druhého rodiče s dítětem a jejich setkávání se alespoň na několik dní v měsíci zvyšuje 

šanci na řádné placení výživného. 

 

Zálohované výživné 

Problematice neplacení výživného se v posledních letech poměrně intenzivně 

věnuje také vláda ČR. V září 2019 ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo návrh 

zákona o zálohovaném výživném, který by měl začít platit od ledna 2021 (blíže viz 

Vláda, 2019). Ten zavádí zálohované výživné jako novou sociální dávku poskytovanou 

dětem, kterým druhý rodič neplatí výživné nejméně v dvouměsíční částce. Nárok budou 

moci uplatnit děti, resp. rodiče, jestliže příjem jejich domácnosti nepřekročí (stanove-

nou) průměrnou mzdu. Nutnou podmínkou dále je, že oprávněná osoba, resp. rodič 

dítěte začal dlužné výživné vymáhat v exekuci či u soudu a také plnění povinné školní 

docházky dotčeným dítětem v příslušném věku. Zálohované výživné bude poskytováno 

v částce stanoveného výživného, nejvýše na úrovni 15 až 25 % (stanovené) průměrné 

mzdy diferencovaně podle věku dítěte. 

Stát prostřednictvím krajského úřadu práce, který se připojí do již běžícího 

exekučního řízení s neplatičem, bude dlužné výživné vymáhat. Návrh zákona přitom 

počítá s návratností na úrovni 10 %. Navíc v případech, kdy byly soudní výkon 

rozhodnutí nebo exekuce zastaveny pro nemajetnost povinného, bude reálná návratnost 

nulová a ze zálohovaného výživného se v podstatě stane výživné náhradní, přičemž 

zálohované výživné se bude poskytovat nejvýše ve výši minimálního výživného podle 

občanského zákoníku.27 Důvodová zpráva navrhovaného zákona spatřuje další možné 

riziko ve snížené motivaci povinných osob platit výživné. 

Podpora veřejnosti k tomuto opatření je poměrně silná. Podle únorového šetření 

CVVM (2019) jsou pro vyplácení zálohovaného výživného a následně vymáhání dlužného 

výživného po neplatiči tři čtvrtiny respondentů, v tom 40 % rozhodně a 34 % spíše. Na 

druhou stranu proti tomuto opatření se vyslovil každý pátý dotázaný (21 %), rozhodnout 

se nedokázalo jen 5 % dotázaných. 

 

 

                                                           
27  Podle ministryně MPSV by se minimální zálohované výživné mělo stanovit na úrovni tisíc korun (Kopecký, 

2019). 
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8. Porozvodové uspořádání péče ve vybraných 

evropských zemích  

Srovnání porozvodového uspořádání péče o děti mezi evropskými státy naráží na 

nejedno úskalí. Jedním z nich je obtížná dostupnost příslušných statistických dat, nejlépe 

v anglickém znění. Problematické může následně být i používání jednotných pojmů. 

Nicméně výlučná péče bývá zpravidla označována sole custody, střídavá péče shared 

custody a péče společná joint custody, i když poslední dva pojmy mohou být někdy 

zaměňovány. Kromě faktického rozdělení péče o děti po rozpadu úplné rodiny se krátce 

věnujeme také rodičovské odpovědnosti a jejímu ukotvení v jednotlivých zemích. 

Při výběru zemí bylo snahou postihnout situaci jak ve vyspělých západoevrop-

ských státech, tak v postsocialistických zemích. Uvedení konkrétních případů se pak 

odvíjí od dostupnosti relevantních dat. 

 

Slovensko 

Rodičovskou odpovědnost mají na Slovensku oba rodiče, bez ohledu na to, zda 

byli sezdáni nebo ne, nemění se tedy ani po rozvodu rodičů (European Justice, 2019). 

Při svěření dítěte do výlučné péče jednoho z rodičů může tento rozhodovat o veškerých 

běžných a každodenních záležitostech týkajících se dítěte bez souhlasu druhého rodiče, 

ale ve věcech souvisejících s výkonem rodičovských práv a povinností (správa majetku, 

vystěhování dítěte do ciziny, státní občanství, poskytnutí zdravotní péče, vzdělávání) 

souhlas druhého rodiče potřebuje. O svěření dítěte do střídavé péče může soud 

rozhodnout v případě, kdy o ni mají oba rodiče zájem, jsou způsobilí dítě vychovávat a 

je to v zájmu dítěte, jehož potřeby tak budou lépe zajištěny. Pokud se střídavou péčí 

souhlasí pouze jeden z rodičů, soud musí zkoumat, zda bude v zájmu dítěte. 

Střídavá péče o dítě je na Slovensku jako možnost porozvodového 

(porozchodového) upořádání péče o dítě možná od roku 2010 (Dvořáková, 2017). 

Přestože výlučná péče jednoho z rodičů o dítě po rozvodu stále převažuje, četnost 

střídavé péče stoupá. V roce 2011 rozhodly soudy o střídavé péči ve 4 % případů, za 

rok 2018 v 10 % případů (tabulka č. 8). Ke střídavé péči se soud většinou přiklání na 

základě dohody rodičů (v 87 % v roce 2018), sám o ní rozhoduje jen v menšině případů 

(13 %). V rámci výlučné péče rodičů stále převládá péče matky, i když podíl soudních 

rozhodnutí svěřujících dítě do její péče v čase klesá, především ve prospěch střídavé 

péče, méně ve prospěch péče otce. V roce 2018 rozhodly soudy o 7,9 tisíci případech 

svěření dítěte do péče, které se dotýkaly celkem 11 tisíc dětí. 

 

Tabulka č. 8 Rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče rodičů, v % 

 2011 2018 1–8/2019 

dítě svěřeno matce 87,4 79,4 78,6 

dítě svěřeno otci 8,5 11,0 11,3 

dítě svěřeno do střídavé péče 4,1 9,6 10,1 

Zdroj: ÚPSVaR, 2019 

 

  



8. Porozvodové uspořádání péče ve vybraných evropských zemích 

 

 
 

59 

Velká Británie (Anglie a Wales) 

Sezdaným matkám a otcům zůstává rodičovská odpovědnost i po rozvodu 

manželství (European Justice, 2019). Pokud žijí rodiče nesezdaně, rodičovská odpověd-

nost náleží automaticky vždy matce dítěte, a to i po rozchodu rodičů, otec může získat 

rodičovskou odpovědnost registrací při narození dítěte, sňatkem s matkou, podepsáním 

specifické dohody s matkou nebo soudním příkazem. Bez ohledu na existenci rodičovské 

odpovědnosti je otec odpovědný za finanční zajištění dítěte (Bloom, 2019). 

Společná rodičovská odpovědnost obou rodičů (joint/share custody, joint 

residency), která umožňuje dítěti trávit stejný čas s oběma rodiči, je ve Velké Británii 

uzákoněna od roku 1989. Ve více než polovině případů, kdy soud rozhoduje o 

porozvodovém uspořádání péče o děti, je určen pobyt dítěte výlučně u matky (mother 

sole residency). Kolem jedné pětiny případů přiznává soud dítě otci (father sole 

residency), o společné péči (joint residency) je rozhodnuto také ve zhruba pětině 

případů (Bloom, 2019). 

Starší studie dokládají, že většina rodičů (50–60 %) se na porozvodovém 

uspořádání péče o děti vzájemně dohodne a zhruba desetina nikoli, což ústí v soudní 

spor. Otázkou zůstává, co se děje se zbývajícími 30–40 % případy. Pravděpodobně se 

může jednat o rodiče žijící v neformálním svazku, kteří se nemusejí obracet na soud 

(blíže viz Nikolina, 2015: 62–63). 

Přibližně 10 % rozvádějících se párů se tak (v případě sporu) obrací na soud, aby 

rozhodl o uspořádání péče o děti. Rozhodnutí soudů se ročně dotýkají celkem zhruba 

170 tisíc dětí, přičemž se lze domnívat, že některá rozhodnutí se týkají týchž dětí, resp. 

že jedno dítě je zahrnuto ve vícero rozhodnutích. Podle statistik ministerstva 

spravedlnosti soudy každoročně (absolutně i relativně) častěji stanovují, kde bude dítě 

po rozchodu rodičů bydlet (residence order), viz graf č. 28. V poslední době přibývá 

žádostí o střídavou péči, resp. o střídání bydlení dítěte s matkou a s otcem (shared 

residence order), a to bez ohledu na to, zda dítě žije zhruba půl napůl u každého z rodičů 

nebo převážně u jednoho z nich (tamtéž: 66). 

V případě, že dítě žije jen s jedním rodičem, rozhoduje soud o styku dítěte 

s druhým rodičem (contact order). Používá se zvláště tehdy, když se rodiče jsou schopni 

jen obtížně domluvit a kdy lze očekávat, že jeden z rodičů bude druhému bránit 

v kontaktu s dítětem. Soud může podrobněji specifikovat základní atributy styku 

s dítětem (např. frekvenci, délku, místo) a příp. i další záležitosti (týkající se např. dárků 

nebo komunikace s dítětem; Nikolina, 2015: 60). 

Přestože rodiče většinou nemají problém domluvit se na tom, kde bude dítě 

bydlet a jak se bude s rodiči stýkat, mohou řešit specifické situace, které svým 

rozhodnutím může upravit také soud. Jedním z nich jsou „zakázané aktivity“ (prohibited 

steps), kterými může být například změna příjmení dítěte, kterou rodiče nemohou udělat 

bez souhlasu soudu. Je to bráno jako určitá záruka toho, aby jeden z rodičů neučinil 

nějakou zásadnější věc bez vědomí, resp. navzdory souhlasu druhého rodiče (Nikolina, 

2015: 60). Soud může rozhodovat i o specifických situacích (specific issue), která nemají 

preventivní charakter jako v předchozím případě, ale na kterých se rodiče nemohou 

shodnout. Může se jednat například o záležitosti spojené s náboženským vyznáním nebo 

o očkování dětí (tamtéž: 60-61).  
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Graf č. 28 Rozhodnutí soudů o dětech po rozvodu rodičů, Anglie a Wales 

 

Zdroj: Ministry of Justice, Family Court Tables, 2019 

 

Švédsko 

Rodiče, kteří jsou v době narození dítěte manželé nebo manželství uzavřou 

později, mají oba stejnou rodičovskou odpovědnost. Jinak náleží rodičovská odpovědnost 

pouze matce, otec se pro její získání může obrátit také na soud, příp. ji nabýt registrací 

(European Justice, 2019). Rodič, který má dítě ve výlučné péči, rozhoduje o osobních 

záležitostech dítěte (bydlišti, škole) bez nutnosti souhlasu druhého rodiče. Má však 

povinnost umožnit druhému rodiči styk s dítětem a poskytovat mu potřebné informace 

za účelem usnadnění tohoto styku. Rozhodne-li soud o společné péči rodičů o dítě, 

rozhodují tito o osobních záležitostech dítěte společně. V případě jejich neshody týkající 

se styku s dítětem a bydliště dítěte může rozhodnout soud. 

Švédsko vykazuje vysoký podíl dětí žijících ve střídavé péči rodičů (joint physical 

custody), až 35 % (Statistics Sweden, 2017). Střídavá péče je přitom ještě častější u 

rodičů s vyšším vzděláním a s vyššími příjmy. Langrová (2016) k tomu na základě 

výsledků výzkumů dodává, že ve Švédsku je „… střídavá péče vnímána jako téměř 

jediná možnost porozvodového uspořádaní“ a zvláště rodiče nejmenších dětí „… považují 

střídavou péči za automatickou variantu, která nejlépe odpovídá nejlepšímu zájmu jejich 

dítěte“, i když nespokojenost s touto formou péče zde také zaznívá (Langrová, 2016: 

25).  

 

Německo 

Rodiče mají společnou rodičovskou odpovědnost, jestliže se dítě narodí v manžel-

ství nebo po jeho narození uzavřou sňatek, dále doložením „prohlášení odpovědnosti“ 

nebo rozhodnutím soudu. Po rozvodu se nic nemění, v důležitých záležitostech dítěte 

rozhodují oba rodiče společně (zdravotní péče, vzdělání), v každodenních věcech pak 

rodič, s kterým dítě bydlí. 

Oficiální statistiky o porozvodovém uspořádání péče o děti se nám nepodařilo 

dohledat. Existují však různé výzkumy, které se tomuto tématu mj. věnují. Např. podle 

Juncke et al. (2018: 37) zůstávají děti žít s matkou po rozpadu úplné rodiny až v 93 % 

případů. Většina otců těchto dětí je přitom v úzkém kontaktu s dítětem: více než 
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polovina je s dítětem ve styku každé dva týdny, necelá třetina alespoň jedenkrát týdně. 

Podle Geisler et al. (2018: 16-17) zůstává po rozchodu rodičů žít s matkou také většina 

dětí (84 %), přičemž tři pětiny dětí udržují kontakt se svým otcem, čtvrtina alespoň 

každotýdenní, naopak čtvrtina se se svým otcem nestýká (graf č. 29). V modelu střídavé 

péče žije zhruba každé desáté dítě: 4 % dětí střídají bydliště rodičů zhruba půl napůl, 

5 % žije převážně u jednoho rodiče a s tím druhým má stanovený rozšířený styk (v 

poměru 70:30). 

 

Graf č. 29 Porozvodové uspořádání péče o děti, Německo 

 

Zdroj: převzato z Geisler et al., 2018 

 

Rakousko 

Narodí-li se dítě do manželství nebo rodiče uzavřou sňatek po narození dítěte, 

mají rodičovskou odpovědnost oba rodiče. V případě nesezdaných rodičů je její nositel-

kou pouze matka, otec ji může získat uzavřením dohody s matkou, příp. rozhodnutím 

soudu (European Justice, 2019). Je-li dítě svěřeno do péče jednoho rodiče, náleží 

druhému rodiči právo na styk s dítětem, na důležité informace o dítěti a právo vyjádřit 

se k nim. Vždy musí být respektován zájem dítěte. Od roku 2001 mají oba rodiče i po 

rozvodu obvykle společnou rodičovskou odpovědnost. Od roku 2013 může soud nařídit 

společnou péči i přes nesouhlas některého z rodičů, je-li to v zájmu dítěte, jinak 

rozhoduje o výlučné péči jednoho z nich. 

Legislativně není střídavá péče zakotvena, nicméně v praxi k ní může docházet, 

dohodnou-li se na ní rodiče a pro dítě je vhodná (Křápková, 2017). Podle zákonodárců 

by však dítě mělo mít určený tzv. hlavní pobyt, u kterého rodiče bude bydlet a současně 

mít upraven styk s druhým rodičem (Kočí, 2017).  

Podle dostupných dat není střídavá péče právně ukotvena v Dánsku, Polsku nebo 

Maďarsku (Kočí, 2017; Trávníček, 2015). 
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9.  Východiska pro další výzkum 

 V rámci předvýzkumu byla analyzována dostupná data ministerstva spravedlnosti 

týkající se svěření dítěte do péče v případě rozvodu jeho rodičů a stanovení výživného. 

Z analýzy vyplývá, že děti jsou v rámci prvních rozhodnutí stále svěřovány do péče 

matky, i když podíl střídavé i společné péče rodičů mírně roste. Pokud se případ vrací 

k soudu a dojde ke změně úpravy péče o dítě, je dítě svěřeno nejčastěji otci. Výživné 

je v rámci prvních rozhodnutí vyměřeno zejména otci, i když tento podíl v důsledku 

snižování podílu dětí, které jsou svěřeny do výlučné péče matky, mírně klesá. Průměrné 

výživné vyměřené otci je zhruba dvakrát vyšší než průměrné výživné stanovené matce. 

S věkem oprávněného dítěte se částky výživného zvyšují. 

Údaje ve statistických ročenkách jsou uváděny jako celkové počty případů 

s daným výsledkem soudního rozhodnutí. Jedno dítě je tak ve statistikách zahrnuto 

v několika opatřeních a nelze tedy získat informace o tom, jak se rozvod promítl do 

uspořádání péče rodičů v případě jednotlivých dětí a vzájemně provázat rozhodnutí 

soudu např. o péči o dítě s rozhodnutím o výživném. Z tohoto důvodu bylo ministerstvo 

spravedlnosti požádáno o poskytnutí individuálních dat za jednotlivé děti. Zvláštní 

poděkování za spolupráci patří panu Bc. Davidu Pánkovi z oddělení justiční analýzy a 

statistiky. Vzhledem k náročnosti zpracování této datové matice budou data k dispozici 

v roce 2020. Tímto způsobem by mělo být možné získat za každé dítě např. tyto údaje: 

rok narození dítěte, tedy jeho věk v době řízení, délku soudního řízení, zda bylo podáno 

odvolání a s jakým výsledkem, zda a komu bylo stanoveno výživné, v jaké výši, komu 

bylo dítě svěřeno do péče. Analýza těchto dat obohatí informace o soudní praxi. 

Výše uvedené údaje vycházejí ze záznamů o soudních řízeních na tzv. 

Statistických listech. Je nasnadě, že výčet těchto informací je omezený. Proto bude 

v roce 2020 provedeno rozsáhlé kvantitativní šetření, jehož cílem bude mimo jiné doplnit 

stávající statistiky rezortu spravedlnosti. Tento výzkum se zaměří zejména na to, jak 

péče o děti probíhá v každodenním životě, tj. jak často se dítě vídá s oběma rodiči, zda 

jsou všichni zúčastnění s daným režimem spokojeni, co by chtěli případně změnit a proč, 

jaká byla a je jejich zkušenost se soudním řízením, jak probíhalo, zda bylo nutné obrátit 

se k opatrovnickému soudu opakovaně, či zda se rodiče na změnách sami dohodli, aniž 

by potřebovali intervenci soudu apod. Hlavní pozornost výzkumu nebude obrácena k 

tomu, jak rozhodl soud, tj. hlavním třídícím znakem nebude typ péče o dítě. Ústředním 

tématem výzkumu bude míra konfliktu mezi jeho rodiči. 
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