Jste rodiči nezletilého dítěte a rozcházíte se/rozvádíte se?
Základní informace
V souladu s ustanovením § 755 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, musí případnému
rozhodnutí soudu o rozvodu předcházet rozhodnutí o poměrech nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu
manželství jeho rodičů. Znamená to tedy, že rodiče dítěte absolvují soudní řízení, v němž bude rozhodnuto o
tom, jaká bude další forma péče rodičů o dítě, jaké bude rodiči hrazeno pro dítě výživné a event. /pokud i to
rodiče žádají/ jaký bude další styk dítěte s druhým rodičem v případě rozhodnutí o výlučné péči jednoho z rodičů
o dítě.
Soud rozhoduje dle ustanovení § 908 citovaného zákona také v případě, že rodiče nezletilého nejsou sezdáni a
rozcházejí se, příp. nikdy nežili v partnerském svazku, nedohodnou se na úpravě péče o dítě, tj. na tom, v čí péči
dítě bude a jaké bude výživné hrazené pro dítě druhým z rodičů, jestliže se rodiče na soud obrátí.
Kdo je oprávněn jednat?
 Rodiče nezletilého dítěte v situaci zvažovaného nebo připravovaného rozvodu manželství,
 rodiče nezletilého dítěte v situaci zvažování, přípravy nebo realizace rozchodu s partnerem – rodičem
dítěte,
 rodiče dítěte, kteří nežijí v manželství ani v partnerském svazku a nedohodnou se na péči o společné
dítě a na platbě výživného pro něj.
Kde tuto situaci řešit?
Sociální pracovnice úseku sociálně-právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské
části Praha 22 poskytnou poradenství v dané situaci.
O úpravě poměrů dítěte rozhoduje soud, jehož účastníky jsou oba rodiče dítěte a soudem jmenovaný opatrovník
dítěte pro účely tohoto řízení, jímž je zpravidla příslušná městská část - úřad městské části dle místa faktického
bydliště dítěte.
Jak zahájit řešení této situace?
Podáním návrhu na úpravu poměrů nezletilého dítěte k soudu. V případě rozvádějících se manželů, kteří se
dohodli na další podobě péče o dítě a na výši pro něj hrazeného výživného, podáním návrhu na schválení
dohody rodičů o výchově a výživě nezletilého dítěte k soudu.
Poradenství ve věci podání návrhu, příslušnosti soudu, jednotlivých forem péče o dítě, k výši výživného aj.
poskytnou pracovnice úseku sociálně-právní ochrany dětí.
Jaký bude postup v řešení situace?
Po podání návrhu k úpravě poměrů nezletilého dítěte /návrhu na schválení dohody rodičů o úpravě poměrů
nezletilého dítěte/ k soudu bude soudem jmenován pro účely tohoto řízení opatrovník. Opatrovníkem pro děti
s faktickým pobytem v Praze 22 je zpravidla jmenována Městská část – Úřad městské části Praha 22.
Následně tedy budete kontaktováni sociální pracovnicí úseku sociálně-právní ochrany dětí za účelem provedení
sociálního šetření v místě Vašeho bydliště, uskutečnění pohovoru s nezletilým dítětem a k získání podkladů pro
zpracování zprávy opatrovníka pro účely daného řízení.
Poznámka
Pro podrobnější informace doporučujeme texty na webu MČ Praha 22 věnované činnosti úseku sociálně-právní
ochrany dětí, které pro Vás zpracovaly pracovnice úseku. Tyto texty naleznete na:
http://www.praha22.cz/urad/organizacni-struktura/odbory-uradu/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi/useksocialne-pravni-ochrany-deti.
Související texty:
 Základní právní předpisy upravující výkon SPOD,
 Formy péče rodičů o dítě,
 Některé pojmy rodinného práva,
 Styk rodiče s dítětem,
 Výživné pro /nezletilé/ dítě,
 Zastupování nezletilého dítěte při právních jednáních.

