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Návrh rodičů na změnu výchovných opatření 
 
 

I. Úvod 
 

Okresní soud ve Svitavách rozhodl dne 7. 9. 2017,  o návrhu na 

nařízení ústavní výchovy našich nezletilých dětí

 který soud zamítl a stanovil nad dětmi dohled a nám jako jejich 

zákonným zástupcům uložil následující omezení: 

1) jsme povinni zajistit, aby děti pravidelně docházely do Speciální základní školy, MŠ a 

praktické školy  v době, kdy je škola v provozu (kromě doby, kdy 

jsou děti nemocné), 

2) v souvislosti se školní docházkou musíme dětem zajistit ubytování na internátě 

Speciální základní školy, MŠ a praktické školy v době, kdy dochází 

do školy a internát je v provozu, 

3) o letních prázdninách jsme povinni dětem každý rok zajistit aktivity či táborové pobyty, 

kde mají v pracovní dny pobývat minimálně 6 hodin denně s výjimkou jednoho týdne 

v červenci a jednoho týdne v srpnu, kdy OSPOD Moravská Třebová musíme vždy do 

15. 6. každého roku písemně oznámit, jak jsme péči o děti přes letní prázdniny zajistili, 



4) a konečně v případě, že děti onemocní, jsme povinni zajistit si ve své domácnosti 

asistenci jakékoliv plně svéprávné osoby v pracovní dny na minimálně 6 hodin denně. 

Poslední (čtvrtý) bod popsaných omezení posléze Okresní soud Svitavy rozsudkem ze dne 

10. 3. 2020, č. j. změnil, a to co do rozsahu hodin, kdy v naší domácnosti má 

být třetí plně svéprávná osoba v případě onemocnění našich dětí z původních 6 hodin denně 

nově 2 hodiny denně (v pracovní dny). 

Soud o změně výchovných opatření rozhodl na náš návrh. Od vydání původního rozsudku ze 

dne 7. 9. 2017, č. j.  se totiž naše rodinné poměry změnily k lepšímu, děti 

povyrostly a my se svědomitě snažili zapracovat na našich rodičovských kompetencích tak, 

abychom nejen vyhověli soudem stanoveným výchovným opatřením a doporučením OSPOD, 

ale hlavně abychom našim dětem zajistili co možná nejlepší péči a výchovu. Snažíme se být 

poctiví a ničeho nezanedbat. To neznamená, že jsme dokonalí rodiče, ale snažíme se, aby děti 

nestrádaly, byly po všech stránkách zabezpečené, řádně se vyvíjely a měly plnohodnotné a 

podnětné dětství. 

Zmírnění omezení v podobě povinnosti zajistit v domácnosti třetí plně svéprávnou osobu 

v případě, že budou naše děti nemocné, uvítal jak OSPOD, tak dětský lékař MUDr. Pavel 

Fakt, že jsme se jako rodiče velmi snažili (a snažíme se stále) o splnění všech 

stanovených výchovných opatření a zajištění řádné výchovy a vývoje dětí, dokládaly i 

dohledové zprávy Rodinně integrační centra, Charity Moravská Třebová, Speciální základní 

školy, mateřské školy a speciální školy a Dětského centra Svitavy. Tyto 

zprávy potvrdily, že vozíme děti do školy včas, děti mají vše nachystané (od oblečení, přes 

pomůcky do školy až po svačinu), komunikujeme se školou i internátem, všechny platby 

hradíme včas, naše děti se všestranně rozvíjejí a dělají pokroky. My jako rodiče dlouhodobě 

spolupracujeme s různými programy a organizacemi zaměřenými např. právě na pomoc 

rodičům s rodičovskými kompetencemi. Jde mimo jiné o program „O krok dál“ Charity 

Moravská Třebová, kde nám pomohli s nácvikem domácích prací (nyní zvládáme dobře) a 

spolupráci jsme ukončili během pandemie COVID-19. Nyní spolupracujeme s Rodinným 

integračním centrem. Dětský lékař MUDr. Pavel je s naší spoluprací také spokojený. 

Když mají děti teplotu, kašel či jiné příznaky onemocnění, víme, jak postupovat. Ihned nám 

v takovém případě volají ze školy, my si pro děti přijedeme, zajistíme dohled třetí plně 

svéprávné osoby, kontaktujeme OSPOD a zajistíme vyšetření či konzultaci u pediatra. Vše 

probíhá bez problémů. 

Od rozsudku Okresního soudu ve Svitavách ze dne 10. 3. 2020, č. j.  uplynuly 

více jak dva roky a naše rodinná situace se opět zlepšila. 

 

II. Současný vývoj 



Situace naší rodiny se v souvislosti s péčí a výchovou našich dvou dětí 

neustále vyvíjí, a to dlouhodobě správným směrem. Děti jsou opět o více než 2 roky starší, 

soběstačnější a na přijatá výchovná opatření si zvykly. My jako rodiče se stále snažíme dělat 

pro ně vše potřebné a zajistit jim co možná nejlepší život, řádnou výchovu a všestranný rozvoj. 

Stále poctivě dodržujeme všechna stanovená výchovná opatření a spolupracujeme se všemi 

zúčastněnými subjekty (soud, OSPOD, lékaři, škola, internát, Rodinné integrační centrum atd.).  

Otec dětí,  v současné době nemá práci a spolu se svou ženou se plně věnuje 

péči o domácnost. Má tak čas zavést děti do školy a kamkoli je třeba, být rodině nablízku a k 

ruce kdykoli to potřebují, poskytovat součinnost škole, internátu, OSPOD apod. Matka dětí, 

 má dlouhodobě invalidní důchod. Během uplynulých let se velmi zlepšila 

v dovednostech potřebných pro péči o děti a domácnost (mimo jiné za pomoci Charity 

Moravská Třebová a Rodinného integrační centra). Je sice psychiatricky diagnostikována, 

avšak dlouhodobě se ambulantně léčí, svůj zdravotní stav má za pomoci lékařů a medikace 

pod kontrolou a když se například odpoledne či k večeru cítí kvůli lékům více unavená, péči o 

domácnost zastane otec,  Kromě invalidního důchodu máme příjem také 

z různých jiných forem státní pomoci a podpory (tj. dávky a příspěvky). Žijeme skromně, ale 

s financemi dokážeme velmi dobře hospodařit. Vše, co je třeba dětem zaplatit, včas hradíme, 

děti po žádné stránce nestrádají, mají dostatek jídla, oblečení, hraček apod. Dokonce jim již 

delší dobu spoříme na zvláštní dětské bankovní účty u mBank S.A. a na investiční spoření u 

Conseq Ivestment Management, a.s. 

Naší situaci pravidelně konzultujeme s vedoucí OSPOD Moravská Třebová Mgr. Marií 

Hrazděrovou, DiS. V září 2022 jsme spolu s ní, s dalšími jejími kolegyněmi z OSPOD a 

s právníkem z Ligy lidských práv měli osobní schůzku. Paní Hrazděrová i její kolegyně několikrát 

zmínila, že spolupráce s naší rodinou je výborná, že my jako rodiče víme, jak postupovat 

v případě (příznaků) onemocnění dětí, víme, jak tyto situace řešit i bez pomoci třetí osoby a 

dokážeme se o děti postarat daleko lépe, než tomu bylo v roce 2017, kdy Okresní soud Svitavy 

vydal první rozsudek o stanovení výchovných opatření, příp. v roce 2020, kdy své rozhodnutí 

změnil a jedno z opatření zmírnil (vizte výše). 

Největší změnou je tedy zvládání situací, kdy jsou naše děti nemocné. Víme, jak se o ně 

postarat, jak máme postupovat a na koho se obrátit v případě, že bychom si nevěděli rady. Jak 

jsme uvedli výše, může to potvrdit také OSPOD Moravská Třebová.  

S povinností zajistit si v domácnosti třetí plně svéprávnou osobu v době nemoci našich dětí 

jsme narazili jen na problém v souvislosti s pandemií COVID-19. V určitou dobu jsme měli 

soudem stanovenou povinnost zajistit v případě nemoci dětí v domácnosti třetí plně 

svéprávnou osobu, a to alespoň na 2 hodiny ve všední den, ale na druhou stranu k nám dle 

tehdy účinných mimořádných opatření a nařízení vlády žádná třetí osoba nesměla. To nás 

postavilo do patové situace, kdy jsme buď museli porušit právní předpisy nebo rozhodnutí 



soudu. Celou věc jsme nicméně vyřešili s pomocí OSPOD a pediatra a žádný reálný problém 

nevznikl. 

Vzhledem ke všem uvedeným skutečnostem navrhujeme soudu, aby zrušil výchovné opaření, 

kterým nám stanovil povinnost zajistit si ve své domácnosti asistenci jakékoliv plně svéprávné 

osoby v pracovní dny na minimálně 2 hodiny denně. S tímto souhlasí i vedoucí OSPOD 

Moravská Třebová Mgr. Marie Hrazděrová, DiS. 

Chtěli bychom se také vyjádřit k výchovnému opatření týkajícího se letních prázdnin, kdy tři 

týdny v červenci a tři týdny v srpnu musí mít děti aktivity, tábory apod. na min. 6 hodin denně 

(kromě víkendů). Všechny plánované aktivity máme povinnost nahlašovat předem ještě než 

letní prázdniny začnou. To není vždy reálně možné, neboť ne vždy lze všechny aktivity a tábory 

zajistit tak dlouho dopředu.  

Za uplynulou dobu, kdy máme toto výchovné opatření stanovené, jsme se již naučili, jaké typy 

aktivit a táborů jsou pro děti nejvhodnější a nejpodnětnější, jaký kolektiv dětem vyhovuje, jak 

komunikovat s organizátory těchto aktivit apod. Na výše zmiňované společné schůzce 

s OSPOD a právníkem z Ligy lidských práv jsme se také bavili o tom, že jsme my jako rodiče 

schopni dětem zajistit zajímavý a rozvojový program i mimo domluvené aktivity a tábory. 

Společně chodíme k příbuzným či k rodinným přátelům, do rodinného centra Palouček, na 

hřiště apod.  

Naše děti jsou opět o pár let starší a my bychom s nimi rádi trávili více času. Během školního 

roku je vídáme jen o víkendech a přes léto jsou s námi vkuse jen jeden týden v červenci a jeden 

týden v srpnu. Máme pocit, že nám jejich dětství utíká, což nás trápí. Děláme pro děti vše, co 

je v našich silách, máme s nimi velmi úzké a silné pouto. Chtěli bychom se ještě o něco více 

podílet na jejich výchově a vývoji, protože nyní jsou nejvíce vychováváni pracovníky školy, 

internátu a dalších aktivit, než námi jakožto rodiči, neboť s nimi tráví více času. Jsme si přitom 

jisti, že jim jsme pro jejich zdravý a všestranný vývoj schopni zajistit kvalitní, bezpečné a 

podnětné prostředí.  

Vzhledem k uvedeným skutečnostem a po konzultaci s vedoucí OSPOD Moravská Třebová 

Mgr. Marií Hrazděrovou, DiS., a právníkem z Ligy lidských práv Mgr. Karlem Lachem proto 

navrhujeme soudu zmírnění také výchovného opatření týkajícího se aktivit našich dětí během 

letních prázdnin. Byli bychom rádi, kdyby soud určil, že o letních prázdninách budou děti na 

různých aktivitách či táborech s výjimkou dvou týdnů v červenci a dvou týdnů v srpnu (namísto 

stávajícího jednoho týdne v červenci a jednoho týdne v srpnu). 

V neposlední řadě chceme soudu připomenout, že jak toto řízení o podobě výchovných 

opatření, tak veškeré jiné situace, které se týkají nezletilých dětí, by měly být vedeny 

principem ochrany nejlepšího zájmu dítěte, jak plyne z čl. 3 Úmluvy o právech dítěte (vizte 

usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 9. 2019, sp. zn. II. ÚS 2984/19). Dle Obecného komentáře 

č. 14 (k Úmluvě o právech dítěte) je obsahem nejlepšího zájmu dítěte jeho právo na celostní 



rozvoj a na plné a účinné požívání všech práv, která Úmluva o právech dítěte garantuje. Výbor 

OSN pro práva dítěte ještě doplnil, že aby bylo možné nejlepší zájem dítěte co nejlépe 

aplikovat, je nutné postupovat dle přístupu založeného na právech dítěte, v rámci kterého je 

respektována důstojnost, život, přežití, blaho, zdraví, rozvoj, participace a nediskriminace dětí 

jako subjektů práva (vizte Obecný komentář č. 13 k Úmluvě o právech dítěte a UN CRC, GC č. 

14, 2013, CRC/C/GC/14, odst. 5). 

Ústavní soud ČR k tomuto také uvedl, že k zajištění nejlepšího zájmu dítěte je potřeba též 

určitá stabilita jeho výchovného prostředí (vizte nález Ústavního soudu ze dne 25. 9. 2014, sp. 

zn. I. ÚS 3216/13). My se našim dětem dlouhodobě snažíme zajistit skutečně stabilní láskyplné 

prostředí a režim, ve kterém mohou bezpečně, spokojeně a řádně růst a vyvíjet se, zatímco 

poctivě dodržujeme všechna soudem stanovená omezení naší výchovy a péče. Dbáme o to, 

aby v souladu s výše uvedeným se mohly svobodně realizovat. Materiálně jsme schopni děti 

zabezpečit. Žijeme skromně, ale i přesto dětem nic nechybí, jsou dobře živeny, šaceny a 

dokonce jim nějaké finance spoříme na zvláštní dětské bankovní účty u mBank S.A. a na 

investiční spoření u Conseq Ivestment Management, a.s. Během doby, kdy ve stanoveném 

omezeném režimu společně fungujeme, jsme se v mnohém posunuli. Naše děti jsou starší a 

soběstačnější, my jako rodiče jsme si osvojili rodičovské dovednosti na dostatečné úrovni, aby 

nyní mohl soud rozhodnout o dalším zmírnění stanovených výchovných opatření. 

 

III. Návrh 

Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem proto navrhujeme soudu, aby vydal 

následující: 

r o z s u d e k  

I. Rozsudek Okresního soudu Svitavy ze dne 7. 9. 2017, č. j.  jenž 

byl posléze změněn rozsudkem Okresního soudu Svitavy ze dne 10. 3. 2020, sp. zn. 

se mění tak, že: 

- Rodiče jsou povinni o letních prázdninách každého roku zajistit nezletilým 

dětí 

 aktivity, případně pobyty, které budou organizovány 

s dohledem odborných pracovníků tak, aby děti v pracovní dny pobývaly na 

těchto pobytech nebo aktivitách minimálně 6 hodin denně s výjimkou dvou 

týdnů v měsíci červenci a jednoho týdne v měsíci srpnu s tím, že jsou 

příslušnému OSPOD povinni vždy do 15. 6. každého roku písemně oznámit, 

jakým způsobem bude péče o děti zajištěna v červenci, a do 15. 7. každého 

roku písemně oznámit, jakým způsobem bude péče o děti zajištěna v srpnu. 

- Výchovné opatření ve výroku III., v podobě stanovení rodičům povinnosti 

v případě onemocnění nezletilých  a 



 zajistit si ve své domácnosti 

asistenci jakékoliv plně svéprávné osoby, a to v pracovní dny na minimálně 

2 hodiny denně, se ruší. 

 

 

  

otec  matka 


