Nemůžete si převzít dítě ke styku a pověříte rodiče.
Je to v pořádku?

Mnoho mých klientů se dotazuje na situaci, kdy z pracovního nebo jiného vážného důvodu
nemohou vyzvednout od rodiče majícího dítě v péči či ze školky své nezletilé dítě. Druhý
rodič s tím nesouhlasí a argumentuje rozsudkem, ve kterém je stanovena povinnost
vyzvedávat a předávat pouze rodiči. Tyto skutečnosti jsou pak hlášeny OSPOD a u soudu,
když se požaduje omezení kontaktu.
Je legitimní pověřit vyzvedáváním dětí někoho jiného a je legitimní požadovat, aby
vyzvedával jen rodič?
Velmi těžké otázky, na které právo nereaguje kazuisticky. Je nutno se podívat na obecný
výklad práv a povinností rodičů. Dle občanského zákoníku (§ 887 Obč.z.) nemohou rodiče
svěřit výkon práva udržovat osobní styk jiné osobě. Zákon ale zcela jistě nemá na mysli
jednorázovou záležitost. Z toho plyne, že nenadálé situace lze řešit tak, že k osobnímu
vyzvednutí a předání bude zmocněna jiná osoba, ve většině případů příbuzný nezletilého, a to
prarodič.
Na druhé straně, pokud tato situace nastává často a druhý rodič cítí vůči jiné osobě antipatii a
má objektivní důvody proč nechce, aby si nezletilé dítě vyzvedával či předával někdo jiný než
rodič, lze v rámci rozsudku o úpravě styku stanovit podmínky, kde bude např. stanoveno kdo
smí vyzvedávat a kdo ne (§ 888 Obč.z.)
Dalším ustanovením dopadajícím na danou situaci je ust. § 881 a 858 Obč.z., tedy, že
rodičovská odpovědnost v sobě zahrnuje péči o dítě, což v sobě obsahuje i dohled nad dítětem
a tedy možnost svěřit dítě jiné osobě. Pokud tedy rozsudek nestanovuje jinak, je rodič, který
má na víkend dítě u sebe, oprávněn svěřit jej osobám jiným, tedy prarodičům. Opět je zde ale
otázka pravidelnosti, pokud jeden z rodičů usiluje o co nejširší kontakt či střídavou péči, ale
není schopen kvůli své práci či koníčkům obětovat svůj čas a dítě skončí vždy ve stanovený
čas u prarodičů nebo jiných příbuzných, pak je to zneužití tohoto oprávnění.
Nicméně každý případ je specifický a záleží na všech okolnostech konkrétní situace, aby se
rodiče mohli rozhodnout a pokud se nedohodnou, aby mohl řádně rozhodnout soud.
JUDr. Eva Ondřejová, advokátka
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