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Vážená paní …, 
 
v návaznosti na Vaši žádost o informace, podanou dne 7. března 2022 dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám k první části Vaší žádosti 
sděluji, že ve zvláštní části důvodové zprávy k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je uveden účel 
s smysl zákonné regulace rodinných vztahů mezi rodiči a dítětem následovně: „Účelem či smyslem 
existence a zákonného zakotvení povinností a práv rodičů k dítěti je především zajištění morálního 
a hmotného prospěchu dítěte. Výslovné vyjádření tohoto účelu v textu zákona má nejen hodnotu 
výchovnou, ale je i vykládacím právním pravidlem: lze totiž říct, že nenaplňuje-li výkon povinností 
a zejména práv rodičů k dítěti právě tento zákonný účel, pak jde o protiprávní chování, o zneužití práv 
atd. a nabízí se použít odpovídající sankce. Vedle toho nelze ztrácet se zřetele, že i děti mají vůči svým 
rodičům nejen práva, která se v posledních době stále více zdůrazňují, ale i povinnosti.“  
(zdroj Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).  
 
K druhému bodu Vaší žádosti Vám sděluji, že právo na rodinný život je obecně zaručeno v článku 10 
odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a v jeho rámci se má uskutečňovat péče o 
děti a jejich výchova ze strany rodičů. Ústavněprávní základ ochrany rodiny a rodičovství je pak obsažen 
v článku 32 Listiny: 
„(1)        Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Zvláštní ochrana dětí a mladistvých je zaručena. 
(2)     Ženě v těhotenství je zaručena zvláštní péče, ochrana v pracovních vztazích a odpovídající 
pracovní podmínky. 
(3)          Děti narozené v manželství i mimo ně mají stejná práva. 
(4)          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. 
(5)          Rodiče, kteří pečují o děti, mají právo na pomoc státu. 
(6)          Podrobnosti stanoví zákon.“ 
 
Konkrétně tedy článek 32 odst. 4 Listiny garantuje práva rodičů, kterými jsou pečovat a vychovávat 
děti a naopak dětem zajišťuje právo na rodičovskou výchovu a péči.  
 
Prosím Vás o odpověď na tuto zprávu, která slouží jako potvrzení toho, že jste ji obdržela. 
 
S pozdravem 
 
 
Mgr. Zdeňka Koukalová 
právník, specialista na poskytování informací 
Ústavní soud 
Joštova 8, 660 83  Brno 


