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POLICIE VE ŠKOLE:
Žák a jeho zákonný zástupce

V případech, kdy policie vyslýchá ve škole žáky, má nezletilý 
žák právo na svého zákonného zástupce. Občanský zákoník 
uvádí, že zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku 
věku.1 Vzhledem k tomu, že mládež není svéprávná v plném 
rozsahu, tak je třeba, aby byla v jednáních s Policií ČR ve 
školách zastoupena. V určitém případě může být zákonným 
zástupcem žáka jeho pedagog.

Zákonný zástupce dítěte obecně dohlíží 
nad činností a chováním policistů, může 
zajistit dítěti právní pomoc2 nebo obha-
jobu, a hlavně hájí práva dítěte při kon-
taktu s policií. Důležité je, aby zákonný 
zástupce znal svá práva a práva pro své 
děti v jednání s policií.3

Nejčastěji zastupují děti ve školách při 
jednání s policií jejich biologičtí rodiče
jako zákonní zástupci: matka4 a otec.5

Kromě biologických rodičů mohou být 
rodiči i osvojitelé. Osvojením se rozumí 
přijetí cizí osoby za vlastní.6 Na základě 
rozhodnutí soudu o osvojení se osvoji-
tel, popřípadě osvojitelé, zapíší do mat-
riky jako rodič, popřípadě rodiče dítěte.7

Další osobou, která je také zákonným 
zástupcem dítěte, je opatrovník. Opa-
trovníka ustanovuje v trestním řízení 
(v přípravném řízení, ve kterých provádí 
úkony policejní orgán) státní zástupce.8

Jsou to ty případy, kdy hrozí střet zájmů 
rodič–dítě. Státní zástupce určí za opa-
trovníka buď konkrétního pracovníka 
oddělení  sociálněprávní ochrany dětí , 
nebo určí orgán  sociálněprávní ochrany 
dětí (zastupovat dítě může kterýkoliv 
z pracovníků OSPOD).

Dítě může mít také opatrovníka, které-
ho jmenuje soud v občanském řízení po-
dle občanského zákoníku. Soud jmenuje 
dítěti opatrovníka, hrozí -li střet zájmů 
dítěte na straně jedné a jiné osoby na 
straně druhé, nehájí -li zákonný zástup-
ce dostatečně zájmy dítěte, nebo je -li 
toho v zájmu dít te zapot ebí z jiného 
d vodu.9 Já jsem se osobně s takovým 
typem opatrovníka za svou policejní ka-
riéru nesetkal.

1 § 30 zákona č. 89/2012 Sb., občanský záko-
ník

2 Např. dle § 158 odst. 5 trestního řádu
3 Více v mé knize Policie a moje dít ě.
4 § 775 občanského zákoníku
5 § 776 a násl. občanského zákoníku
6 § 794 občanského zákoníku
7 § 797 občanského zákoníku
8 § 45 odst. 2 trestního řádu
9 § 943 občanského zákoníku

V případě, že je nebezpečí prodlení 
a zákonný zástupce nebo opatrovník 
mladistvého nemůže vykonávat svá 
práva (např. zvolit mladistvému obhájce, 
činit za mladistvého návrhy, podávat za
něho žádosti, klást vyslýchaným osobám 
otázky, nahlížet do spisů) , v přípravném 
řízení státní zástupce ustanoví k výkonu 
těchto práv mladistvému jiného opat-
rovníka, jinou vhodnou osobu, kterou 
může být zejména osoba blízká, zaměst-
nanec orgánu  sociálněprávní ochrany 
dětí nebo jiná osoba mající zkušenosti 
s výchovou mládeže , např. pedagog.10

Dalším zákonným zástupcem dítěte 
může být poručník. Nemá -li žádný z ro-
dičů rodičovskou odpovědnost v plném 
rozsahu nebo je -li výkon rodičovské 
odpovědnosti obou rodičů pozastaven, 
jmenuje soud dítěti poručníka, kterému 
náleží povinnosti a práva rodičů nebo 
jejich výkon na místě rodičů.11 Poručník 
má vůči dítěti zásadně všechny povin-
nosti a práva jako rodič, ale nemá k dí-
těti vyživovací povinnost.12

Při splnění zákonných podmínek může 
zastupovat dítě i editel za ízení13 (dia-
gnostického ústavu, dětského domova, 
dětského domova se školou, výchovné-
ho ústavu). Ředitel zařízení je oprávněn 
v zájmu úspěšné výchovy dětí zastoupit 
dítě v běžných záležitostech, a pokud 
jeho zákonní zástupci neplní své povin-
nosti nebo nejeví o dítě skutečný zájem, 
je oprávněn zastoupit dítě i ve věcech 
zásadní důležitosti, vyžaduje -li to zájem 
dítěte.14

10  Srov. § 43 odst. 2 zák. č. 218/2003 Sb., 
o soudnictví ve věcech mládeže

11 § 878 odst. 2 občanského zákoníku
12 928 odst. 2 občanského zákoníku
13  Srov. § 2 odst. 1 zákona č. 109/2002 Sb., 

o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné 
výchovy ve školských zařízeních a o pre-
ventivně výchovné péči ve školských zaří-
zeních a o změně dalších zákonů

14 § 23 odst. 1 písm. l) zákona č. 109/2002 
Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo 
ochranné výchovy ve školských zařízeních 
a o preventivně výchovné péči ve škol-
ských zařízeních a o změně dalších zákonů

Jsou případy, kdy biologičtí rodiče 
nemohou zastupovat dítě v jednáních 
s policisty. Nejčastějším případem, se 
kterým jsem se setkával ve své poli-
cejní praxi, byl skutečný střet zájmů 
rodičů a dítěte nebo mohlo dojít ke 
střetu zájmů rodiče–dítě. Platilo to 
tehdy, pokud např. probíhalo vyšet-
řování trestného činu týrání svěřené 
osoby , kdy poškozenou osobou bylo 
dítě a podezřelou osobou byl jeden 
z rodičů nebo oba rodiče. V takových 
případech nemůže dítě zastupovat ni-
kdo z rodičů.

Další skutečností, kdy nemohou bio-
logičtí rodiče zastupovat své dítě, je 
v případě jejich zbavení rodičovské 
odpovědnosti15 na základě rozhodnutí 
soudu. Jedná se zejména o situace, kdy 
rodiče nemohou řádně vychovávat a pe-
čovat o své dítě.

Samozřejmě rodiče nemohou zastupo-
vat své děti, pokud nejsou svéprávní. 
Svéprávnost znamená způsobilost osoby 
právně jednat. O omezení svéprávnosti 
rozhoduje soud, obecně ji soud po 3 le-
tech přezkoumává, zda trvají důvody 
pro její omezení.16

V příštím příspěvku se budu zabývat 
tím, zda může za žáka ve škole vykoná-
vat funkci zákonného zástupce při ne-
dostupnosti rodičů jiný rodinný přísluš-
ník , a dále, za jakých podmínek může 
být pěstoun a pečující osoba zákonným 
zástupcem dítěte.

15 § 858 občanského zákoníku: „Rodičovská 
odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva 
rodičů, která spočívají v péči o dítě, za-
hrnující 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; vzniká narozením dítěte a zaniká, 
jakmile dítě nabude plné svéprávnosti. 
Trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti 
může změnit jen soud.“

16  Srov. § 59 občanského zákoníku

Ing. Bc. Luděk Cuták, plk. v. v.,
specialista na trestní 
právo mládeže, 28 let 
praxe u Policie ČR 
jako kriminalista, 
vyšetřovatel, učitel 
práva a vedoucí pra-
covník

1-19 UN10.indd   15 04.03.2022   14:21


