
OS pro Prahu – východ 

 

 

         K č.j. 30 P 515/2017  

 

 

 Věc nezletilých dětí Vlčkových, Jakuba (nar. 16.5. 2012) a Vojtěcha (nar. 20.3. 2014), 

bytem u matky na adrese Komenského 296, 250 70 Odolena Voda 

 

Otec :  MSc. Petr Vlček, nar. 5.7. 1974, bytem Borka 33, Ondřejov, pošta 251 66 Turkovice  

 

 

Matka : Jana Vlčková, nar. 10.2. 1988, bytem Komenského 296, 250 70 Odolena Voda  

 zastoupená advokátem Mgr. Davidem Oplatkem, se sídlem Buzulucká 6, 160 00 Praha 6  

 

 

 

NÁVRH OTCE NA VYDÁNÍ PŘEDBĚŽNÉHO OPATŘENÍ  ohledně úpravy styku s nezletilými syny 

 

      I. 

Současný stav, kdy otec nemá žádný podíl na výchově svých synů, neodpovídá ani zákonným 

požadavkům a právní úpravě, ani reálně prokázanému stavu, podle kterého podílu otce na výchově 

nezletilých nic nebrání a kdy se dosud platné a nezrušené předběžné opatření o zákazu styku ze dne 

27.11. 2017 opíralo o uváděné důvody, které se dodatečně neprokázaly, a tedy ani nikdy nenastaly 

(hlavním důvodem zákazu styku bylo údajné podání drogy nezletilému Vojtěchovi, jenže to policie 

odložila jako nedůvodné a lze mít spíše za to, že drogu – ať už vědomě, či nevědomě – podstrčila dítěti 

matka, která naopak má dodnes k dítěti 100%ní přístup, kdykoliv se jí zlíbí, což soudu vůbec nevadí a 

žádným předběžným opatřením to neřeší.  

Jestliže pominuly okolnosti pro vydání – navíc takto razantního a do základních lidských práv otce i dětí 

hrubě zasahujícího - rozhodnutí soudu – takovéhoto opatření soudu, měl ho soud – i bez návrhu – 



neprodleně zrušit a sám o sobě, z vlastní iniciativy, styk s otcem upravit, aby tento mohl probíhat, 

jestliže mu nic nebrání a otec má o výchovu dětí eminentní zájem, dnes navíc i čas, protože díky 

ustavičným trestním stíháním přišel o práci, takže má čas na výchovu dětí v dostatečné míře.  

Soud zadal ve věci znalecké posudky, otec sám iniciativně navázal se znalcem Doc. Matouškem kontakt, 

aby ho požádal o urychlení celé věci s tím, že je ochoten se ke schůzce se znalcem kdykoliv dostavit, 

pouze však zjistil, že znalci dosud nebyly soudem postoupeny potřebné materiály, především spis, a 

práce znalce tak ještě ani nezačala a může zjevně trvat nejen celé měsíce, ale i roky.  

A otec má za to, že o to právě soudu jde. Tedy aby se roky nic nedělo, znalec tzv. zpracovával posudek, 

mezitím po celé dlouhé období otec se syny žádný styk neměl – a na závěr se pak konstatovalo, že už 

navázání styku není možné, jak konečně – v případě téhož otce – předvedl v současnosti soud na Praze 

3 ve věci jeho dcer, ačkoliv výchozím stavem byla střídavá péče a dodatečně se nepotvrdil žádný 

z důvodů, pro které byla střídavá péče zrušena, přesto už nikdy nedošlo k její obnově, ba ani k prosté 

obnově běžných kontaktů alespoň na úrovni tradičního styku.  

 

Přitom lze mít odůvodněně za to, že způsobilost otce k výchově synů prošla krajským soudem a ten ji 

potvrdil dokonce rozšířením původně úzkého styku svým rozsudkem ze dne 27. června 2017, tedy 

poměrně nedávno, ještě ani ne před rokem, přičemž styk podle této úpravy vlastně nikdy neproběhnul, 

protože ho matka zmařila svými nepodloženými výmysly a ačkoliv se její lhaní opakovaně prokázalo 

před soudem, jednou ho dokonce – v konfrontaci s dnešním zástupcem otce – sama přiznala. Přesto – 

z neznámých, záhadných a zcela iracionálních důvodů – je pro soud matka stále „věrohodnou osobou“, 

o jejíchž tvrzeních se nejen nepochybuje a která se nikterak neověřují, ale dokonce se podle nich 

vydávají – a potvrzují – zcela zásadní rozhodnutí, mající naprosto devastující, tragické a neodčinitelné 

dopady na vztahy synů k otci a na rodinný život a práva otce na výchovu svých dětí.  

Takový postup nelze označit jinak než jako diletantský, ničím nepodložený – a především, hrubě 

porušující platný Zákon o rodině a současný Nový občanský zákoník.  

V současné době je v platnosti předběžné opatření vydané OS praha východ, na které podal otec dne 
5.1.2018 návrh na zrušení  a doložil soudu , že důvody předběžného opatření, (na jehož základě nemůže 
otec od srpna dosud tedy po dobu 5ti měsíců vídat své syny) pominuly, respektive v tomto případě  nikdy 
nenastaly .  

Jelikož soud však v zákonné dob ě 7 dní na návrh otce na zrušení p ředběžného opat ření NIJAK 
nereagoval, podává otec tímto z procesní opatrnosti  návrh na p ředběžné opat ření, když soud Praha 
východ nereaguje na jeho p ředchozí návrh na zrušení zákazu v zákonné lh ůtě, ve které má soud 
rozhodnout.   

Otec tímto v žádném případě nechce zpomalit soudní rozhodnutí a proto žádá soud aby rozhodl dle 
obsahu žádosti v prosp ěch a blaho nezletilých d ětí dosud omezovaných zákazem styku s otcem . 

      II. 

Protože období do zpracování, obhajoby a zohlednění znaleckých posudků může trvat nepřiměřeně 

dlouho a protože v současnosti žádný styk otce se syny upraven není, aniž by takové úpravě cokoliv 

legitimního bránilo, lze mít za to, že jsou zcela splněny podmínky pro vydání PŘEDBĚŽNÉHO OPATŘENÍ, 

jak je má na mysli občanský soudní řád. Takového předběžného opatření, které by bylo dostatečnou 



zárukou dalšího rozvoje vztahů otce se syny a umožnilo pak na ně soudu navázat řádnou úpravou 

poměrů, až bude stanovisko znalce známo a věrohodně obhájeno.  

 

III. 

Dny, ve kterých neproběhl styk se syny díky poslednímu křivému udání matky dětí, které se potvrdilo 

jako vymyšlené. 

15.8-16.8.2017 

25.8-27.8. 2017 

29.8.-30.8. 2017 

8.9.-10.9. 2017 

12.9.-13.9. 2017 

22.9.-24.9. 2017 

26.9.-27.9. 2017 

6.10.-8-10. 2017 

10.10.-11.10. 2017 

20.10.-22.10. 2017 

24.10.-25.10. 2017 

3.11.-5.11. 2017 

7.11.-8.11. 2017 

17.11-19.11. 2017 

21.11.-22.11. 2017 

1.12.-3.12. 2017 

5.12-6.12.2017 

15.12-17.12. 2017 

19.12.-20.12. 2017 

29.12.-31.12. 2017 

2.1.-3.1. 2018 

12.1.-14.1. 2018 

 

Synové by si mohli vynahradit tento neuskutečněný styk ve dnech: 



2.2.-4.2.2018 

16.12.-18.2.2018 

23.2.-25.2.2018 

9.3.-11.3.2018 

23.3.-25.3.2018 

6.4.-8.4.2018 

20.4.-22.4.2018 

4.5.-6.5.2018 

18.5.-20.5.2018 

1.6.-3.6.2018 

15.6.-17.62018 

29.9-1.7.2018 

13.7.-15.7.2018 

27.7.-29.7.2018 

10.8.-12.8.2018 

24.8.-26.8.2018 

7.9.-9.9.2018 

 

Otec žádá o náhradu nikoliv jeho vinou ale matky vinou zmařených 34 dní styku lichými víkendy. 
Rád bych požádal soud, aby vzal v úvahu, že otec od 13. srpna, tedy 5 měsíců,  neviděl své syny díky 
intrikám matky, díky jejím lžím a trestním oznámením, které se ukázaly později jako nepravdivé. 
Jelikož synové přišli díky rozhodnutím soudu založeným na lživých informacích, bylo by správné 
toto nahradit.  
Neexistuje žádná satisfakce toto, co matka otci provedla, ale otec v žádném případě nebude 
usilovat o to aby odstavil matku od dětí, naopak, otec má celou dobu snahu zlepšit s matkou 
rodičovský vztah (rodinné terapie, nikoliv partnerské), což matka 2 roky odmítá jako nadbytečné. 
  
To, že soud rozhodne o tom, že dny, které otec nemohl syny vychovávat otci "nepropadnou" ale 
bude si je moci vybrat v roce 2018 bude jen částečná náhrada narušeného vztahu se syny, tedy 
stav, který zapříčinila matka a soud ho potvrdil na základě lživých oznámení matky. 

 
Vzhledem k tomu, že soudem nařízený styk neproběhl a byl upraven zákazem styku iniciovaným 
předběžným opatřením na základě lživého obvinění matky, navrhuje otec soudu aby soud rozhodl, 
že otec je oprávněn se aby těchto 34 dní, které se nemohli otec s dětmi vídat, mohl otec s dětmi 
strávit v termínech lichých víkendů mezi 2.2.2018 a 9.9.2018 
 



Nejedná se však v žádném případě o žádnou pomstu nebo pomstu a pokus o újmu matky, neboť otci 

nejde o to, aby matka neměla se syny styk, o to otec narozdíl od matky nikdy neusiloval. Otec , přes 

nepřátelské chování matky neuvažuje a nikdy neuvažovat o mstě matce, otec chce, aby se situace 

stabilizovala a aby bylo vše řešeno v zájmu dětí. 

V případě, že soud rozhodne o odškodnění dětí a otce ve formě možnosti vybrat si dny styku v lichých 

víkendech, matka bude mít  (narozdíl od otce, který Ne VLASTNI vinou po dobu 5 měsíců ztratil styk se 

syny) neustálý styk se syny, kdy se nestane, aby je neviděla déle než víkend, tedy nedojde v žádném 

případě k tomu, co provedla záměrně matka otci a nikdy nedojde ke ztrátě styku s synů s matkou.  

 
 

      IV. 

Na základě výše uvedeného proto otec navrhuje, aby soud vydal PŘEDBĚŽNÉ OPATŘENÍ, směřující 

k poslední úpravě poměrů určených Krajským odvolacím soudem.  Vzhledem k tomu, že otec ve věci 

samé nežádá u soudu o rozšířený styk, ale o svěření synů do střídavé péče, není možné, aby soud  

tento návrh otce na předběžné opatření nadále interpretoval jako „návrh na rozhodnutí ve věci 

samé“.  Otec se pouze snaží o šetrné navázání styku s nezletilými syny po násilném odloučení.  

V tomto směru otec odkazuje na nález Ústavního soudu ze dne 5. září 2017 pod sp.zn. III. ÚS 1017/15, kde 
dospěl ke závěru, že „imunizaci“ obsahu trestního oznámení nelze přisvědčit, neboť nelze vyloučit, že subjektivní 
právo může být zneužito k nelegitimnímu účelu a vykonáno v občanskoprávních vztazích v rozporu s dobrými 
mravy nebo šikanózním způsobem, tedy porušením uložené právní povinnosti. Tyto závěry jsou i v souladu s 
dosavadní judikaturou Nejvyššího soudu 31.8.2010, sp. zn. 25 Cdo 297/2009. Právo podat a nechat prošetřit 
trestní oznámení je na straně přímé oběti trestné činnosti nenahraditelnou složkou jejího ústavního práva na 
účinné vyšetřování. Dále pak představuje důležité zákonné právo, které je odrazem veřejného zájmu na 
prošetření společensky nejškodlivějších jednání civilizovaným způsobem. Orgány činné v trestním řízení jsou 
přitom povinny se každým takovým oznámením zabývat a údaje v něm uvedené náležitě prošetřit. Každý si však 
musí být vědom, že může být volán k odpovědnosti za jednání, které nebere, ať už konáním či 
nekonáním, přiměřené ohledy na ústavně garantovaná práva ostatních členů společnosti. Řešit 
soukromoprávní spory prostřednictvím zneužití prostředků trestního práva je nejen v rozporu se zásadou 
subsidiarity trestní represe, ale je i v rozporu s obecnými zásadami soukromoprávními, jako je zákaz 
zneužití práva či jednání v souladu s dobrými mravy. Osoba, která trestní oznámení podala, musí nést 
odpovědnost za újmu, kterou účelovým a nedůvodným trestním oznámením, resp. Trestním oznámením, 
které sledovalo nelegitimní cíl, nařčené osobě způsobila. 
 

Otec tedy soudu navrhuje, aby vydal toto  

 

   PŘEDBĚŽNÉ OPATŘENÍ :  

 

1) Otec je oprávněn stýkat se s nezletilými syny Jakubem a Vojtěchem v každém sudém 

kalendářním týdnu od pátku 17-ti hodin do neděle 18-ti hodin a v každém lichém 

kalendářním týdnu v roce od úterý 16-ti hodin do středy 18-ti hodin. 



  

2) Místem předání nezletilých je bydliště jak matky, tak i otce, kdy matka je povinna nezletilé 

v pátek otci v určenou hodinu přivézt a otec je zase v neděli v určenou hodinu vrátí do místa 

bydliště matky. V úterý bude místem předání nezletilých bydliště otce, ve středu bydliště 

matky.  

 

3)  Otec je oprávněn od  2.2.2018 do 9.9.2018 - jako kompenzace za znemožnění 34 dní styku 

se syny v roce 2017 - stýkat se s nezletilými syny Jakubem a Vojtěchem v každém lichém 

kalendářním týdnu od pátku 17-ti hodin do neděle 18-ti hodin 

 

4)  Matka je povinna, pokud bude chtít změnit trvalé bydliště nezletilým mimo soudní okres  

Praha – východ, vyžádat si vždy souhlas otce, jakožto při závažné změně okolností ohledně 

poměrů nezletilých. 

 

Petr Vlček  


