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Úvod 

 Hlavním cílem a úkolem mojí práce je hledání odpovědi na otázku, jakým 

způsobem je v České republice řešena problematika nechtěných dětí. Jednak jsem 

nastínila možnosti, jaké mají děti, o které se jejich rodiče z jakéhokoliv důvodu nestarají 

a vedle toho i možnosti rodičů, kteří se rozhodnou svého dítěte vzdát. 

Téma této práce zní Institucionální řešení problematiky nechtěných dětí. Je proto nutné 

se vyrovnat s pojmy „institucionální řešení“ a „nechtěné děti“. První pojem je možné 

vymezit v tom smyslu, že náhradní péčí o dítě je taková péče, o které rozhodl soud. Pod 

termínem „nechtěné děti” jsou zahrnuty děti, o které se jejich rodiče starat nechtějí. 

Pokud bychom tato dvě kritéria spojili dohromady, výsledkem by bylo pouze osvojení, 

pěstounská péče a ústavní péče. Zcela stranou tak zůstávají děti, které jsou sice 

nechtěné, ale o jejichž osudu nerozhoduje soud. Proto jsem se rozhodla věnovat i této 

kategorii dětí a dále nastínit legální možnosti rodičů k dobrovolnému odložení svých 

novorozených potomků. 

 Hned na úvod je důležité poukázat na to, že tato rigorózní práce vznikla 

rozšířením a přepracováním mojí práce diplomové, kterou jsem na své alma mater 

dokončila k 7. 6. 2011. Od tohoto data došlo na poli legislativním k zásadním změnám, 

byl jednak novelizován zákon o sociálně-právní ochraně dětí a vydán dlouho očekávaný 

nový občanský zákoník, který zcela nahradil dosavadní úpravu této materie v zákoně  

o rodině, jež u nás platil více než 50 let. Oba tyto nové předpisy přinesly do oblasti 

náhradní péče o děti mnoho změn a novinek, se kterými jsem se samozřejmě musela 

vypořádat a dosavadní text diplomové práce tak zásadně přepracovat. Nastalou situaci 

jsem se rozhodla využít ve svůj prospěch, kdy jsem ponechala původní pasáže 

z diplomové práce týkající se právní úpravy k roku 2011 a doplnila je o kapitoly 

reflektující současný právní stav (rok 2015), aby byly jasně patrné rozdíly, ke kterým  

v našem právním řádu došlo. Tato rigorózní práce tak nabízí podrobné srovnání 

legislativní úpravy oblasti péče o nechtěné děti před vydáním zmíněných předpisů a po 

něm.  

 Práci je možné rozdělit na tři části. První z nich uvádí čtenáře do dané 

problematiky, kdy hned v první kapitole představuji definici pojmů jako dítě, 

rodičovství a jeho složky, charakteristické rysy matek odkládajících své dítě a důvody 

vedoucí je k takovému činu. Vymezení těchto pojmů je nezbytné pro ucelený pohled na 
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věc a pochopení tématu. Abychom získali představu o vývoji oblasti péče  

o nechtěné děti, navazuje na první kapitolu velmi podrobná a ucelená pasáž  

o historicko-právním vývoji, která dokládá, jak velký kus cesty ochrana dětských práv 

ušla. Tato kapitola je rozdělena do 14 subkapitol a její rozměr sahá až do starověku, kdy 

se na dětech páchalo násilí a o jejich právech se nedá vůbec hovořit, zahrnuje 

Habsburskou monarchii a dobu vzniku Československého státu a vede dále do éry 60., 

70., 80. a 90. let. Pojednání o obecném vývoji je ještě doplněno informacemi  

o formování specifických odvětví jako sociální péče, babyboxy či neziskový sektor. 

Tím však exkurs do minulosti úplně nekončí, jelikož na kapitolu o historicko-právním 

vývoji bezprostředně navazuje kapitola o ochraně dětí v novodobém moderním právním 

řádu, tj. v zákoně o rodině, v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí a v novém 

občanském zákoníku. Vedle nich jsou také zmíněny a analyzovány mezinárodní právní 

předpisy, jako například stěžejní Úmluva o právech dítěte, která má na tvorbu domácích 

právních předpisů přímý vliv.  

 V druhé části práce se zabývám procesem poskytování sociálně-právní ochrany 

dětem a jeho aktéry. Popisuji zde, jak je výkon sociálně-právní ochrany rozdělen mezi 

jednotlivé subjekty veřejné správy. Vedle toho se však zabývám i nestátními subjekty 

působícími v dané oblasti, jelikož jejich úloha a přínos jsou v celkovém systému 

nezastupitelné. Samostatnou navazující kapitolu věnuji sociálním pracovníkům, jejich 

místu a roli a hodnotám a pravidlům, která jsou kladena na jejich práci, jelikož si 

uvědomuji důležitost jejich činnosti a poslání.  

 Poslední část přináší komplexní informace o náhradní péči o děti, jejích 

právních aspektech a specifických formách – náhradní rodinné péči a (náhradní) ústavní 

péči. U všech uvedených forem je vedle obecného vymezení připojeno srovnání právní 

úpravy v zákoně o rodině a v novém občanském zákoníku. Ke každé jednotlivé formě 

jsem se snažila najít statistiky. Ty původní z roku 2009 (za rok 2010 nebyly k datu 

odevzdání mé diplomové práce ještě k dispozici) byly ponechány a k tomu doplněny  

o aktuální údaje za rok 2013 či 2014, takže je zřetelně vidět, k jakým změnám došlo  

a jakým směrem se tato oblast vyvíjí. Pěstounská péče je nově doplněna i o pasáž 

pojednávající o systému hmotného zabezpečení pěstounů, včetně výše jednotlivých 

příspěvků a podmínek pro jejich udělení. Jak jsem již uvedla, vedle osvojení, 

pěstounské péče, svěření do péče jiné osoby, svěření dítěte do Klokánku a ústavní 
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výchovy, se zabývám také jednotlivými možnostmi legálního anonymního odložení 

novorozence rodiči a právním i praktickým otázkám s tím spojenými. Pozornost jsem 

zaměřila především na babyboxy. Jelikož se jedná o poměrně kontroverzní téma, 

domnívám se, že je namístě uvést i rozpory a neznámé, které se k nim váží. O těch si lze 

přečíst na str. 115 a n. 

 Práce je zakončena kapitolou, kde se pokouším objektivně zhodnotit celý český 

systém péče o nechtěné děti a připojuji i vlastní subjektivní názor. 

 Text této práce je aktuální k datu 30. 10. 2015, kdy byla dokončena.
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daného živočišného druhu ohroženo nejvíce. Proto si každý druh postupem doby 

vytvořil mechanismy k jeho ochraně. U lidí je jich hned několik. Náhradní rodičovství 

tedy není z hlediska vývoje přírody vlastně ničím zvláštním. 

 Rodičovství v sobě zahrnuje složku biologickou a složku psychologickou. 

Rodičovství biologické a psychologické3 se nevylučují, v ideálním případě jdou ruku  

v ruce. Existují však i samostatně a to tehdy, když rodiče své dítě opustí, což je 

případem rodičovství biologického. Rodičovství psychologické značí, že cizí lidé 

přijmou opuštěné dítě za své.  

 

 

1.2.1 Matky, které se vzdávají svého dítěte ze sociálně-psychologického 
pohledu 

 

 Matky, které se vzdávají svého dítěte, nejsou matkami krkavčími. Naopak mají 

tolik citu, lásky a rozumu, že své dítě nezabijí, nepohodí nebo své těhotenství nepřeruší. 

Jím všem záleží hlavně na tom, aby se jejich dítěti dostalo lepší péče, než jim mohou 

poskytnout ony samy.  

 Ač je to s podivem, Severová4 uvádí, že většina z těchto matek má manžela 

nebo partnera, se kterými žijí v hlubším a trvalejším vztahu. Dítěte se vzdávají proto, že 

už děti mají a další je nad jejich síly nebo se na ně naopak ještě necítí připraveny. Jejich 

průměrný věk je mezi 20 a 25 lety, pouze nepatrná část z nich je nezletilá. Jen v malé 

míře jde o matky alkoholičky a dívky, které by jako svobodné matky jejich rodina 

odvrhla. Celkově lze říct, že jde o ženy nižšího stupně vzdělání. 

 

 

 

 

 

                                                           
3 MATĚJČEK, Z. aj. Osvojení a pěstounská péče. 1. vyd. Praha : Portál, 2002. s. 98. ISBN 80-7178-
637-3 
4 SEVEROVÁ, J. Matky, které se vzdávají svého dítěte. In Sborník přednášek z 6. konference  
o náhradní rodinné péči. Praha : MPSV, 1999. Kapitola 14, s. 77-86. ISBN 80-85529-66-1 
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1.3 Důvody, pro které se děti ocitají mimo vlastní rodinu 

 Jak uvádí Bubleová5, jedno procento dětí nemůže vyrůstat ve vlastní rodině.  

Tento údaj se týká většiny evropských zemí včetně České republiky, kde jde konkrétně 

o 20 tisíc dětí. Úplní sirotci tvoří 2 % z nich, zbytek dětí má rodinu, ale ta se o ně  

z objektivních nebo subjektivních důvodů neumí, nemůže nebo nechce postarat. 

 
 

Případ, kdy se rodiče o své dítě starat nechtějí 
 

Takovýto stav je zapříčiněn tím, že psychologické rodičovství z nějakého důvodu selže. 

Fakt, že rodiče své dítě nechtějí, může vést k tomu, že se o něj prostě přestanou starat 

nebo v horším případě mu i ublíží. Většinou se jedná o děti prostitutek, alkoholiček, 

matek nízkého vzdělání. 

 

Když se rodiče se o své dítě starat nemohou 
 

Na rozdíl od prvního případu se rodiče starat chtějí, ale nemohou. Důvodem může být 

třeba jejich smrt nebo faktická osobní překážka jako nemoc, invalidita, hospitalizace, 

vazba či výkon trestu. 

 

Situace, kdy se rodiče o své děti starat neumějí 
 

V této situaci se jedná zejména o rodiče, kterým se nedaří najít si k dítěti cestu, vytvořit 

citovou vazbu a z toho důvodu své děti zanedbávají, ohrožují jejich výchovu, apod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 BUBLEOVÁ, V. aj. Základní informace o osvojení (adopci) [online]. Praha : Středisko náhradní rodinné 
péče, spolek, 2011. Dostupný z www: 
<http://www.nahradnirodina.cz/files/File/ZI-Osvojeni-24-2-2011.pdf> [cit. 2011-01-04] 
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byly odloženy. Právě odkládání dětí bylo známé už z antiky a ve starověku velmi 

rozšířené. 

 V době římského impéria fungovala tzv. alimentace nejprve organizovaná 

jednotlivci a později státem. Alimentace sloužila k zabezpečení výživy dětí osiřelých či 

pocházejících z chudých rodinných poměrů. Z rozhodnutí panovníka byl vytvořen 

alimentační fond, z kterého se poskytovaly půjčky rolníkům a z úroků byly kryty nároky 

na výživu dětí. 

 

 

2.2 Vývoj ve středověku 

 

 V období středověku nelze hovořit o pomoci poskytované konkrétně dětem, 

spíše byla pomoc zaměřena obecně na chudé či sociálně oslabené. Počátek poskytování 

sociálních služeb je spjat se vznikem církve a přijetím křesťanství za oficiální státní 

náboženství, tedy s filozofií pomoci a podpory druhých. Chudí občané neměli na 

žádnou formu pomoci právní nárok, pokud jim bylo něco poskytováno, tak z almužny 

na jídlo a přístřeší, a to ze strany klášterů a farností, výjimečně ze strany šlechticů, jak 

popisuje Montanová.8      

 Mezi první církevní řády zřízené za tímto účelem řadíme řád sv. Františka. 

Prosazovala se také církevní bratrstva, která však měla omezenou kapacitu a adresátem 

jejich pomoci tak byl velmi omezený okruh osob.  

 Stát ani vrchnost neměli žádnou odpovědnost za občany v nouzi, města  

a obce se do takové pomoci zapojovala minimálně. Státní aparát považoval chudé 

občany za nežádoucí a snažil se je ze společnosti vypudit, než aby jim pomohl. Prvním 

předpisem reagujícím na nutnost státu postarat se o chudinu je říšský policejní řád  

z roku 1552 císaře Ferdinanda I.9  

 

 

                                                           
8 MONATOVÁ, L. Pojetí speciální pedagogiky z vývojového hlediska. Brno : Paido, 1996. s. 77. ISBN 
80-7169-192-5 
9 MATOUŠEK, O. aj. Sociální služby: legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení. 1. vyd. Praha : 
Portál, 2007. s. 184. ISBN 978-80-7367-310-9 
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2.3 Vývoj v novověku 

 V období pozdního středověku a novověku by usmrcení dítěte rodiči bylo 

hříchem a z toho důvodu, jak uvádí Otto10, se děti raději umisťovaly do útulků 

zřizovaných při klášterech, tzv. nalezinců. Nalezinec je „ústav, ve kterém opuštěné dítky 

nacházejí útulek“. Originální název nalezince je Brefotrofium.11 

 První z nich byl zřízen v Cařihradě roku 335. Prakticky od tohoto období 

můžeme mluvit o prvních viditelných snahách řešit plošně problém odložených dětí.  

V roce 787 byl nalezinec postaven také v Miláně v Itálii. V roce 1070 byl otevřen 

klášter sv. Ducha v Montpellieru, roku 1317 nalezinec ve Florencii, roku 1331 

v Norimberce, roku 1380 v Benátkách a později i v Londýně. Odlišný byl způsob, 

jakým se děti do ústavů přijímaly. Obvykle se tak dělo u chrámů, kde se děti vložily do 

zvláštní kamenné mušle nebo na okno s mříží, kterou se dítě dalo prostrčit. Zejména 

v románských zemích se pak využívaly otáčivé jesle. Jak je z tohoto popisu vidět, již 

v této době se začaly formovat počátky dnešních babyboxů, kterým se věnuji 

samostatně v kapitole 12. 

 Dobře se dařilo nalezincům ruským založeným Kateřinou II., a to v Moskvě 

roku 1766 a v Petrohradu roku 1770. Zde se staraly o děti, které byly přijaty potajmu, až 

do jejich zletilosti.  

 Situace v Anglii a Irsku byla taková, že nalezenci byli vychováváni buďto 

přímo v nalezincích nebo prostřednictvím chudinských podpor. Větší nalezince se 

nacházely zejména v Londýně a Dublinu.   

 I přes ušlechtilý záměr se tato zařízení potýkala s mnohými problémy jako 

vysoká úmrtnost dětí a ekonomická závislost na milodarech. Stejně tak se musela 

vyrovnávat s veřejnou kritikou. Z toho důvodu řada z nich ukončila svou činnost  

a znovu se otevírala za dob válek a politických konfliktů, kdy jejich potřeba opět 

vzrostla. 

 V roce 1753 byl velký nalezinec vybudován ve Stockholmu, následně také 

v Kodani, Praze a Paříži. V Paříži byl otevřen hospic Maison de Couche Vincencem de 

Paul a počet odložených dětí začal výrazně stoupat. V tomto ústavu děti zůstávaly pouze 

                                                           
10 OTTO, J. Ottův slovník naučný. Illustrovaná encyklopedie obecných vědomostí. Sedmnáctý díl: Median 
- Naverrete. Fotoreprint pův. vyd. Paseka : Argo, 1999. s. 1000. ISBN 80-7185-249-x 
11 z řec. Bréfos - nemluvě, dítě 



  

10 
 

po určitou vymezenou dobu, následně byly svěřeny pěstounkám. V jejich péči pobývaly 

zhruba do 12 let svého věku a poté byly znovu vráceny do ústavu. Z ústavů byly později 

až do své zletilosti pronajímány pěstounům za účelem práce.  

 Pozitivní obrat v postoji k dětem a rodině obecně přichází v 16. století, kdy 

nejen narůstá hmotné zabezpečení domácností, ale zejména se mění pohled na děti, 

které začínají být konečně chápány jako někdo, o koho by se mělo s láskou pečovat. 

V době osvícenství se vyvíjí aktivity a myšlenky zaměřené ve prospěch dětí, zároveň 

však narůstá počet těch odložených či narozených mimo manželství. Proto Code Civil, 

vydaný roku 1804, nařizoval zřízení dětského útulku v každém departementu. Code 

Civil zavedl osvojení jako typický institut majetkového práva a rozlišoval osvojení 

dospělých, které vyžadovalo soudem schválenou smlouvu, dále osvojení na základě 

poslední vůle a osvojení za odměnu, např. za záchranu osvojitelova života.  

Od láskyplné péče o děti se situace s rozvojem industriální společnosti obrátila  

k hromadnému zneužívání dětí k manuální práci. Tomu se snažila zabránit řada 

následně vydaných právních předpisů, které regulovaly práci v podzemí, přesčasy a věk 

pracujících. Práce dětí však byla s konečnou platností zakázána až na konci 19. století. 

 

 

2.4 Postoje k dětem v období Habsburské monarchie 

 

 V českých zemích vyvstala potřeba nalezinců po třicetileté válce.  

 V Ottově slovníku naučném12 najdeme informaci o tom, že jeden z nejstarších 

nalezinců v Evropě byl budován právě v Praze v roce 1575. Jedná se o Vlašský špitál na 

Malé straně založený náboženským bratrstvem Vlachů. Po dlouhou dobu byl Vlašský 

špitál jediným takové druhu, až teprve v 18. století bylo zakoupeno několik dalších 

domů v Soukenické ulici, aby bylo možné navýšit kapacitu zařízení. Ty sloužily ke 

stejnému účelu a navíc zde byly kromě dětí nalezenců přijímány i těhotné ženy. Roku 

1776 byly oba ústavy sloučeny správou i místem. Nalezenci i těhotné byli následně 

přestěhováni do budovy při kostele sv. Apolináře, kterou pro tyto účely věnoval v roce 

1789 Josef II. 

                                                           
12 OTTO, J. Ottův slovník naučný. Illustrovaná encyklopedie obecných vědomostí. Sedmnáctý díl: Median 
- Naverrete. Fotoreprint pův. vyd. Paseka : Argo, 1999. s. 1000. ISBN 80-7185-249-x 



  

11 
 

 Roku 1854 přešly nalezince i porodnice zcela pod zemskou správu a staly se 

zemským majetkem. Těch, kteří potřebovali péči, stále přibývalo, proto byly 

pronajímány i další sousední budovy (např. v Karlově ulici). Vedle toho byla vytvořena 

i karlínská filiálka, kde byly děti ošetřovány řádem milosrdných sester. Největší počet 

ošetřovaných tvořily nemanželské děti, co přišly z porodnic i se svými matkami, které je 

kojily tak dlouho, dokud nebyly schopné odejít na venkov k pěstounům. Mimo ústav se 

starali o děti zejména cizí pěstouni za denní plat nebo příbuzní matky. Primárně se mezi 

pěstouny vždy vybírali ti, kteří bydleli na venkově, a to kvůli převládajícímu názoru, že 

venkovské prostředí je pro děti blahodárnější a zdravější než městské. Toto pravidlo se 

porušovalo pouze tehdy, když byl pěstounů z venkova nedostatek nebo na venkově 

panovaly delší dobu špatné klimatické podmínky. Jelikož zájemců z venkova bylo vždy 

méně než by bylo třeba, povolilo se nakonec svěřování dětí pěstounům z Prahy.  

 Informování veřejnosti ohledně možnosti vzít si dítě z ústavu probíhalo 

prostřednictvím veřejných oznámení, pomáhali i duchovní vybízející věřící během 

svých kázání. Zájemci, kteří prokázali mravní vhodnost, se pak hlásili ústavu 

prostřednictvím vrchnosti nebo krajského úřadu. Aby se pěstounka mohla o dítě starat, 

musela předložit vysvědčení vystavené úřadem farním a obecním a musela se podrobit 

lékařské prohlídce potvrzující, že je zdravá a v případě menších dětí i schopná kojení. 

Zároveň musela odpřisáhnout, že bude dítě kojit a starat se o něj jako o vlastní. 

Pěstounkám byla poskytována poměrně bohatá výbava pro péči o dítě, kterou si mohly 

ponechat, pokud dítě přežilo první rok života. V takovém případě získaly i finanční 

odměnu.  

 Největší zájem o nalezené děti byl tradičně ze strany rodin z nižších 

společenských vrstev, které samy měly 5 a více potomků. Pěstouni měli povinnost 

zajistit dítěti lékařskou pomoc v případě nemoci a posílat je do školy, což se velmi často 

obcházelo, neboť pěstouni potřebovali, aby děti pomáhaly v hospodářství. Pokud dítě 

nebylo do ústavu vráceno dříve z důvodu nemoci, špatného zacházení nebo převzetí 

matkou, vracelo se do něj obvykle v 6ti letech. Tento věk se během let neustále 

zkracoval vlivem nedostatku financí, a to z původních 15ti na 12, z 12ti na 10 a z 10ti 

na konečných 6 let. Ti, kdo dítě předali do nalezinců, měli i nadále možnost sledovat 

jeho osud a matky mohly být informovány o adrese pěstounů, aby měly možnost děti 
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navštívit. Takové matky v podstatě vykonávaly nad pěstouny dozor, v případě, že se jim 

něco nelíbilo, mohly o tom informovat ředitelství ústavu.  

 Nalezenecká péče se potýkala s velmi zásadním problémem, kterým byla 

enormně vysoká úmrtnost dětí, a to jak v ústavech, tak u pěstounů. Pro bližší představu 

je připojena tabulka s počty úmrtí dětí. 

 
 
Tabulka č. 1: Úmrtnost nalezenců 
 

Roky  Úmrtnost nalezenců vůbec Úmrtnost v prvním roce stáří 
1846 – 1850   20,5% 61,4% 
1851 – 1860   22,5% 59,6% 
1856 – 1860   30,0% 83,1% 
1861 – 1865   36,9% 84,6% 
1866 – 1870   29,0% 61,5% 
1871 – 1875   22,8% 60,1% 
1876 – 1880   21,1% 53,5% 
1881 – 1885   16,1% 41,9% 
1886 – 1890   13,8% 38,5% 
1891 – 1895   14,4% 38,9% 
1896   12,7% 33,5% 

 
Zdroj: DVOŘÁK, J. Boj proti úmrtnosti kojenců vůbec a dětí nemanželských zvlášť. Sociologická studie, 

Zvláštní otisk z Časopisu lékařův českých. Praha : Bursík a Kohout, 1906. s. 56 

 

Komentář k tabulce: Z uvedené tabulky lze vyčíst, že nejvyšší úmrtnost se vyskytovala v prvním roce 

života dítěte, a že s časovým vývojem se ji dařilo snižovat.  

 

 Reformu nalezinectví nastartovalo založení vídeňského nalezince v roce 1784. 

Za jeho zrodem stál císař Josef II. Ve vídeňském nalezinci se mísily děti osiřelé s dětmi 

nemanželskými. Tento ústav umožňoval dočasné přijetí dítěte narozeného v porodnici. 

Takové dítě mělo nárok na matčino jméno a matka zde sloužila, stejně jako v pražském 

nalezinci, jako kojná.  

 Francouzská revoluce však i v této oblasti zavedla změny, a to takové, že 

nemanželské nezletilé dítě bylo prohlášeno za státní majetek. Nemanželské děti pak 

byly na státní náklady přijímány do všech francouzských hospiců. Napoleon I., který 
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usiloval o nárůst počtu obyvatel, navýšil v roce 1811 počet otáčivých jeslí  

u nalezeneckých hospiců.  

 Rakouský Obecný zákoník občanský č. 946 z roku 1811 jako první právní 

norma legislativně ukotvil otázku péče o ohrožené děti a alimentační a výchovné nároky 

dětí vůči svým rodičům i jiným osobám. V tomto předpise byla zakotvena možnost 

odebrat z rodiny dítě v případě jeho ohrožení a možnost zbavit trvale otce otcovské 

moci za situace, že zanedbával výživu nebo péči svých dětí. Konktrétně se jednalo  

o § 187 – § 284, ve kterých bylo stanoveno: „Osobám, které nepožívají otcovské péče  

a které jsou ještě nezletilé nebo z jiného důvodu nezpůsobilé, aby své záležitosti samy 

obstarávaly, poskytují zákony zvláštní ochrany pomocí poručníka nebo opatrovníka“. 

„Otcové, kteří výživu a výchovu svých dětí zcela zanedbávají, pozbývají otcovskou moc 

na vždy“. 

 Stížnost proti špatnému zacházení s dítětem mohlo podat jednak samo dítě 

nebo kterákoliv osoba, která byla svědkem takové situace. O stížnosti rozhodoval soud 

jako úřad poručenský a opatrovnický. Zákon bohužel nestanovil oznamovací povinnost, 

nýbrž jen možnost a rovněž nevymezil další postup v případě odebrání dítěte z rodiny. 

Dítě bylo chráněno i trestními předpisy, a to trestními zákoníky z roku 1803 a 1852, 

které zakazovaly využívání dětí k žebrotě či prostituci.13 

 Zmíněny rakouský Obecný občanský zákoník obsahoval úpravu osvojení. 

Stanovil, že osvojitel nesmí mít míň než padesát let, nesmí mít vlastní děti a osvojenec 

musel být oproti němu alespoň o 18 let mladší. Novelou z roku 1914 došlo ke snížení 

věku osvojitele na 40 let. Osvojovat měli právo nejprve jen muži, až později bylo 

oprávnění rozšířeno i na ženy. Osvojovat nemohli členové duchovního řádu. Osvojit své 

nemanželské dítě bylo otci umožněno prvně až v roce 1914. V roce 1928 byl vydán 

specifický zákon o osvojení, který zachovával podmínku, že i nadále musí být osvojitel 

starší 40 let, bezdětný nebo bez dětí dříve osvojených. Nově ale mohl osvojit i své 

nemanželské dítě, k tomu mohl být i mladší než 40 let a osvojenec mohl být zletilý. 

Společně osvojit mohli jen manželé, samostatně jen se souhlasem druhého manžela.  

 V této době bylo osvojení chápáno jako vztah ryze soukromoprávní. Mělo 

smluvní charakter, vznikalo i zanikalo smlouvou a tou se i upravovalo. Pro účely dědění 

                                                           
13 TŮMA, A. K nové úpravě sociální péče o mládež. Praha : Sociální revue, 1920. s. 3. Publikace Sociální 
revue 
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zůstaly vztahy dítěte k původní rodině zachovány, stejně tak její vyživovací povinnost. 

K osvojení se vyžadoval souhlas obou pokrevních rodičů, v případě, že se nemohli 

dohodnout, měl rozhodující slovo otec.14 

 Na základě výše uvedeného předpisu se v českých zemích začaly zřizovat 

okresní sirotčince a zemské sirotčí fondy na podporu osiřelých a opuštěných dětí, jako 

důsledek zavedené povinnosti domovských obcí postarat se o opuštěné děti na svém 

území. Problémem obcí byl zejména finanční deficit, což se v reálu projevovalo tak, že 

pěstouni nebyli vybírání podle svého charakteru a kvalit, ale v dražbě, a to podle úplaty, 

která jim byla za péči o dítě vyplácena. Samozřejmě čím nižší částku byli ochotni 

přijmout, tím vyšší byla jejich šance dítě získat. Často tak děti byly využívány pouze 

jako levná pracovní síla. Tyto skutečnosti vedly k nutnosti veřejnou péči reformovat. 

Proto byl v roce 1901 vydán zákon č. 62, který výkon chudinské péče svěřil vyšším 

útvarům veřejné správy a v následujícím roce byl zřízen Zemský sirotčí fond, z kterého 

byl náhradním rodičům poskytován paušálně příplatek ke kompenzaci jejich nákladů 

vynaložených na výchovu dítěte. V případě, že tento příplatek nebyl dostačující,  

o zbytek se museli postarat rodiče dítěte či jiní příbuzní, případně pak domovská obec. 

Zákonem č. 373 z roku 1922 bylo pevně stanoveno, jak se příspěvky z tohoto fondu 

rozdělují mezi odložené děti v českých a moravskoslezských zemích.15 

 

 

2.5 Role Okresních komisí pro péči o mládež 

 Od roku 1904 fungovaly tzv. okresní komise pro péči o mládež pečující o děti 

v zastoupení úřadů. Poprvé se s pojmem komise setkáváme v chudinském zákoně č. 62, 

který v § 37 ukládal Okresním výborům zřídit Okresní komise pro péči o mládež, ve 

kterých by byly sdruženy všechny subjekty zabývající se danou problematikou, tj. 

okresní výbory, poručenecké soudy i dobrovolné organizace.16 Okresní komise byly 

                                                           
14 VODÁK, P. aj. Problémy osvojení dětí. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 1967. s. 28-31 
15 BUBLEOVÁ, V. Historický vývoj péče o opuštěné děti. Náhradní rodinná péče. Praha : Středisko 
náhradní rodinné péče, 2000, roč. 3, č. 1, s. 46-47. ISSN 1212-3765 
16 TŮMA, A. Právní základy sociální péče o mládež v republice Československé. Praha : Česká zemská 
komise pro péči o mládež v Čechách, 1925. s. 86 
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základní organizační jednotkou, na konci 20. let 20. století jich existovalo na 220.17 

Výčet jejich působnosti byl značný a zahrnoval zejména péči a pomoc svobodným 

těhotným ženám před porodem i po něm, právní ochranu a pomoc dětem 

nemanželským, dětem rozvedených rodičů, dětem opuštěným, ohroženým a sirotkům. 

Zajišťovaly také stravování dětí a zabezpečovaly spravedlivé rozdělení prostředků 

získaných ze sbírek a dobročinných akcí. Zákonem č. 256/1921 Sb. získaly komise 

status polooficiálních orgánů pověřených výkonem péče o mládež v jednotlivých 

soudních okresech. Stát tak fakticky přenesl tuto agendu na komise, přičemž jim 

sliboval finanční pomoc. Pozici komisí a vztah k ostatním subjektům působícím na poli 

sociálně-právní ochrany dětí vymezilo vládní nařízení č. 29/1930 Sb., které komisím 

přiřklo fakticky monopolní postavení a ostatním organizacím povinnost se ke komisím 

připojit nebo s nimi úzce spolupracovat, v opačném případě ukončit svou činnost. 

 Výčet členů komisí byl široký a zahrnoval zejména učitele, kněží, starosty 

nebo úředníky. V rámci komisí fungovali tzv. důvěrníci, kteří monitorovali situaci 

v jednotlivých obcích. V součinnosti s komisemi byly pořádány stravovací a ošacovací 

akce nebo zakládány prázdninové osady.18 

 V návaznosti na okresní komise byly vytvořeny také České zemské komise pro 

péči o mládež (později přejmenovány na Zemská ústředí péče o mládež) se sídlem 

v Praze a Brně, jako vrcholný orgán okresních komisí, který měl jejich činnost řídit  

a koordinovat. Komise vedly evidenci dětí potřebujících ochranu a evidenci spolků 

zaměřených na pomoc dětem, přičemž spolkům zdůrazňovaly, že pro ně nejsou 

konkurencí, ale zaručují jim autonomii. V zemských komisích působily 3 odbory, a to 

odbor organizační, odbor hospodářský a odbor pedagogicko-právní. Vlivem vzniku 

České zemské komise došlo k lepší organizaci a celkovému zvýšení úrovně péče  

o nechtěné děti. Dokázala přitáhnout pozornost a zájem širší veřejnosti o problematiku 

opuštěných dětí a vedla ke sjednocení dobročinných úvah a aktivit české populace 

v oblasti sociální péče o děti a mládež. O významu a potřebnosti této instituce vypovídá 

také fakt, že její činnost přetrvala v období první světové války, i když její kompetence 

                                                           
17 RADVANOVÁ, S. Poznámky k postupu kodifikace rodinného práva [online].  Praha : ASPI, 1994. [cit. 
2014-03-22]. LIT3449CZ 
18 FASORA, L. Problémy systému péče o mládež na Moravě v letech 1921 až 1937. Vlastivědný věstník 
moravský, 2001. s. 24 
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a rozsah činností byly důsledkem událostí v roce 1938 značně zredukovány,  

a pokračovala i v době první republiky.19 

 

2.5.1 Vztah k dětem v období vzniku Československého státu, situace 
po první světové válce 

 

 Československý stát po svém vzniku navázal na přežitou sociální legislativu 

rakousko-uherskou, tedy na právní tradici založenou domovským právem zákonem 

z roku 1863, o němž se dále zmiňuji v kapitole o vývoji sociální péče. Tento zákon se 

nepodařilo nikdy zásadně přepracovat, z čehož vyplývala řada problémů, zejména pak 

z důvodu značně rozdílných finančních možností jednotlivých obcí. Chudé obce měly 

malý rozpočet a mnoho dětí potřebujících pomoc. Naproti tomu obcím z bohatých 

zemědělských a průmyslových regionů pomáhaly charitativní organizace financované 

z veřejných sbírek.20  

 V rámci nového státu bylo nezbytné zavést sociální opatření reagující na 

aktuální situaci a poměry v nové zemi. Bylo zapotřebí zhojit následky 1. světové války, 

a to zejména v hospodářské a sociální oblasti. Vzhledem k tomu, že stát nemohl ihned 

reagovat na všechny sociální problémy, péče o nechtěné děti byla na počátku 20. století 

nejednotná, při životě ji držela velkou měrou charita a milosrdenství. V letech 

navazujících na konec 1. světové války získává sociálně-právní ochrana dětí na 

významu, a to zejména na bázi dobrovolné pomoci, jelikož jde o dobu, která s sebou 

přinesla stovky tisíc válečných sirotků vyžadujících ochranu. Ta se rozvíjela od malých 

občanských uskupení až do podoby péče poskytované subjekty celonárodního vlivu. 

Budovaly se ústavy pro děti opuštěné a sirotky i pro děti zdravotně postižené. Mezi 

nejznámější dobrovolné spolky patřily Společnost Československého červeného kříže, 

organizace Okresních péčí o mládež21 a jejich ústředí nebo Masarykova Liga proti 

tuberkulóze a také např. poradny pro matky s dětmi nebo úřadovny pro péči o mládež.22 

Problémem dobrovolných organizací byla jednak nevyhraněnost jejich kompetencí  

                                                           
19 BUBLEOVÁ, V. Historický vývoj péče o opuštěné děti. Náhradní rodinná péče. Praha : Středisko 
náhradní rodinné péče, 2000, roč. 3, č. 1, s. 46-51. ISSN 1212-3765 
20 FASORA, L. Problémy systému péče o mládež na Moravě v letech 1921 až 1937. Vlastivědný věstník 
moravský, 2001. s. 24 
21 po vyhlášení samostatnosti Československa byly Okresní komise přejmenovány na Okresní péče  
o mládež 
22  úřadovny pro péči o mládež jsou předchůdcem probační a mediační služby dnešní doby 
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a nedostatek financí.23 

 V této době však stále existovaly případy zneužívání nebo špatného zacházení 

se sirotky a nemanželskými dětmi, což vedlo k vydání zákona č. 256 z roku 1921 

s názvem O ochraně dětí v cizí péči a dětí nemanželských, který ukládal sociálním 

pracovníkům povinnost věnovat vyhledávání pěstounů větší pozornost a zejména 

zohlednit jejich mravní bezúhonnost a fyzický i psychický stav, bydliště i zaměstnání  

a nežádoucím situacím tak předcházet.  

 Výnosem ministerstva sociální péče z 23. 3. 1921 byla uložena povinnost 

v každém soudním okrese paušálně upravit organizaci sociální péče o mládež  

a zavedena jednotná pravidla rozdělování státních příspěvků.  

 Odborníci si byli vědomi, že péče v náhradní rodinné péči (dále také „NRP“) je 

pro dítě mnohem vhodnější než ta ústavní, a proto usilovali o to, aby pobyt dětí  

v ústavech byl co nejkratší. Účelem takového pobytu pak bylo postarat se o zdravotní 

problémy dítěte a naučit jej základům slušného chování a hygienickým návykům. 

Kapacita okresních dětských domovů byla omezena na maximum 20 lůžek, což jim 

dávalo rodinnou atmosféru a děti měly větší možnost zapojení se než ve velkých 

ústavech.24 Děti v ohrožení chránili tzv. veřejní poručníci. Ti působili rovněž v terénu  

a poukazovali na situace, které je nutné řešit a děti, které je nutné chránit. Za 

nejdokonalejší formu náhradní péče byla v této době považována adopce a úsilí proto 

směřovalo k jejímu maximálnímu zdokonalování. 

 V polovině 30. let dospěla potřeba nového zákona upravujícího oblast péče  

o děti a mládež svého vrcholu. Zásadní otázkou, kterou bylo potřeba novým právním 

předpisem řešit, bylo zejména vymezení pravomocí a postavení organizací pečujících  

o mládež, včetně problematiky jejich financování. Důsledkem událostí v roce 1938 však 

takový právní předpis přijat nebyl a přípravy zůstaly ve stádiu zpracování návrhu 

zákona. Dílčí úpravu přinesl tzv. alimentační zákon z roku 1931, který v § 1 stanovil: 

„Kdo je právně zavázán vyživovati, vychovávati nebo zaopatřiti jiného a nemá jmění 

nebo stálých příjmů, aby z nich mohl úplně uhraditi potřebný náklad, je povinen 

vykonávati podle možnosti a podle svých schopností takovou činnost, aby z jejího 

                                                           
23 BUBLEOVÁ, V. Historický vývoj péče o opuštěné děti. Náhradní rodinná péče. Praha : Středisko 
náhradní rodinné péče, 2000, roč. 3, č. 1, s. 48. ISSN 1212-3765 
24 FASORA, L. Problémy systému péče o mládež na Moravě v letech 1921 až 1937. Vlastivědný věstník 
moravský, 2001. s. 25 
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výtěžku mohl řádně dostáti tomuto svému závazku“. V § 8 pak byl vymezen trest 

v případě neplnění těchto povinností, a to v podobě pobytu ve vězení od jednoho týdne 

do šesti měsíců nebo ztráty práva volit do obcí.25 

 Slibně nastartovaný vývoj v oblasti náhradní rodinné péče byl přerušen 

Mnichovskou dohodou. Následovalo odtržení 1/3 našeho území, mnoho rodin s dětmi 

zůstalo na německém území, další část z nich prchla do vnitrozemí. Dosavadní fungující 

systém se přetrhal, roku 1938 bylo zrušeno české školství, takže české děti se mohly 

učit pouze v německých školách.26 

 

2.6 Rodinné kolonie jako nový typ pěstounské péče 

 Vytvořen byl Svaz československé péče o mládež a tzv. rodinná kolonie jako 

nový typ pěstounské péče, která byla považována za mezník mezi péčí rodinnou  

a ústavní. Jak uvádí Secký27, kolonií se označovala určitá oblast tvořená několika 

osadami. Děti byly rozděleny do skupin po 10 až 15 a každá skupina byla přiřazena 

určité rodině k výchově. Děti umisťované do rodinných kolonií byly většinou ty, které 

vyžadovaly speciální pedagogické či lékařské zacházení. Zároveň nesmělo jít o takové 

potřeby, které by vyžadovaly péči ústavní. První založenou kolonií byla kolonie České 

zemské komise v Uhříněvsi následována dalšími v Jílovém, v Lysé nad Labem a dalších 

městech. Kolonie byly obvykle řízeny řediteli místních škol a fungovaly tak, že děti 

byly svěřeny do rodin. Rodiny vyhledávaly v jednotlivých obcích nebo i okresech 

sociální pracovníci, kteří jim poté pomáhali s přijetím a výchovou dítěte. Děti zůstávaly 

v rodinách zpravidla do svých 14. narozenin a následně byly předány na učednické nebo 

jiné místo v okrsku, aby se zde připravovaly na budoucí povolání. Záznamy hovoří  

o tom, že v roce 1937 spravovaly Okresní péče o mládež 24 těchto rodinných kolonií.  

 

                                                           
25 Zákon č. 4/1931 Sb. z. a n. ze dne 16. 12. 1930 na ochranu osob oprávněných požadovati výživu, 
výchovu nebo zaopatření 
26 NOVOTNÁ, V. Nový zákon o sociálně právní ochraně dětí (1. část). PRÁVO A RODINA, 2000, č. 1. 
s. 1-18 
27 SECKÝ, R. Sirotčinec anebo rodina? Praha: Státní nakladatelství, 1926. s. 31 
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2.7 Péče o nechtěné děti po druhé světové válce 

 Po 2. světové válce bylo osvobození Československa přijato ze strany občanů 

s vřelým nadšením. Jak píše Kovařík28, Československo sice zůstalo oficiálně 

demokratickou zemí, forma vlády nastolená tzv. vítězným únorem byla de facto totalitní 

vládou jedné strany, kdy komunisté zrušili základní demokratická práva a svobody. Po 

politicko-mocenském prosazování moci se KSČ snažila protlačit své vize a proniknout 

do běžného života populace. Prosazované změny se dotkly všech oblastí a vrstev 

společnosti. Propagována byla myšlenka znárodnění průmyslu, beztřídní společnosti, 

společného vlastnictví a nadřazování práv a zájmů většiny nad práva a zájmy 

jednotlivců.  

 Došlo ke změně společenské struktury a stejně tak ke změně rodiny jako 

samostatného sociálního systému, a to zejména k omezení její ekonomické nezávislosti. 

Rodiče byli bráni jako pracovní síla, a proto se budovala zařízení, kam mohly být děti 

umístěny (celotýdenní jesle či školky aj.). Dá se říci, že kolektivismus byl obecně 

upřednostňován nad individualitou, což se promítlo i v koncepci péče o děti, jelikož byl 

prosazován názor, že kolektivní péče dokáže dítěti vytvořit vhodnější podmínky pro 

jeho zdravý růst a vývoj, i když se tento postoj zcela rozcházel s modelem soukromé 

výchovy dětí v západních zemích. Postupně byla veškerá péče o děti u nás zestátněna, 

charitativní podoba potlačena (církevní a jiné nestátní instituce, které v období 1. 

republiky sehrály významnou roli, byly rušeny nebo jejich činnost převzal stát). Tím 

vymizela sféra dobrovolné sociální práce, která mnohdy mohla rychleji, efektivněji  

a méně represivně pomoci rodinám a dětem v nouzi.  

 Stát na sebe převzal sociální pomoc a ochranu. Usiloval o utvoření 

socialisticky smýšlející společnosti, a to zejména cestou kolektivní péče o děti a 

podporou a kontrolou rodin. Státní aparát prosazoval zvýšení porodnosti a zdůrazňoval 

zejména reprodukční funkci rodiny a naopak bral rodině její výchovnou funkci, kterou 

přenesl sám na sebe. Výchovu a péči o děti tak fakticky vykonávaly okresní a zemské 

národní výbory na základě zákona č. 48/1947 Sb., o organizaci péče o mládež. Pokud se 

jim jevilo, že se dětem nedostává řádné výchovy, mohly zakročit. Takový zákrok mohl 

spočívat i v tom, že dítě mohlo být přemístěno do ústavu. Fakticky tedy nebyla moc 

                                                           
28 KOVAŘÍK, J. Česká rodina v druhé polovině dvacátého století: (1. část). Náhradní rodinná péče. 
1998, roč. 1, č. 0. s. 3-6  
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soudní oddělena od moci výkonné, když v oblasti sociálně-právní ochrany dětí byly 

kompetence přeneseny ze soudů na národní výbory. Tento stav přetrval až do roku 

1995, kdy Nález Ústavního soudu České republiky č. 72/1995 Sb. odstranil normy 

umožňující zasahovat do rodičovské zodpovědnosti prostřednictvím rozhodnutí orgánů 

veřejné správy. V roce 1949 byl vydán zákon č. 265 o právu rodinném, který oddělil 

právní úpravu rodinněprávních vtahů od vztahů občanskoprávních. Tento předpis 

určoval, že rodičovská moc musí být vykonávána vždy pouze v souladu se zájmem dítě 

a pokud je to třeba, v součinnosti se státními orgány. Tento zákon zrovnoprávnil 

postavení mužů a žen, stejně tak jako dětí manželských a nemanželských a definitivně 

zrušil institut moci otcovské.29  

 V době 50. letech 20. století mělo poskytování sociálně-právní ochrany dětem 

podobu pouze tzv. hromadného poručenství a opatrovnictví, jak zakotvil zákon  

č. 69/1952 Sb., o sociálně právní ochraně mládeže v § 9: „Je-li třeba dítě svěřit do péče 

nahrazující péči rodičů, bude umístěno zásadně do péče kolektivní; jinak lze dítě umístit 

jen v rodině, která skýtá záruku, že dítě bude vychováváno k lásce k lidově 

demokratickému státu, a která je schopna mu poskytnout prostředí příznivé po všech 

stránkách pro jeho rozvoj, a to zpravidla u toho, kdo dítě osvojí.“ Ideou tohoto předpisu 

bylo zejména vychovat děti ve svědomité občany. Kolektivními zařízeními byly 

úřadovny ochrany mládeže při soudech. Vrchní dozor nad nimi vykonávalo 

Ministerstvo spravedlnosti. Roku 1951 byla zrušena pěstounská péče a tisíce dětí 

musely být umístěny do ústavů a domovů.  

 

2.8 Změny v institucionálním vývoji v průběhu 60. let 

 Bubleová v publikaci Historický vývoj péče o opuštěné děti30 popisuje dobu 60. 

let jako dobu spojenou s uvolňováním politické i kulturní situace v zemi a na to 

navazující kritikou statického stávajícího režimu. Stát se v tomto období více zajímá  

o rodinu, která mohla zabezpečit reprodukci populace po válečných ztrátách a díky 

tomu nastartovat růst ekonomiky. Normalizační vláda proto věnovala péči o rodinu  

                                                           
29 NOVOTNÝ, P. aj. Nový občanský zákoník, Rodinné právo. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. s. 137. ISBN 
978-80-247-5167-2.  
30 BUBLEOVÁ, V. Historický vývoj péče o opuštěné děti. Náhradní rodinná péče. Praha : Středisko 
náhradní rodinné péče, 2000, roč. 3, č. 1, s. 51. ISSN 1212-3765 
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v rámci sociální politiky značnou pozornost. Zvýšila se částka připadající na přídavky 

na děti, byla prodloužena doba mateřské dovolené, stát zavedl novomanželské půjčky  

a vyvíjel úsilí v rámci bytové politiky rodin. Tyto faktory způsobily, že strach lidí ve 

společnosti postupně opadal a zároveň se zvyšovala životní úroveň. 

 Potřeba reformy byla značná nejen v hospodářské oblasti, ale i ve sféře sociální 

politiky, kdy byly zhruba v polovině 60. let doloženy negativní důsledky ústavní péče 

na psychiku dětí. Byl zjištěn a prokázán výskyt psychické deprivace, psychomotorické 

poruchy, zvýšené míry nemocnosti a další negativní symptomy u dětí, které dlouhodobě 

pobývají v ústavních zařízeních. Na nevhodnost ústavní péče upozorňovali zejména 

pediatři, psychologové a sociální pracovníci. Nejhlasitějšími kritiky byli Prof. PhDr. 

Zdeněk Matějček, CSc. a Prof. PhDr. Josef Langmeier, CSc., z jejichž publikací v této 

práci hojně čerpám a jejichž studie o citovém strádání dětí v ústavní péči je dodnes 

používána a citována odborníky po celém světě. Stát reagoval úsilím o vytvoření  

a zavedení nové koncepce náhradní péče. Jejím základem se stal zákon o osvojení  

z roku 1957 a zákon o rodině z roku 1963. Tyto zákony konečně poskytují dětem  

i ochranu jejich práv a prosazují více individuální přístup. Rodina znovu nabývá na 

významu. Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů (dále také 

„ZOR“) stanovil možnost svěření dítěte do péče jiné osoby, a to v § 45 odst. 1: 

„Vyžaduje-li to zájem dítěte, může soud svěřit dítě do výchovy jiného občana než rodiče, 

který poskytuje záruku jeho řádné výchovy. Přitom soud vymezí rozsah jeho práv  

a povinností k dítěti.“ Dále však tento zákon vymezil také možné zasahování do 

rodinných vztahů ze strany soudů a národních výborů. Zatímco v 50. letech byl ráz 

ústavů a domovů zejména zdravotnický (děti sem byly umísťovány z důvodu izolace od 

nemocných rodičů, zajištění tehdy špatně dostupné umělé výživy, atd.), v letech 

šedesátých převažují důvody sociální (rozpad rodiny) a v 70. letech pak důvody 

zdravotně-sociální (tj. jsou přijímány děti se zdravotním postižením, o které se jejich 

rodiče nechtějí či neumějí postarat). 

 Tato doba větší ideologické i společenské svobody však byla dramaticky 

zasažena a přerušena vpádem vojsk Varšavské smlouvy dne 21. srpna 1968. 
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2.9 Péče o děti v období normalizace v 70. letech 

 Situaci popisuje Kovařík31 tak, že počátek 70. let je spjat s tvrdou normalizací, 

komunistická strana byla jedinou vládnoucí mocí, jejím rozhodnutím byl podřízen 

veškerý život obyvatelstva v politické, ekonomické i kulturní oblasti. Československý 

stát se znovu ocitl pod dominancí Sovětského svazu a byl včleněn do vojenské  

a ekonomické struktury socialistických sil. Jak ve své publikaci Sociální stát  

v Československu32 uvádí Rákosník, normalizační režim věnoval značnou pozornost 

rodinné politice.  

 Ve snaze zvýšit klesající porodnost33 byl zaveden mateřský příspěvek, a to 

zákonem č. 154/1969 Sb., o mateřském příspěvku. Prostřednictvím něj měly 

zaměstnané ženy možnost volby - buďto pokračovat v práci nebo se plně věnovat péči  

o dítě, a to bez citelných finančních dopadů. Zavedení tohoto příspěvku přeťalo dlouho 

vžitou představu, že pro správný vývoj dítěte je dostačující krátká mateřská dovolená  

a na ni navazující péče v jeslích a mateřské škole.  

 Dalším krokem na podporu rodin bylo zvýšení přídavku na děti a mládež 

zákonem č. 99/1972 Sb., o zvýšení přídavků na děti a výchovného, který měl za účel 

podporovat rodiny s dvěma dětmi a podpořit nárůst rodin se třemi a více dětmi.  

I navzdory zmíněné politické situaci v zemi lze 70. léta označit ve vztahu 

k dětem jako vesměs pozitivní. Roku 1972 byla vydána Organizační směrnice pro 

dětské domovy a ostatní výchovná zařízení, která zavedla několik užitečných 

organizačních změn, ale o citových potřebách dětí se příliš nezmiňuje. Směrnice vedle 

dalšího zvýšila věk odchodu z výchovných zařízení až po dovršení zletilosti. V roce 

1973 došlo k obnovení pěstounské péče zrušené v roce 1952, a to na základě zákona č. 

50/1973 Sb., o pěstounské péči. V důvodové zprávě k tomuto zákonu je obsaženo 

ujednání, že dítě může být svěřeno do pěstounské péče pouze tomu, kdo „zaručuje 

způsobem svého života i života své rodiny, v níž dítě bude žít, že bude pěstounskou péči 

vykonávat ku prospěchu dítěte i společnosti“.  

 

                                                           
31 KOVAŘÍK, J. Česká rodina v druhé polovině dvacátého století: (1. část). Náhradní rodinná péče. 
1998, roč. 1, č. 0. s. 3-6  
32 RÁKOSNÍK, J.; TOMEŠ, I. Sociální stát v Československu – Právně-institucionální vývoj v letech 
1918-1992. Praha: Auditorium, 2012. s. 175-176. ISBN 978-80-87284-30-8 
33 Přirozený přírůstek na 1000 obyvatel byl v ČSSR vedle Maďarska a NDR nejnižší ze všech tehdejších 
socialistických zemí 
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2.10 80. a 90. léta z pohledu péče o děti 

 Doba 80. let se stále potýkala s následky úpadku společnosti z přechozí 

normalizační etapy. Odborníci, kteří analyzovali uvedené období, došli k závěrům, že 

ústavní výchova nahrazovala rodinné prostředí na poli zdravotním a hygienickém, ale  

o citové potřeby dětí nikdo nedbal. Řízení o osvojení a pěstounské péči bylo zbytečně 

prodlužováno, personální obsazení ústavů se odvíjelo od politického postavení, nikoliv 

od vzdělání a praxe pracovníků, jak dovozuje Bubleová.34  

 Po sametové revoluci v roce 1989 došlo ke zvratu v Československu a tím  

i ve všech oblastech  života jeho příslušníků. Kompletně se změnily poměry, monopol 

totalitního režimu byl nahrazen demokracií a pluralitou. Po roce 1989 se česká 

společnost svou podobou začala se zpožděním dvaceti let přibližovat západoevropským 

zemím, což se projevovalo ukazateli jako klesající plodnost, klesající sňatečnost, nižší 

úmrtnost a zároveň vyšší věk při vstupu do manželství a při pořízení prvního dítěte. 

Postupně stát opouštěl předchozí vizi rodiny jen jako reprodukční jednotky, ale začal 

podporovat a chránit její přirozené funkce a vztahy. Silné kritice byla podrobena 

politika co nejvyšší zaměstnanosti žen a naopak stát usiloval o uznání péče o dítě za 

ekvivalent zaměstnání. Došlo k podpoře nestátních subjektů působících na poli 

sociálním, narůstala sociální angažovanost veřejnosti v podobě vzniku dobrovolných 

sdružení a organizací. Podoba systému náhradní péče se vrátila k rodinné koncepci, 

úloha rodiny a rodinného prostředí je ve vztahu k dětem, jejich vývoji a výchově 

nezastupitelná. V tomto období docházelo k legislativnímu „boomu“, kdy byla vydána 

celá řada zákonů reagujících na nové sociální poměry v zemi (např. zákon  

o zaměstnanosti, o životním minimu, o sociální potřebnosti, o pojistném na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o zdravotním pojištění aj.)35 

 Významným legislativním počinem této doby byl zejména zákon č. 91/1988 

Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších 

předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů, označovaný také jako tzv. velká novela 

zákona o rodině. Tento zákon definitivně zakotvil přednost náhradní rodinné péče před 

ústavní výchovou a soudům uložil povinnost prozkoumat, zda je opravdu nutné umístit 

                                                           
34 BUBLEOVÁ, V. Historický vývoj péče o opuštěné děti. Náhradní rodinná péče. Praha : Středisko 
náhradní rodinné péče, 2000, roč. 3, č. 1, s. 51. ISSN 1212-3765 
35 KREBS, V. Proces transformace sociální politiky v ČR. Charakteristika „socialistické sociální 
politiky“ [online]. Praha : ASPI, 2007 [cit. 2014-03-23]. LIT28778CZ 
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dítě do ústavu a nelze takovou situaci namísto toho řešit formou NRP. Tento zákon také 

přinesl další významné změny, jako například zakotvení pojmů rodičovské 

zodpovědnosti a sociálně-právní ochrany dětí nebo uvedení ustanovení zákona o rodině 

do znění, které je v souladu s mezinárodními úmluvami. Dále stanovil právo dítěte 

vyjadřovat se k jakýmkoli rozhodnutím svých rodičů ve věcech, které se týkají jeho 

podstatných záležitostí a právo dítěte být slyšeno v řízeních, kde se o takových 

záležitostech rozhoduje (při zohlednění stupně jeho rozumové vyspělosti).36  

 Až do roku 1999 byla činnost státních orgánů v oblasti sociálně-právní ochrany 

dětí upravena zákonem o rodině. Veřejnoprávní materie tak byla upravena předpisem 

soukromoprávní povahy, což bylo už z logiky věci dosti problematické a nevyhovující.  

 Po změně systému se pracovalo na změnách v organizaci státní správy, které se 

odrazily také v podobě systému sociálně-právní ochrany děti. Významným krokem bylo 

zřízení krajských úřadů, které rozhodovaly o realizaci NRP ve své působnosti. 

 

2.11 Vývoj neziskového sektoru 

 Boukal37 popisuje dlouhou historii neziskové sféry, jelikož sdružování  

a spolčování je přirozenou vlastností každého z nás i celé společnosti. Rozvoj charity je 

spojen s rozvojem industriální společnosti. Neziskové organizace vznikaly hojně 

zejména tam, kde lidská společenství existovala bez státní podpory a bylo nezbytné 

zabezpečit určité potřeby jejích členů. Prvními poskytovateli sociálních služeb, což 

zahrnovalo poskytnutí přístřeší, jídla a zdravotní péče, byly kláštery a následně  

i farnosti. Vedle nich v této rovině v menší míře působili i příslušníci šlechty, kteří byli 

stoupenci křesťanské církve. V tomto období však na žádnou formu pomoci nebyl 

právní nárok.  

 Mezi prvotní formy sdružení patřilo collegium v Římě. Ve středověku se 

dobrovolná sociální péče formovala za účasti církve, důležité byly zejména špitály 

zřizované jako útulky a později transformované v sociálně-zdravotní organizace. 

 Oblast dobrovolné péče o sirotky a nalezence nebyla po mnoho let vymezena 

žádným právním rámcem. Potřeba takové úpravy vyvstala ve 2. polovině 18. století, kdy 
                                                           
36 VRÁNOVÁ, L. Sociálně-právní analýza přechodné pěstounské péče v české republice. 1. vydání. 
Praha: Středisko náhradní rodinné péče, 2011. s. 13-32. ISBN 978-80-87455-09-8 
37 BOUKAL, P. Nestátní neziskové organizace (teorie a praxe). 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2009. s. 33 – 
34. ISBN 978-80-245-1650-9 
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se začala angažovat laická veřejnost, která postupně nahradila do té doby dominantní 

církevní organizace. V návaznosti na uvedené byl k regulaci spolkové činnosti vydán 

zákon č. 253/1852 říšského zákoníku. Ten byl po 15 letech nahrazen zákonem o právu 

spolčovacím, který do svého zákonodárství převzala Československá republika, a který 

u nás platil až do roku 1951. Léta první republiky navázala na dosavadní pozitivní 

podobu neziskové sféry a soustředěna byla zejména na aktivity mládeže. Po roce 1948 

se občanská společnost mění, když do sdružování občanů stále větší mírou zasahuje stát. 

Zákon č. 68/1951 Sb., o dobrovolných organizacích a shromážděních povoloval pouze 

masové organizace s povinným členstvím, majetek spolků a nadací byl zabaven. Právo 

spolčovací se přeměnilo na právo sdružovací.  

 V podstatě všichni nestátní poskytovatelé sociálních služeb vznikají formou 

právnické osoby až po roce 1989. Do této doby vlastně nestátní subjekty neexistovaly. 

V roce 1990 bylo zcela jasné, že progresivní vývoj občanské společnosti není možný 

bez místa pro nestátní subjekty, kterých po pádu režimu vznikaly tisíce. Počátkem roku 

1990 byl Federálnímu shromáždění ČSSR předložen vládní návrh zákona o sdružování 

občanů, který stavěl na Všeobecné deklaraci lidských práv38 a Mezinárodním paktu  

o občanských a politických právech.39 Negativně v něm byla vymezena podoba 

takových sdružení, která povolena nejsou.  

 Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, nabyl účinnosti 1. 5. 1990  

a vyvolal okamžitý nárůst občanských sdružení. Tento zákon platil téměř beze změny až 

do konce roku 2013, kdy jeho materii převzal NOZ. Na jeho základě byly za účelem 

pomoci chudým a potřebným vytvořeny nejrůznější nestátní neziskové organizace, více 

aktivní v tomto směru začaly být i církve. 

 O rok později vydaný zákon č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry  

a postavení církví a náboženských společností platil od konce roku 1991 do začátku 

roku 2002 a v našich zemích umožnil dosud nevídaný rozsah náboženské svobody. 

Tento zákon upravoval právní poměry církví a náboženských společností a vycházel 

zejména z čl. 16 Listiny základních práv a svobod. Církvím a náboženským 

společnostem ponechává nezávislost a samostatnost ve svých interních záležitostech. 

Díky tomuto zákonu bylo těmto subjektům umožněno poskytovat sociální služby. 

 
                                                           
38 čl. 20 zaručuje každému svobodu se sdružovat 
39 čl. 22 zaručuje každému svobodu se sdružovat s jinými a právo zakládat odborové organizace  
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2.12 Počátky a vývoj sociální péče 

 Počátky péče o chudé v evropských zemích se datují už od raného novověku, 

kdy je patrný postupný přesun této agendy z církví na obce. V 19. století poskytovaly 

veřejnou péči obce, jak vyplývalo ze zákona č. 170/1849 ř. z., který zakotvil nárok na 

zaopatření ze strany obce pro její příslušníky. 

 Významným rokem ve veřejné správě zaměřené na pomoc sociálně potřebným 

je rok 1863, kdy byl dne 3. prosince vydán zákon domovský č. 105, na nějž o pět let 

později navázal zemský zákon chudinský č. 59. Kodifikací těchto předpisů bylo 

započato poskytování institucionalizované sociálně – právní ochrany dětí na našem 

území. Došlo k přechodu od dobrovolné péče k zákonné odpovědnosti obcí za ohrožené 

občany na svém území.  Zákon č. 105 „stanovil základní pravidla o uspořádání 

obecných záležitostí, přičemž péče o lidi, kteří potřebují z nějakého důvodu pomoc 

(především pro svou chudobu, nemohoucnost, osiření nebo odložení), byla prohlášena 

za povinnou součást samostatného oboru působnosti obce. Podle tohoto zákona byl pak 

vydán zvláštní chudinský zákon (r. 1868), který měl zajišťovat veřejnou pomoc a péči 

potřebným bez ohledu na věk.“ Domovský zákon byl založen na domovské příslušnosti, 

tedy nejen na právu žít na území dané obce, ale zakotvil příslušníkům dané obce i nárok 

na chudinskou podporu. Nicméně je třeba podotknout, že chudinský zákon byl vydán 

v době, kdy byl systém veřejné sociální péče dosti jednoduchý.40  

 Pouto mezi rodinami, které žily po mnoho desítek let v těsném spojení, se 

v důsledku sociálních a hospodářských změn začalo uvolňovat. Jednotliví příslušníci  

i celé rodiny se začali stěhovat do měst za prací, čímž se stalo, že mnoho lidí žilo v jiné 

obci, než jejímž byli příslušníkem. Tento stav napravila novela z roku 1896, která 

stanovila, že nepřetržitý pobyt v délce min. 10 let je důvodem pro udělení domovského 

práva obce pobytu.41 

 Postupně se začínají objevovat i dobrovolné a samosprávné organizace pečující 

o matky a děti, projekty na popud církve i komunitní centra nabízející poradenství. 

Podle Rákosníka42 vše nasvědčovalo tomu, že po vzniku samostatného státu převezme 

                                                           
40 NOVOTNÁ, V. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí: komentář. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 
2007. s. 9-10. ISBN 978-80-86131-72-6 
41 TŮMA, A.: Organisace zákonné i dobrovolné sociální péče na ochranu mládeže. Praha: Státní 
knihosklad, 1920. s. 3 
42 RÁKOSNÍK, J.; TOMEŠ, I. Sociální stát v Československu – Právně-institucionální vývoj v letech 
1918-1992. Praha: Auditorium, 2012. s. 369 a n. ISBN 978-80-87284-30-8 
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péči o chudé od obcí stát, k čemuž ale nakonec nedošlo z důvodu odmítání dalších 

sociálních výdajů z veřejných financí. Bylo však jasné, že situaci je nezbytné 

legislativně řešit, což se projevilo zejména po 1. světové válce, která s sebou přinesla 

vedle chudoby i vysokou nezaměstnanost. Situace nakonec vyústila v zavedení systému 

podpory v nezaměstnanosti vyplácené ze státního rozpočtu, a to ve formě zákona č. 63 

z roku 1918. 

 Vedle veřejné chudinské péče existovala i péče dobrovolná poskytovaná např. 

zájmovými a humanitárními organizacemi dotovanými z veřejných prostředků, jejichž 

význam spočíval zejména v poradenské činnosti. Tak vznikla např. poradna pro matky 

s dětmi či poradna pro volbu povolání. 

 V období mezi lety 1948 až 1956 nebyla sféra sociální péče výslovně upravena 

v žádném z platných zákonů. Sociální důchod jako základní prvek sociální politiky byl 

nelogicky obsažen v úpravě národního pojištění, i když s ním nesouvisel. 

 O jednotném systému sociálního zabezpečení u nás můžeme hovořit od roku 

1956, kdy vstoupil v platnost zákon č. 55 o sociálním zabezpečení, z jehož důvodové 

zprávy vyplývá, že „sociální péči se rozumí zejména umísťování osob se změněnou 

pracovní schopností, zaopatření invalidů a starých osob v ústavech sociální péče  

a poskytování zvláštních podpor potřebným občanům.“43 Tento zákon veškerou sociální 

péči vložil do sféry státu a pojímal ji tak, že nastupuje tehdy, pokud i přes důchodové 

zabezpečení trvá potřeba věnovat péči starým, nemocným, dětem a dalším. Vedle 

státního monopolu umožňoval tento zákon v § 62 zakládat a provozovat ústavy sociální 

péče dobrovolným uskupením, církvím a náboženským společnostem nebo třeba 

podnikům. Ty však samozřejmě podléhaly dozoru Státního úřadu sociálního 

zabezpečení.  

 Roku 1964 byl v oblasti sociálního zabezpečení vydán nový zákon, který sice 

zavedl pojem služby sociálního zabezpečení adresované občanům nacházejícím se 

v těžké životní situaci, na druhou stranu zároveň vyzdvihoval i význam a roli rodiny 

v otázce zabezpečení jejich členů. Služby pak kladl nad příspěvky, které mají spíše 

subsidiární charakter. 

 O 11 let později navázal na tento předpis zákon č. 121/1975 Sb., o sociálním 

zabezpečení, který byl vydán v době, kdy se zákonodárci snažili prostřednictvím norem 
                                                           
43 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o sociálním zabezpečení č. 55/1956 [online]. Dostupné na 
www: ˂http://www.psp.cz/eknih/1954ns/tisky/t0085_04.htm˃ [cit. 2015-01-17] 
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zlepšit temné období vyvolané rokem 1968. Tento zákon zahrnul péči o rodinu a dítě 

mezi služby sociální péče s důrazem na poradenství a sociální výchovu. Takovou 

úpravu pak převzaly i další normy regulující sociální zabezpečení. Těhotným matkám  

a rodičům samoživitelům se vyplácely peněžité příspěvky. Větší důraz se kladl na 

sociální ochranu i jistoty nebo bytovou politiku. 

 V duchu připravované důchodové reformy byl v roce 1988 přijat se stejným 

názvem zákon č. 100 o sociálním zabezpečení, který sociální péči pojímal jako 

centrálně řízený ucelený systém bez participace jiných než státních subjektů.  

 Po listopadu 1989 byla i oblast sociální péče pod vlivem ekonomických  

a sociálních změn podstatně modifikována. Z ukazatelů o počtu nezaměstnaných 

vyplynulo, že je mezi nimi většina žen s malými dětmi. Podle Rákosníka44 to bylo dáno 

neochotou jejich zaměstnavatelů poskytovat jim sociální výhody vyplývající ze 

zákoníku práce. Ke zrovnoprávnění mateřství a placeného zaměstnání byl zaveden 

zákonem č. 382/1990 Sb. rodičovský příspěvek určený pro matku nebo i otce dítěte, 

který se namísto zaměstnání věnoval doma péči o děti. Podmínkou vyplácení tohoto 

příspěvku pak byla osobní péče o dítě, tj. že nebylo umístěno v institucionálním 

zařízení.  

 Zákony z roku 1991 č. 482 o sociální potřebnosti a č. 463 o životním minimu 

vytvořily systém dávek pro občany, kteří neměli zabezpečeny základní životní potřeby 

své a svých rodin. 

 Roku 1995 byl vydán zákon o státní sociální podpoře, jako základní předpis 

upravující zabezpečení výdajů na výživu a další primární potřeby dětí a rodin. Stejného 

roku byl vydán i zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, který položil základ 

českému důchodovému systému. Tento zákon je založen na povinném základním 

důchodovém pojištění a vymezuje podmínky, za kterých vzniká nárok na důchod, 

způsob stanovení výše důchodu a výplatu důchodu. 

 V roce 2006 byla vydána celá řada zákonů regulujících sociální politiku 

společnosti. Mezi ně patří např. zákon č. 108 o sociálních službách, o kterém se zmiňuji 

zejména v souvislosti s rolí a postavením sociálních pracovníků, kterým se věnuji 

v samostatné kapitole č. 5. Tento zákon vymezuje v § 109 a n. úlohu sociálních 

pracovníků a předpoklady pro výkon jejich činnosti. Zákon č. 111 o pomoci v hmotné 
                                                           
44 RÁKOSNÍK, J.; TOMEŠ, I. Sociální stát v Československu – Právně-institucionální vývoj v letech 
1918-1992. Praha: Auditorium, 2012. s. 194. ISBN 978-80-87284-30-8 
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nouzi upravuje poskytování pomoci rodině, jejíž příjmy jsou nedostatečné a jejíž situace 

a poměry nemohou uspokojit základní životní potřeby jejích členů jako obživu  

a bydlení. 187 je číslo zákona vydaného taktéž v roce 2006, kterým se nahrazují 

všechny dosavadní předpisy nemocenského pojištění a který přinesl komplexní změnu 

právní úpravy v této oblasti. Zavádí jednotný systém pro všechny pojištěnce, staví na 

principu spravedlnosti (do výše nemocenského se promítne výše příjmu), zavádí 

mechanismy proti zneužívání systému a je v souladu s mezinárodními smlouvami. 

 

 

2.13 Cesta k dnešním babyboxům 

 
 Odložení dítěte není ničím novým. I v historii najdeme řadu doložených 

případů. Zřejmě prvním známým odloženým dítětem byl Mojžíš. Toho jeho matka 

vložila do košíku a poslala po Nilu, nechajíc ho jeho osudu. Měl štěstí, našla ho 

faraónská princezna, která ho vychovala. Ač člen královské rodiny, i Oidipus byl jako 

dítě odložen. Ujali se ho pastýři, kteří ho našli v lese, kde ho ponechal jeho otec. 

 Za protiprávní nebylo považováno odložení dítěte v Římě v období antiky. 

Nejčastěji k němu docházelo na tržnicích. 

 Ve středověku se odložených dětí ujímaly křesťanské rodiny a církev dohlížela 

na jejich výchovu. Ve Francii v 5. století byla dokonce pro odkládání dětí vyhrazena 

speciální místa – mramorové mísy u vchodu do chrámu. 

 Postupem doby vznikaly i technicky složitější mechanismy. Měly podobu 

otočných zařízení namontovaných do zdí a bran domů, nemocnic a klášterů. Fungovaly 

na podobném principu jako dnešní babyboxy. Matka dítě vložila do boxu a pomocí 

otočného zařízení jej přemístila do nitra nalezince. K dispozici byl i zvonek na 

upozornění personálu.45 

 Již od 12. století si bylo možné všimnout zařízení pro odkládání dětí, velmi 

podobná naším dnešním babyboxům, v italském Římě. Matky se svých nechtěných dětí 

nejčastěji zbavovaly vhozením do řeky. Proti tomu se ostře stavěl papež Inocenc III,  

a tak hned v prvním roce svého úřadu nařídil, aby kláštery na veřejnosti přístupném 

                                                           
45 HESS, L.; POKORNÁ, M. Odložené děti v minulosti. [online]. Dostupné na www: 
˂http://www.babybox.cz/uvod.php˃ [cit. 2011-03-07] 
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místě vybudovaly zařízení na odkládání dětí. Neprovdané matky zde mohly tajně 

odložit své dítě. Tím se chránily před těžkým hříchem, který by provedly, kdyby dítě 

usmrtily. V Itálii se tato praxe dochovala až do poloviny minulého století.46 

 Ve Florencii bylo možno od roku 1445 dítě anonymně odložit ve Špitále 

Neviňátek. Ve Francii byla při nemocnicích budována zařízení na odkládání dětí na 

nařízení císaře Napoleona Bonaparte. Podobně také královna Marie I. vydala patent pro 

Brazílii a Portugalsko, nařizující vybudování takového zařízení v nemocnicích  

v každém městě. Od roku 1730 byla místa pro odkládání dětí budována ve Velké 

Británii a Irsku. 

 Doložené zmínky o německé praxi pochází ze 14. století. První zařízení pro 

nalezené děti byla uvedena do provozu v Kolíně a Ulmu. Ročně jich zde bylo odloženo 

okolo 20.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 MATĚJČEK, Z. Náhradní rodinná péče: průvodce pro odborníky, osvojitele a pěstouny. 1. vyd. Praha: 
Portál, 1999. s. 17. ISBN 80-7178-304-8 
47 Problematika babyboxů [online]. Dostupné na www: ˂http://www.babybox.cz/?p=problematika˃ [cit. 
2011-03-07] 
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 Nejdůležitější aspekt spjatý s právy dítěte, který je obsažen ve vnitrostátních  

i mezinárodních předpisech upravujících postavení a práva dětí, je princip nejlepšího 

zájmu dítěte. Snaha o postupnou konkretizaci jednotlivých zásad tohoto principu je 

patrná již od vyhlášení Ženevské deklarace práv dítěte z roku 192450, což je první 

mezinárodní dokument upravující postavení dítěte ve společnosti. Poprvé je tak 

deklarováno, že dítě na základě své tělesné i duševní nezralosti potřebuje zvláštní 

ochranu, a to mimo jiné i právní. Deklarace dětem přiznává základní práva a státy 

morálně zavazuje, aby dohlížely na jejich naplňování. 

 

3.1.1   Úmluva o právech dítěte 

 Cesta k přijetí Úmluvy51 vedla přes Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 

194952, která přiznávala matce a dítěti zvláštní postavení, ukotvila jejich právo na péči, 

pomoc a ochranu a zrovnoprávnila postavení manželských a nemanželských dětí.  

 Dalším významným dokumentem, který následoval, je Deklarace práv dítěte 

z roku 195953, která je katalogem práv dětí, ze kterého vychází celá řada dalších 

mezinárodních dokumentů. Preambule Deklarace uvádí, že „dítě pro svou tělesnou  

a duševní nezralost potřebuje zvláštní záruky, péči a zvláštní právní ochranu před 

narozením i po něm“. 

 Deklarace vymezuje 10 zásad, které je nutné zohlednit, aby dítě mohlo prožít 

šťastné dětství, a vyzývá rodiče, dobrovolné organizace, místní orgány i vlády 

jednotlivých států, aby tyto zásady uznaly. 

 Tyto a další mezinárodní pakty vedly až k vydání Úmluvy. Jedná se  

o mezinárodní dokument, který vymezuje ekonomická, kulturní, občanská, politická  

a sociální práva dětí a zakotvuje morální zásady a pravidla chování ve vztahu k dětem. 

Dítě pojímá jako subjekt práv a uznává jejich právní i sociální postavení. Dítětem se ve 

smyslu Úmluvy rozumí každá lidská bytost mladší 18 let, pokud podle právního řádu, 

jenž se na dítě vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve. Pro jednotlivé státy vymezuje 

minimální úroveň ochrany dětských práv a tím určuje podobu, jakým by měla být tato 
                                                           
50 Geneva Declaration of the Rights of the Child. [online]. Dostupné na www: ˂http://www.un-
documents.net˃ [cit. 2015-05-15] 
51 Úmluva o právech dítěte, Valné shromáždění OSN, 20. 11. 1989. Sdělení č. 104/1991 Sb. Federálního 
ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o právech dítěte 
52 Všeobecná deklarace lidských práv, Valné shromáždění OSN, 10. 12. 1948. Usnesení č. DE01/48 
53 Deklarace práv dítěte, Valné shromáždění OSN, 20. 11. 1959. Usnesení č. DE01/59 
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ochrana inkorporována do vnitrostátních právních norem. Úmluva byla přijata v New 

Yorku dne 20. listopadu 1989 Valným shromážděním OSN jako Sdělení Federálního 

ministerstva zahraničních věcí č.104/1991Sb., o Úmluvě o právech dítěte, a to na třicáté 

výročí vyhlášení Deklarace práv dítěte. Tehdejší ČSFR ji ratifikovala dne 7. ledna 1991 

rozhodnutím Federálního shromáždění a 6. února 1991 nabyla účinnosti jako 

normativně právní akt velmi vysoké právní síly. Po rozpadu federativního státu ji Česká 

republika převzala do svého právního řádu. Preambule Úmluvy vymezuje rodinu jako 

základní společenskou jednotku tvořící přirozené prostředí pro vývoj a blaho všech 

svých členů. Zejména dětem musí být zaručena náležitá pomoc a ochrana. Ze znění 

Úmluvy je patrná snaha o deinstitucionalizaci ve výchově a naopak je kladen důraz na 

rodinné prostředí, které jako jediné může poskytnout podmínky pro zdravý rozvoj a růst 

dítěte. Znění Úmluvy je založeno na 4 základních bodech: právo na přežití a život, 

právo na rozvoj, právo na ochranu a právo na účast. 

 V čl. 3 je deklarován zájem dítě, v čl. 6 právo na život, zachování života  

a rozvoj, v čl. 7 právo na jméno, právo na státní příslušnost, právo znát své rodiče  

a právo na jejich péči. V čl. 9 a 18 je zdůrazněno právo dítěte nebýt odděleno od svých 

rodičů proti jejich vůli. Toto ustanovení může být prolomeno pouze tehdy, pokud 

orgány veřejné moci rozhodnou o tom, že takové oddělení je v zájmu dítěte. Zároveň 

toto dítě, pokud je odděleno od jednoho nebo obou rodičů, má právo udržovat osobní 

kontakty s oběma rodiči, ledaže by to bylo v rozporu s jeho zájmy. Čl. 20 zmiňuje právo 

dítěte, kterému není poskytována adekvátní péče rodičů, na zvláštní ochranu a pomoc 

poskytovanou státem. Zájem dítěte je vyzdvižen v čl. 21, kde je také stanoveno, že  

o osvojení mohou rozhodnout pouze kompetentní subjekty a nikdo jiný, přičemž je 

zakázáno jakékoliv finanční obohacení v souvislosti s osvojením. S tím souvisí i článek 

32 o zákazu hospodářského vykořisťování dětí, článek 34 zakazující sexuálního 

zneužívání dětí, článek 35 zakazující únosy, prodeje či obchodování s dětmi a článek 36 

obsahující zákaz všech ostatních forem vykořisťování.  

 Dodržování Úmluvy ze strany signatářských států kontroluje Výbor pro práva 

dítěte OSN, kterého jednotlivé země musí pravidelně informovat o postupu 

implementace a stavu dětí na svém území.  

 V záležitosti druhé periodické zprávy ČR o naplňování Úmluvy o právech 

dítěte z 24. ledna 2003 Výbor doporučuje, aby náš stát “nadále posiloval své legislativní 
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iniciativy zaměřené na plné začlenění zákazu diskriminace (článek 2 Úmluvy) do všech 

příslušných právních norem týkajících se dětí a aby toto právo bylo účinně uplatňováno 

ve všech politických, soudních a správních rozhodnutích a v rámci projektů, programů  

a služeb, které mají dopad na děti, včetně dětí, které jsou cizinci či příslušníky 

menšinových skupin, jako romské.”54 Co Výbor zprávě vytýká, je chybějící jasné 

vymezení a definice zásady nejlepšího zájmu dítěte v právním řádu, soudních 

rozhodnutích a úředních postupech týkajících se dětí.55 Na základě těchto zjištění pak 

Výbor doporučil zohlednit tyto skutečnosti v novelách právních předpisů i v soudním  

a správním řízení.  

 V dalším doporučení k třetí a čtvrté periodické zprávě ČR se Výbor zabýval 

zejména ústavní výchovou u nás a prohlásil, že “je znepokojen rozšířeným 

akceptováním ústavní péče jako primární alternativy pro rodinné prostředí.”56 Výbor 

České republice vyčítá absenci preventivních opatření a kritérií přijetí do ústavní péče. 

Důsledkem je pak velký počet dětí, zejména těch se zdravotním postižením či romského 

původu, umístěných do ústavní péče, a to z důvodu materiální a finanční situace 

rodiny.57 

 

3.1.2   Úmluva o ochraně lidských prav a základních svobod  

 Nejdůležitější lidsko-právní úmluvou sjednanou na půdě Rady Evropy je 

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Evropská úmluva“).58 

Ve svém čl. 8 Evropská úmluva garantuje ochranu práva na respektování soukromého  

a rodinného života. Státní orgán nemůže do výkonu tohoto práva zasahovat s výjimkou 

případů, kdy je to v souladu se zákonem a nezbytné v demokratické společnosti v zájmu 

národní či veřejné bezpečnosti, hospodářského blahobytu krajiny, předcházení 

nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví, morálky nebo práv a svobod jiných. Výklad 

                                                           
54 Bod 29, str. 4 Závěrečných doporučení Výboru OSN pro práva dítěte: Česká republika (ke 2. periodické 
zprávě ČR o naplňování Úmluvy o právech dítěte, 24. Ledna 2003) 
55 Bod 31, str. 5 Závěrečných doporučení Výboru OSN pro práva dítěte: Česká republika (ke 2. periodické 
zprávě ČR o naplňování Úmluvy o právech dítěte, 24. Ledna 2003) 
56 Bod 45, str. 10 Závěrečných doporučení Výboru pro dětská práva OSN: Česká republika 
ke 3. a 4. periodické zprávě ČR o naplňování Úmluvy o právech dítěte, 17. června 2011  
57 tamtéž 
58 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod. Rada Evropy, 4. 11. 1950. Sdělení č. 209/1992 
Sb. federálního ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod ve 
znění protokolů č. 3, 5 a 8 
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čl. 8 Úmluvy je předmětem bohaté rozhodovací praxe Evropského soudu pro lidská 

práva (dále také „ESLP“), a to i v souvislosti s instituty náhradní péče. Příkladem je 

případ Wallová a Walla proti ČR, o kterém se detailně zmiňuji na str. 105 nebo 

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci T. proti České republice59, ve 

kterém otec s dcerou namítali porušení svého práva na respektování rodinného života 

chráněného právě článkem 8 Evropské úmluvy. V tomto případu byla dcera po rozvodu 

rodičů svěřena do péče matky. Po její smrti a nástupu otce do vězení k výkonu trestu 

bylo dítě umístěno do Klokánku. Otec po odpykání trestu žádal o vydání dcery, v čemž 

mu nebylo vyhověno. Evropský soud se ztotožnil s počátečním umístěním dítěte do 

Klokánku, ale vyčítal českým orgánům, že “nerozhodly o žádostech stěžovatele  

o dočasném propuštění dítěte z Klokánku ani o jeho návrzích na úpravu styku s dcerou, 

nepřistoupily ani ke komplexnímu posouzení její situace.” Státní orgány měly povinnost 

přijmout veškerá možná opatření k zachování rodinných vazeb mezi otcem a dcerou.  

 

 

3.1.3   Další mezinárodní předpisy 

 Evropská úmluva o výkonu práv dětí60 má za cíl posílit právní ochranu dětí 

v soudním řízení v rodinných věcech. Úmluva je pro nás závazná ve všech řízeních  

o rodinných záležitostech týkajících se práv dětí, tj. řízení o osvojení, o svěření do 

pěstounské péče, o omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti i v dalších typech 

řízení. 

Evropská úmluva o osvojení dětí (dále jen „EÚOD)61 u nás vstoupila v platnost 

9. prosince 2000. Vymezuje základní podmínky, jejichž naplnění je nezbytné pro 

osvojení dětí, jako např. fakt, že osvojení musí být v nejlepším zájmu dítěte, vyžaduje se 

souhlas rodičů dítěte s osvojením, který nesmí být dán dříve než 6 týdnů od narození  

a zohledněn musí být i názor samotného dítěte, pokud mu jeho věk umožňuje pochopit 

danou situaci.   

                                                           
59 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva č. 19315/11 ze dne 17. 7. 2014 
60 Vyhlášena dne 25. 1. 1996 Radou Evropy ve Štrasburku, publikována sdělením MZV o vyhlášení 
Evropské úmluvy o výkonu práv dětí pod č. 54/2001 Sb. 
61 Vyhlášena dne 24. 4. 1967 Radou Evropy ve Štrasburku, publikována sdělením MZV o vyhlášení 
Evropské úmluvy o osvojení dětí pod č. 132/2000 Sb. 
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Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení62 byla vydána za 

účelem sledování a regulace mezinárodního osvojení dětí, aby bylo možné vymýtit 

obchodování s dětmi. Za tímto účelem tato úmluva vymezuje rámec spolupráce mezi 

jednotlivými státy při procesu mezinárodního osvojení. Mezinárodní osvojení je 

Úmluvou pojímáno jako sekundární řešení, primárně má dítě vyrůstat v zemi svého 

původu.  

 Evropská úmluva o právním postavení dětí narozených mimo manželství63 

usiluje o zrovnoprávnění dětí narozených v manželství a mimo něj. Např. čl. 6 stanoví, 

že rodiče dítěte mají k němu stejnou vyživovací povinnost, ať už se narodilo 

v manželství či mimo něj. Stejně tak podle čl. 9 má dítě stejné dědické nároky vůči 

svým rodičům i dalším příbuzným, ať už jsou jeho rodiče sezdáni či nikoliv. 

 Mezi další mezinárodní předpisy, které Česká republika ratifikovala, a jsou 

součástí našeho právního řádu, patří např. Úmluva Mezinárodní organizace práce  

o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce64, Úmluva 

o vymáhání výživného v cizině65 a další.  

 Po vzniku Evropské Unie a vstupu České republiky do ní jsou pro nás závazné 

rovněž prameny komunitárního práva, z hlediska ochrany dětských práv pak konkrétně 

Nařízení Rady č. 2201/2003, o soudní příslušnosti a uznávání a výkonu rozsudků ve 

věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti66 a Nařízení Rady  

č. 4/2009, o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí  

a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností. 

 

 

3.2 Vnitrostátní právní úprava 

 Mezi stěžejní vnitrostátní předpisy patří Listina základních práv a svobod, 

ZOSPOD a NOZ. Značnou pozornost věnuji zejména ZOSPOD, a to zejména 

                                                           
62 Vyhlášena sdělením MZV č. 43/2000 Sb. m. s., o sjednání Úmluvy o ochraně dětí a spolupráci při 
mezinárodním osvojení. 
63 Vyhlášena dne 15. 10. 1975 Radou Evropy ve Štrasburku, publikována sdělením MZV o přistoupení 
ČR k Evropské úmluvě o právním postavení dětí narozených mimo manželství pod č. 47/2001 Sb. 
64 Vyhlášena dne 17. 6. 1999 Mezinárodní organizací práce v Ženevě, publikována sdělením č. 90/2002 
Sb. MZV ČR. 
65 Vyhlášena sdělením MZV č. 33/1959 Sb., o sjednání Úmluvy o vymáhání výživného v cizině. 
66 nařízením Brusel IIa 
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v souvislosti se změnami, které přinesla jeho novela. Proto v textu dále uvádím její cíle, 

důvody jejího vydání i novinky, které zavádí. 

 

3.2.1   Listina základních práv a svobod 

 Stěžejním vnitrostátním dokumentem, který upravuje přístup státu a státních 

orgánů k rodině a zdůrazňuje ochranu rodičovství a rodiny je Listina, která představuje 

základní kámen vnitrostátní právní úpravy v oblasti NRP v České republice. Jedná se  

o právní normu, která byla vyhlášena jako ústavní zákon č. 2/1993 Sb.67 Úprava 

vztahující se k ohroženým dětem je zahrnuta v rámci základních lidských práv v hlavě 

druhé a dále v souvislosti s hospodářskými, sociálními a kulturními právy v hlavě 

čtvrté. Práv v Listině uvedených se lze domáhat pouze v mezích zákonů, které je 

provádějí. 

 Listina na ústavněprávním základě ve svém čl. 32 vymezuje ochranu 

rodičovství a rodiny a dětem a mladistvým přiznává zvláštní ochranu. Dětem 

manželských a nemanželským zaručuje stejná práva. Děti mají právo na rodičovskou 

výchovu a péči a rodiče mají právo dítě vychovávat, přičemž rodičovská zodpovědnost 

může být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen 

rozhodnutím soudu na základě zákona. Čl. 10 přiznává právo na ochranu před 

neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života, včetně ochrany 

osobních údajů před jejich neodůvodněným shromažďováním, zveřejňováním nebo 

zneužíváním. Garance tohoto práva je významná zejména s ohledem na informace, ke 

kterým se dostávají soudy a OSPODy pro účely zprostředkování náhradní péče. 

 

3.2.2   Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. 

 Od 1. dubna 2000 je sociálně-právní ochrana dětí upravena jednotně zákonem 

č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, který unifikoval do té doby roztříštěnou 

a mnohdy pouze podzákonnou úpravu dané oblasti, která byla začleněna do systému 

sociálního zabezpečení. ZOSPOD definuje a vymezuje sociálně-právní ochranu dětí vč. 

jejich zásad, upravuje zprostředkování osvojení a pěstounské péče, ústavní a ochrannou 

                                                           
67 Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti 
ústavního pořádku České republiky ze dne 16. 12. 1992 
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výchovu, vedení evidence a spisové dokumentace. Upravuje práva dětí a rodičů stejně 

tak jako kompetence a povinnosti orgánů vykonávajících sociálně-právní ochranu, dále 

poskytování ochrany pověřenými subjekty, činnost komise pro sociálně-právní ochranu 

a další oblasti. 

 Tento předpis je plně v souladu s mezinárodními dokumenty a principy, na 

kterých jsou sepsány, o čemž svědčí § 5, který stanoví, že „předním hlediskem sociálně-

právní ochrany je zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo 

rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči“. Tento princip musí být respektován vždy 

a při všech činnostech a úkonech orgánů sociálně-právní ochrany dětí i jiných 

participujících subjektů tzn. nelze upřednostnit zájmy jiné či jiných na úkor zájmu 

dítěte.  

 OSPODy mají za úkol vyhodnotit situaci v rodině a zjistit, zda se v ní 

nevyskytují děti uvedené v § 668 a rodičům nebo jiným pečujícím osobám poskytovat 

pomoc a podporu k řešení nastalé situace. Vždy je nezbytné brát v potaz zdravotní stav 

dítě, jeho dosavadní vývoj, finanční a bytovou stránku v rodině a další faktory, k čemuž 

OSPODy využívají pozorování, rozhovory, šetření na místě.  

 Tento zákon byl významně novelizován v roce 2013, a to zákonem č. 401/2012 

Sb., kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
                                                           
68   a) jejichž rodiče 
1. zemřeli, 
2. neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nebo 
3. nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti; 
b) které byly svěřeny do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, pokud tato osoba neplní 
povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy; 
c) které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní 
docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou 
ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, 
spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak 
ohrožují občanské soužití; 
d) které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob 
odpovědných za výchovu dítěte; 
e) na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní 
vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu; 
f) které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně 
umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních 
trvá déle než 6 měsíců; 
g) které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, 
popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami; 
h) které jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany, azylanty nebo osobami požívajícími doplňkové 
ochrany, a které se na území České republiky nacházejí bez doprovodu rodičů nebo jiných osob 
odpovědných za jejich výchovu; 
pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj 
dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí. 
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pozdějších předpisů, a další související zákony. Jelikož se jedná o zásadní novelu, která 

přinesla v oblasti sociálně-právní ochrany důležité změny, věnuji se v dalším textu její 

analýze.   

 

Důvody pro vydání novely 

 Jak vyplývá z důvodové zprávy69, vydání novely bylo reakcí na dosavadní 

systém péče o ohrožené děti v České republice, který ochranu práv dětí nezabezpečoval 

úplně, jelikož nebyla dostatečně vyzdvižena nezbytnost přirozeného rodinného prostředí 

pro zdravý vývoj dítěte. Dalším problematickým místem byla nedostatečná síť služeb 

pro práci s rodinami, a jelikož chyběla konkrétně vymezená kritéria pro umístění dítěte 

do ústavní péče, počet dětí v ústavech byl stále příliš vysoký.   

  

Cíle novely 

 Cílem vydání novely bylo zejména: nastavení podmínek pro vytvoření sítě 

služeb pro práci v rodinách, stanovení závazných postupů pro činnost OSPODů  

a dalších účastníků systému, rozvoj NRP, zvýšení podpory pěstounské péče, hmotné 

zajištění pěstounské péče na přechodnou dobu, změna způsobu příprav pěstounů, 

vytváření podmínek pro zřízení podpůrných a odlehčovacích služeb pro nové i stávající 

pěstounské rodiny, zavedení standardů kvality práce a nastavení minimálních rámců 

činnosti pro všechny zúčastněné subjekty. 

 Důvodem pro přijetí této novely byl zejména úmysl zkvalitnit systém péče  

o ohrožené děti v České republice, k němuž se zavázala vláda České republiky ve svém 

programovém prohlášení. Tato norma je odrazem snahy o naplnění mezinárodních 

závazků, judikatury Evropského soudu pro lidská práva, Ústavního soudu ČR  

a Nejvyššího soudu ČR. Smyslem novely bylo zabezpečit podmínky pro řádnou 

výchovu a rozvoj dítěte, a to nejlépe přímo v jeho rodině nebo v rodině náhradní, kdy 

důraz je kladem zejména na fázi prevence v rodinách, nikoliv na řešení následků jejího 

selhání. Z novely je patrná snaha o unifikaci postupů OSPODů a osob pověřených  

                                                           
69 Důvodová zpráva k zákonu č. 401/2012 Sb., změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí [online]. 
Praha : ASPI, 2011. [cit. 2015-01-17]. LIT42837CZ 
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k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a zájem o rozvoj a profesionalizaci pěstounské 

péče.70   

Změny, které přináší novela 

 Novela zákona zavádí nové podoby péče o děti, přičemž však stále zachovává  

i ty stávající. Je stavěna na předpokladu, že každé rodině bude přiřazen individuální 

sociální pracovník, který bude spjat s řešením konkrétního případu od počátku do konce 

a bude spolupracovat s dalšími subjekty a zejména se snažit o tom, aby dítě zůstalo ve 

své rodině co možná nejdéle. 

 OSPODy mají nově povinnost vyhodnocovat situaci dítěte a jeho rodiny, a to 

zejména formou pozorování, rozhovorů s dítětem i rodiči, prostřednictvím lékařských 

posudků apod. 

 

Konkrétní změny, které přináší novela71: 

1. Individuální plán ochrany dítěte § 10 

 Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen zpracovat na základě 

vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny individuální plán ochrany dítěte. Tento plán 

„vymezuje příčiny ohrožení dítěte, stanoví opatření k zajištění ochrany dítěte,  

k poskytnutí pomoci rodině ohroženého dítěte a k posílení funkcí rodiny a stanoví 

časový plán pro provádění těchto opatření, a to ve spolupráci s rodiči nebo jinou 

osobou odpovědnou za výchovu dítěte, dítětem a odborníky, kteří se podílejí na řešení 

problému dítěte a jeho rodiny“.72 

 Individuální plán má vždy směřovat k tomu, aby mohlo být dítě ponecháno 

v péči rodičů. Z časového hlediska se sestavuje již od zahájení poskytování sociálně-

právní ochrany do doby uplynutí jednoho měsíce od zařazení dítěte do evidence 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností a je pravidelně aktualizován, zejména 

                                                           
70 Důvodová zpráva k zákonu č. 401/2012 Sb., změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí [online]. 
Praha : ASPI, 2011. [cit. 2015-01-17]. LIT42837CZ 
71 Důvodová zpráva k zákonu č. 401/2012 Sb., změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí [online]. 
Praha : ASPI, 2011. [cit. 2015-01-17]. LIT42837CZ 
72 § 10 odst. 3 písm. d) ZOSPOD 



  

41 
 

tehdy, pokud je dítěti nařízena ústavní výchova nebo je dítě svěřeno do péče jiných osob 

než rodičů.73   

 

2. Případové konference § 10 

 Jedná se o nový prostředek k řešení konkrétních situací. Konferenci pořádá 

OSPOD v součinnosti s rodiči i samotnými dětmi a dalšími osobami odpovědnými za 

výchovu dětí či jinými subjekty.74 Jejím cílem je výměna informací, snaha o nalezení 

řešení konkrétní situace dítěte a rodiny, výstupem pak zpracování individuálního plánu 

ochrany dítěte. 

 

3. Uložení povinnosti spolupráce s určenými subjekty a organizacemi § 12 

 Obecní úřad obce s rozšířenou působností může uložit rodičům povinnost 

využít odbornou poradenskou pomoc, pokud nastanou situace uvedené v § 12 odst. 1 

ZOSPOD.75 Uložení této povinnosti může OSDPO směřovat i vůči jiným osobám 

odpovědným za výchovu dítěte. 

 

4. Výchovná opatření § 13 

 Obecní úřad obce s rozšířenou působností může vůči dítěti, rodičům nebo 

jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte využít těchto výchovných opatření: 

napomenutí, stanovení dohledu nad dítětem, uložení zákazu výkonu určitých činností, 

návštěv určitých míst, akcí nebo zařízení, povinnost využít odbornou poradenskou 

pomoc a další, a to za podmínek stanovených v § 13 ZOSPOD. Pokud vyjmenovaná 

výchovná opatření neuplatní obecní úřad obce s rozšířenou působností, může o nich za 

stejných podmínek rozhodnout soud. 
                                                           
73 Prevence jako strategie přístupu k ohroženým dětem a rodinám z pohledu novely zákona o sociálně-
právní ochraně [online]. Dostupné na www: ˂http://mvcr.cz/soubor/novela-zakona-soc-prav-ochrany-
deti-ppt.aspx˃ [cit. 2015-01-20] 
74 např. se jedná o zástupce škol, školských zařízení, zdravotnických zařízení, orgánů činných v sociální 
oblasti, orgánů policie, státních zástupců, odborných pracovníků v oblasti náhradní rodinné péče, 
poskytovatelů sociálních služeb a pověřených osob 
75 rodiče 
a) nezajistili dítěti odbornou poradenskou pomoc, ačkoliv dítě takovou pomoc nezbytně potřebuje  
a obecní úřad obce s rozšířenou působností takovou pomoc předtím doporučil, 
b) nejsou schopni řešit problémy spojené s výchovou dítěte bez odborné poradenské pomoci, zejména při 
sporech o úpravě výchovy dítěte nebo úpravě styku s dítětem, 
c) nevyužili možnosti odborné poradenské pomoci potřebné k překonání problémů rodiny a k odvrácení 
umístění dítěte do náhradní péče nebo nedbali na doporučení spolupracovat s pověřenými osobami, 
poskytovateli odborných poradenských služeb nebo mediátorem. 
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 Jestliže uložená výchovná opatření nevedla k nápravě, může soud dočasně 

odejmout dítě z péče rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte. Dítě 

bude v takové situaci umístěno do střediska výchovné péče, zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc, zařízení poskytovatele zdravotních služeb nebo domova pro osoby se 

zdravotním postižením, nejdéle však v souhrnné délce 3 měsíců.  

 

5. Podání návrhu k soudu § 14 

 Obecní úřad obce s rozšířenou působností může podat soudu návrhy ve 13 

věcech, mezi které patří: návrh na rozhodnutí, zda je třeba souhlasu rodiče k osvojení 

dítěte, návrh na nařízení ústavní výchovy, návrh na prodloužení nebo zrušení ústavní 

výchovy, návrh na svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 

návrh na prodloužení doby trvání tohoto svěření a na zrušení rozhodnutí o svěření dítěte 

do tohoto zařízení, návrh na svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu  

a jeho zrušení, návrh na přemístění dítěte do jiného zařízení pro výkon ústavní nebo 

ochranné výchovy aj.  

 

6. Sociální kuratela pro děti a mládež § 31 

 Zákon č. 401/2012 Sb. zavádí pojem sociální kuratela pro děti a mládež  

a vymezuje činnost kurátora pro děti a mládež, i když jasná definice tohoto subjektu 

chybí. 

 Sociální kuratela představuje specifickou činnost zaměřenou na odstranění, 

zmírnění či neprohlubování psychických, fyzických a sociálních vad dítěte. Sociální 

kuratelu vykonává kurátor pro děti a mládež, což je zaměstnanec obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností a k výkonu výše uvedených činností mu musí být vydáno tímto 

úřadem zvláštní oprávnění. 

 Mezi činnosti kurátora dle § 32 odst. 4 ZOSPOD patří např.: vyhodnocení 

situací v oblasti sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže a následné navržení 

řešení, účast na přestupkovém řízení vedeném proti mladistvému v souladu se zákonem 

o přestupcích, účast na trestním řízení vedeném proti mladistvému a řízení o činech 

jinak trestných u dětí mladších patnácti let podle zvláštního právního předpisu, návštěva 

dětí s nařízenou ústavní výchovou z důvodu závažných výchovných problémů, dohled 
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nad dětmi s uloženou ochrannou výchovou, dohled nad dětmi vzatými do vazby a ve 

výkonu trestního opatření odnětí svobody a další činnosti. 

 

3.2.3   Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 Rodinné právo a v jeho rámci i NRP bylo ještě donedávna upraveno  

v samostatném ZOR. Po šedesáti letech se však vrátilo v souladu s evropskou tradicí do 

práva občanského, neboť od 1. ledna 2014 bylo začleněno do nového občanského 

zákoníku, tj. zákona č. 89/2012 Sb. a ZOR tím přestal zcela platit. Lze se ztotožnit 

s tvrzením, že „legislativně samostatné, od občanského práva odlišné právní odvětví, 

představuje jeden z nejhlubších a nejzávažnějších praktických a ideologických rozdílů, 

jimiž se socialistický systém práva liší od systému práva buržoazního.“76 

 NOZ reguluje právo rodinné v části druhé v §§ 655 – 975, úprava se nachází 

ihned za obecnou částí. V některých oblastech přejímá původní úpravu ZOR, kterou 

dále rozvíjí, naopak s dosavadním občanským zákoníkem77 se rozchází v rovině ideové, 

formální i jazykové. Oproti předešlému stavu je v návaznosti na ústavní principy 

zvýšené ochrany mateřství, manželství a rodičovství v novém právním předpisu 

posílena role dítěte.  

 Mgr. Kateřina Smolíková ve své publikaci Osvojení v návrhu nového 

občanského zákoníku78 uvádí zhodnocení změn, které tento přepis přinesl. Ve faktické 

rovině zavádí novinky zejména v úpravě institutu osvojení, kde došlo ke změnám téměř 

po všech stránkách. To je patrné již v systematickém uspořádání i základním duchu 

úpravy. Zatímco ta původní se nesla ve smyslu  institucializovaných vazeb mezi rodiči  

a dětmi a výchova dětí byla běžně přenechána na odbornících a cizích osobách, 

současný stav naopak proklamuje důležitost přirozeného kontaktu a vazeb mezi 

rodinnými příslušníky a společného soužití rodičů a jejich potomků. Tato nová právní 

úprava vychází z již zmíněné Evropské úmluvy o osvojení dětí, Úmluvy o právech 

dítěte a Evropské úmluvy o výkonu práv dětí.  

                                                           
76 KNAPP, V. Systém československého socialistického práva v historii čtyřiceti let. Právník, 1985, s. 445 
a n. 
77 zákon č. 40/1964 Sb. 
78 SMOLÍKOVÁ, K. Osvojení v návrhu nového občanského zákoníku. [online]. Praha : ASPI, 2011. [cit. 
2015-01-15]. LIT38258CZ 
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 NOZ staví na dvou principech. Tím prvním je, že vždy se bude primárně 

poskytovat pomoc nejbližší pokrevní rodině dítěte, následně se pozornost zaměřuje na 

práci se širší rodinou dítěte, až poté přichází v úvahu jakákoliv náhradní péče 

s upřednostněním té rodinné a až poslední možností je umístění dítěte do zařízení pro 

děti vyžadující okamžitou pomoc nebo ústavní péče. Druhý princip vychází z takového 

přístupu, že v případě, kdy už dítě odchází ze své biologické rodiny a není osvojeno, 

vždy je to jen dočasným opatřením. 
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před psychickým či tělesným násilím, stejně tak jako ochranu svobody myšlení, 

svědomí a náboženského vyznání. 

 Určujícím faktorem při vykonávání sociálně-právní ochrany dětí je zájem  

a blaho dítěte. Tyto hodnoty musí být zohledněny při veškerých činnostech týkajících se 

dětí, a to všemi participujícími subjekty jako jsou aktéři sociální péče, soudy, správní 

nebo zákonodárné orgány. 

 Ochranu ve zvýšené míře je potřeba poskytovat zejména dětem více 

ohroženým, tj. dětem těch rodičů, kteří zemřeli, neplní své rodičovské povinnosti nebo 

své děti zneužívají, dětem, které vyrůstají u jiných osob, než svých biologických rodičů, 

pokud tyto neplní své povinnosti a dále dětem s výchovnými problémy. Tímto však 

výčet nekončí a zde uvedené případy jsou jen zlomkem všech situací, které mohou děti 

postihnout a které tak vyžadují jejich zvláštní ochranu.79 

 

 

4.3 Sociálně-právní ochrana dětí v rámci veřejné správy 

 Systém sociálně-právní ochrany dětí má v dnešní době podobu systému, který 

je řízen centrálně státem a uskutečňován místně sociálními pracovníky v přenesené 

působnosti. Stát ručí za to, že se ochrana poskytuje všem ohroženým dětem za rovných 

podmínek a stanovených pravidel a sociální pracovníci jsou pak ti, kteří s dítětem  

a rodinou komunikují a na základě svých šetření se přímo podílejí na nejvhodnějším 

způsobu řešení dané situace. Stát je odpovědný za legislativní zabezpečení dané oblasti, 

plnění závazků vyplývajících z přijatých mezinárodních smluv, finanční stránku  

a výkon sociálně-právní ochrany dětí. Subjekty poskytující ochranu stát metodicky vede 

prostřednictvím svých stanovisek a doporučení. 

 V souladu s § 2 a 10 ZOSPOD orgány samosprávy v přímé a přenesené 

působnosti vykonávají sociálně-právní ochranu vůči konkrétním dětem, které trvale 

nebo fakticky žijí ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností  

a spolupracují s dalšími subjekty, které se na sociálně-právní ochraně podílejí. Mapují 

prostředí a vytyčují zásadní rizikové body, na které je potřeba se zaměřit a preventivně 

                                                           
79 VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV – OMBUDSMAN Sociálně-právní ochrana dětí. In Rodina a dítě. 
Sborník stanovisek veřejného ochránce práv č. 2 – Rodina a dítě [online]. Praha : ASPI, 2007. [cit. 2014-
03-20]. LIT29390CZ 
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vůči nim působit, definují a financují komunitní plán sociálních služeb a podpory 

rodin.80 

 Zprostředkování a uskutečnění NRP je výkonem státní správy a je upraveno  

v ZOSPOD. Subjekty zmocněnými k výkonu sociálně-právní ochrany dětí jsou orgány 

sociálně-právní ochrany dětí, mezi které patří krajské úřady, obecní úřady obcí  

s rozšířenou působností, obecní úřady a újezdní úřady, Ministerstvo práce a sociálních 

věcí, Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí (dále jen „UMPOD“), Úřad práce 

České republiky - krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu. Dále pak 

sociálně-právní ochranu zajišťují obce v samostatné působnosti, kraje v samostatné 

působnosti, komise pro sociálně-právní ochranu dětí a další právnické a fyzické osoby, 

jsou-li výkonem sociálně-právní ochrany pověřeny, tzv. pověřené osoby, o kterých se 

zmíním dále. 

 

4.3.1   Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) je ústředním orgánem 

státní správy pro péči o rodinu a děti, a to na základě § 9 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení 

ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. Na základě 

tohoto zákona vyvíjí analytickou a koncepční činnost81, připravuje návrhy zákonů  

a jiných právních předpisů82, zabezpečuje úkoly vyplývající pro ČR z mezinárodních 

smluv, např. z Úmluvy o právech dítěte.83 Do agendy MPSV spadá výkon státní správy 

na úseku sociálně-právní ochrany dětí, a to cestou vydávání právních předpisů  

a směrnic.84 MPSV vede celostátní evidenci fyzických a právnických osob pověřených 

výkonem sociálně-právní ochrany dětí.85 K plnění svých úkolů na úseku sociálně-právní 

ochrany zřizuje poradní sbor.86 V souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů, přezkoumává v odvolacím řízení rozhodnutí krajských úřadů 

ve věci zprostředkování NRP, zejména rozhodnutí o nezařazení žadatele do evidence 

                                                           
80 PEMOVÁ, T.; PTÁČEK, R. Sociálně-právní ochrana dětí pro praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2012.  
s. 192. ISBN 978-80-247-4317-2 
81 § 22 zákona č. 2/1969 Sb. 
82 § 24 zákona č. 2/1969 Sb. 
83 § 25 zákona č. 2/1969 Sb. 
84 § 92 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů 
85 § 49 odst. 11 ZOSPOD 
86 §38b odst. 1 ZOSPOD 
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krajského úřadu pro účely zprostředkování NRP, rozhodnutí o vyřazení žadatele 

z evidence apod. Na základě novely ZOSPOD byla MPSV odejmuta pravomoc 

zprostředkovávat náhradní rodinnou péči. 

 Na základě § 24d ZOSPOD může MPSV podávat krajskému úřadu  

a UMPODu podnět ke zprostředkování osvojení a pěstounské péče a tyto orgány jsou 

následně povinny jej vyrozumět o tom, jak s podnětem naložily. Dále podle § 47x 

stejného zákona rozhoduje MPSV o odvolání proti rozhodnutí o dávkách pěstounské 

péče vydanému krajskou pobočkou Úřadu práce. 

 

4.3.2   Krajský úřad 

 Krajské úřady vykonávají kontrolní a metodickou činnost. Zajišťují téměř celý 

proces zprostředkování NRP, rozhodují o udělení pověření k výkonu sociálně-právní 

ochrany dětí fyzickými a právnickými osobami87, rozhodují o státním příspěvku pro 

zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.88 Mají pozici nadřízeného 

kontrolního orgánu a odvolacího orgánu vůči obecním úřadům a obecním úřadům obcí 

s rozšířenou působností. Krajský úřad na základě § 22 ZOSPOD vede pro účely 

zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče evidenci dětí vhodných ke svěření do 

NRP a evidenci žadatelů vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny. Tuto evidenci má 

povinnost na vyžádání zpřístupnit MPSV (§24d). 

 Krajský úřad rozhoduje o zařazení zmíněných osob a může řízení o zařazení 

žadatele do evidence žadatelů přerušit (§ 24b) nebo dítě či žadatele z evidence zcela 

vyřadit (§ 24c).  

 

4.3.3   Obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností 

 Tyto orgány mají mezi všemi institucemi v rámci veřejné správy v oblasti 

sociálně-právní ochrany dětí nejvíce povinností, jelikož je jim dána největší možnost 

bezprostředně sledovat dodržování či porušování práv dítěte a případně včas činit 

potřebná opatření.  

                                                           
87 § 49 odst. 1 ZOSPOD 
88 § 42l odst. 1 ZOSPOD 
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 Starosta obce s rozšířenou působností může v souladu § 38 ZOSPOD zřídit 

komisi pro sociálně-právní ochranu dětí jako zvláštní orgán obce podle § 106 zákona  

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Tato komise je 

určena pouze k výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany. Jejím 

úkolem je například postarat se o hladký výkon sociálně-právní ochrany na území 

správního obvodu obce s rozšířenou působností, může posuzovat výkon sociálně-právní 

ochrany dětí v konkrétních případech a vydávat k nim stanoviska, může také pořádat 

případové konference, jak již bylo zmíněno výše. 

 Obecní úřady obcí s rozšířenou působností mají mezi svými úkoly uloženo 

zajišťovat preventivní činnost89 a poradenskou činnost90 a činit opatření na ochranu 

dětí.91 Dále např. rozhodují o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů, sledují vývoj 

dětí, které byly svěřeny do péče jiných osob než rodičů, vyhledávají děti vhodné 

k osvojení nebo svěření do pěstounské péče a vedou jejich spisovou dokumentaci, 

vyhledávají fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny a taktéž vedou jejich 

spisovou dokumentaci.92 Ve věcech ústavní výchovy po právní moci rozhodnutí soudu 

o jejím nařízení sjednávají dobu a místo přijetí dítěte do příslušného zařízení pro výkon 

ústavní výchovy a sledují zde pak dodržování práv dítěte.93  

 Zaměstnanci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností mají na základě § 29 

ZOSPOD oprávnění přístupu do ústavních zařízení, mohou si vyžádat dokumenty  

o dítěti i s dítětem osobně jednat, se souhlasem obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností mohou rozhodnout o pobytu dítěte mimo ústav.  

 Toto je však jen rámcový výčet činností, které ZOSPOD těmto institucím 

ukládá. 

 

4.4 Sociálně-právní ochrana dětí poskytovaná nestátními subjekty 

 I subjekty stojící mimo státní správu mohou vykonávat činnosti ve sféře 

sociálně-právní ochrany dětí. K tomu musí mít pověření krajského úřadu nebo komise 

pro sociálně-právní ochranu dětí. Místní příslušnost je dána místem trvalého pobytu 

sídla žadatele o vydání pověření. 

                                                           
89 § 10 odst. 3 ZOSPOD 
90 § 11 a 12 ZOSPOD 
91 § 14, 16 a17 ZOSPOD 
92 § 19 a 21 ZOSPOD 
93 § 28 a 29 ZOSPOD 
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 Tyto subjekty jsou pověřenými osobami, tzn., že bylo rozhodnuto o jejich 

pověření v konkrétním rozsahu činností vymezených v § 48 ZOSPOD. Je důležité 

podotknout, že se však nejedná o orgány sociálně-právní ochrany. Jsou limitovány 

rozsahem činností vymezených v rozhodnutí o pověření a nemohou vykonávat žádné 

jiné aktivity. 

 Obsah takového pověření může spočívat v úkonech jako vyhledávání dětí 

vhodných k umístění do NRP a vyhledávání rodičů vhodných k jejímu výkonu, pomoc 

rodičům s péčí o dítě v tíživých situacích, zprostředkování nebo poskytování 

poradenství při výchově dětí, preventivní ochrana dětí před škodlivými vlivy prostředí, 

příprava budoucích osvojitelů nebo pěstounů na přijetí dítěte do rodiny nebo třeba 

zřizování azylových domů a zařízení pěstounské péče. Jak již bylo uvedeno, pověřené 

osoby jsou oprávněny k vyhledávání osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny  

a dětí vhodných ke svěření do jejich péče, nemohou však konkrétnímu dítěti náhradní 

rodinu přímo vybrat. 

 Vedle vymezení činností musí pověření obsahovat i určení místa jeho výkonu  

a označení názvu a sídla zařízení sociálně-právní ochrany dětí. Při změně místa výkonu 

musí být vydáno nové rozhodnutí o pověření.  

 Termín pověřená osoba, tedy osoba pověřená k výkonu sociálně-právní 

ochrany dětí, zavedl ZOSPOD. Do té doby sice v oblasti sociálně-právní ochrany dítěte 

dlouhodobě působilo mnoho subjektů, které přinášely konstruktivní myšlenky  

a využívaly moderní metody, jejich pozice mezi orgány státní správy však byla vrtkavá 

a nebyly plně respektovány. Kodifikace institutu pověřené osoby tuto situaci pozitivně 

změnila v tom smyslu, že vymezila pravomoci a profesní předpoklady takové osoby  

a vedla k  dalšímu rozvoji a profesionalizaci pověřených osob. Tím se jednak zvětšilo 

portfolio sociálních služeb pro děti a rodiče a zejména se začala rozvíjet efektivní 

spolupráce těchto organizací s OSPODy na všech úrovních.94 

 Pověřenými osobami jsou zejména nestátní neziskové organizace. Důvodem 

pro vznik neziskových organizací je právo sdružování, které vychází z přirozených 

vlastností jednotlivců i celé společnosti a podporuje v nás pocit sounáležitosti. Projevuje 

se tak, že společenství lidí, kteří jsou si blízko místně či zájmově, se spojí a vzájemně 
                                                           
94 ROTREKLOVÁ, E. Deset let zákona o sociálně-právní ochraně dětí z pohledu pracovníka nestátní 
neziskové organizace. In: Aktuální otázky PÉČE o děti separované od rodičů, sborník z X. celostátního 
semináře, Brno, 29. 9. – 30. 9. 2010 [online]. Dostupné na www: ˂http://www.triada-
centrum.cz/publ/sborniky/sbornik_2010.pdf˃  [cit. 2015-01-15] 
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sladí své jednání za účelem dosažení společných cílů. Svoboda sdružovat se je 

prostředkem participace na moci a právě existence neziskových organizací může 

zabránit jejímu zneužívání. Neziskové organizace se tak mohou podílet na státní moci 

tím, že vykonávají činnosti, které by stát sám nezvládl zajistit dostatečně nebo 

efektivně. Neziskové organizace reagují na daná témata ihned, zatímco stát, vzhledem 

k širokému rozptylu své působnosti, většinou až se zpožděním. Jejich členové vyvíjejí 

úsilí a věnují svou energii dobrovolně bez nároku na honorář, ale naopak v zájmu 

vlastním a v zájmu svého okolí.95 

 Největším rozdílem a tedy i přínosem poskytování služeb v oblasti NRP ze 

strany nestátních neziskových organizací oproti službám poskytovaným státem je jejich 

větší rozmanitost a adresnost. Je to dáno také tím, že jsou zakládány odborníky nebo 

osobami se zájmem a zkušenostmi, ať už osobními nebo pracovními, o určitou sociální 

oblast jako např. zdravotní postižení, drogová závislost, rasová diskriminace, rodinná 

problematika a další. 

 Právě ti lidé, kteří se v daném prostředí pohybují a setkávají se s konkrétními 

problémy, potom neziskové organizace zakládají, provozují nebo finančně podporují, 

protože právě oni mají největší přehled o tom, které oblasti služeb stát zabezpečuje 

nedostatečně nebo vůbec.  

 V České republice působí na pět desítek neziskových organizací zabývajících 

se NRP. Jejich územní rozmístění je vidět na tomto obrázku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
95 STEJSKAL, J. Neziskový sektor - úvod do problematiky [online]. Praha : ASPI, 2011. [cit. 2015-01-15]. 
LIT37849CZ 
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které se snaží OSPODy eliminovat zejména poradenskou činností. Když už k nim však 

dojde a jsou uložena výchovná opatření, práce sociálních pracovníků tím nekončí, ale 

naopak je zapotřebí její výkon ještě zintenzivnit. Následná sociální práce nastupuje 

tehdy, pokud předchozí kroky sociálních pracovníků nevedly k nápravě a vývoj dítěte je 

ohrožen. V takovém případě jsou vytvořeny podmínky k zásadnímu zásahu, který 

spočívá v odnětí dítěte z rodiny. Při takové situaci je úkolem sociálních pracovníků 

pokusit se v co nejvyšší míře o obnovu rodinného prostředí, aby se do něj dítě mohlo 

vrátit a nadále působit tak, aby se situace neopakovala.97 

 

 

5.2 Sociální pracovníci 

 Sociální pracovník musí vždy jednat a rozhodovat v co nejlepším zájmu dítěte 

a dbát o jeho blaho. Má postavení kontaktní osoby a pomocníka, který sleduje, jak jsou 

zabezpečeny potřeby a práva dítěte, náhradním rodičům i svěřeným dětem poskytuje 

rady, doporučení a podporu. Za tím účelem sociální pracovník dítě pravidelně 

navštěvuje a při těchto návštěvách sleduje sociální situaci rodiny a její finanční poměry, 

bytové prostředí, prospěch a chování dítěte. Je-li to nezbytné, je oprávněn při tom 

pořizovat obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy. Těžiště jeho činnosti 

spočívá v terénním šetření. 

 V kompetenci sociálního pracovníka je právo uložit napomenutí, dohled či 

omezení, a to vždy po uvážlivém zhodnocení konkrétní situace. Může podávat návrhy  

a podněty na zahájení soudního řízení ve prospěch dětí, návrh na nařízení předběžného 

nebo výchovného opatření nebo nařízení ústavní výchovy. Jeho povinností je 

poskytnout okamžitou pomoc dítěti, které se ocitlo bez péče. Mnohdy vykonává i funkci 

opatrovníka či poručníka dítěte.  

 Zdrojem nezbytných informací je pro něj ve velké míře vlastní šetření, a to 

zejména v návaznosti na soudní řízení o výchově a výživě dětí při rozvodu rodičů. 

Podněty získává i od orgánů činných v trestním řízení, se kterými spolupracuje.  

                                                           
97 VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV – OMBUDSMAN Práce s rodinou. In Rodina a dítě. Sborník 
stanovisek veřejného ochránce práv č. 2 [online]. Praha : ASPI, 2007. [cit. 2014-03-20]. LIT29390CZ 
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 Tito pracovníci dále kontrolují vývoj dítěte v náhradní rodině a s jejími členy 

jsou v těsném kontaktu. Snaží se stabilizovat rodinné prostředí, pomáhají s vyřizováním 

osobních i úředních záležitostí (např. uplatnění nároků na výplatu dávek), zajišťují 

volnočasové programy pro náhradní rodiny, při kterých se snaží o spolupráci a zapojení 

všech jejích členů. Při řešení výchovných i jiných problémů, které mohou v průběhu 

trvání náhradní péče nastat, sociální pracovníci aktivně pomáhají, poskytují poradenství 

při výchově dítěte a přístupu k němu, případně zprostředkují schůzky s  psychology, 

právníky, nebo třeba pedagogy.98  

 Profesní předpoklady sociálních pracovníků na úseku NRP jsou vymezeny 

zákonnými předpisy, které ukládají, že musí mít plnou způsobilost k právním úkonům, 

být bezúhonní a naplňovat zdravotní i odborné předpoklady. 

 Při výkonu své práce jsou povinni dodržovat právní předpisy související se 

sociálně-právní ochranou dětí a zachovávat mlčenlivost dle § zákona č. 101/2000 Sb.,  

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Mlčenlivost se vztahuje na skutečnosti, se kterými se při provádění sociálně-právní 

ochrany nebo v přímé souvislosti s ní seznámili, jakož i na osoby, které upozornily 

OSPOD na porušení povinnosti nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské 

zodpovědnosti, dále na údaje o osobách, jímž bylo dítě svěřeno do péče budoucích 

osvojitelů nebo pěstounů, i na místo pobytu takového dítěte. Tuto povinnost musí 

respektovat i po skončení pracovního vztahu a lze ji zprostit pouze osobou, vůči níž 

směřuje, a to písemně s uvedením rozsahu a účelu.99 

 Vyhláškou o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně 

č. 473/2012 Sb., je vymezen počet sociálních pracovníků OSPOD. Dnes tedy připadá 

minimálně 1 pracovník na 800 dětí majících trvalé bydliště ve správním obvodu 

OSPOD. 

 

                                                           
98 VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV – OMBUDSMAN Práce s rodinou. In Rodina a dítě. Sborník 
stanovisek veřejného ochránce práv č. 2 [online]. Praha : ASPI, 2007. [cit. 2014-03-20]. LIT29390CZ 
99 ŠPECIÁNOVÁ, Š.: Sociálně-právní ochrana dětí. Praha : Vzdělávací institut ochrany dětí, 2000. s. 31.  
ISBN 978-80-86991-27-6 
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5.3 Etický kodex sociálních pracovníků 

 Ombudsman Motejl100 vyjmenovává pravidla a principy, kterými se sociální 

pracovníci musí řídit při výkonu sociální práce. Jsou to jednak zásady vymezené  

v ZOSPOD a dále také Etický kodex sociálních pracovníků, který jim ukládá povinnost 

dbát dodržování lidských práv skupin i jednotlivců tak, jak jsou vyjádřeny v Chartě 

lidských práv Spojených národů a v Úmluvě. Etický kodex sociálních pracovníků České 

republiky vychází z kodexu, který byl přijat v roce 2004 na Valném shromáždění 

International Federation of social workers (IFSW, Mezinárodní federace sociálních 

pracovníků) v Adelaide. Český kodex vydala v roce 1995 Společnost sociálních 

pracovníku založená roku 1990.  

 Etický kodex je vymezením profesních standardů sociální práce  

s všeobecným požadavkem etického chování ke každému klientovi bez rozdílu. Je to 

souhrn norem, pravidel a hodnot sociální práce, které mají zajistit určitý standard 

kvality v sociální oblasti. Kodex klade důraz na hodnotu lidských práv, sociální 

spravedlnost, jedinečnost a individualitu každého člověka. Sociálním pracovníkům 

vymezuje pravidla jejich etického chování, ukládá morální principy a vymezuje  

i vzájemné zaměstnanecké vztahy a zaměstnaneckou kulturu. Mezi zásady etického 

chování sociálních pracovníků vymezených kodexem patří např. povinnost chránit 

důstojnost a lidská práva svých klientů, přistupovat ke všem stejně bez ohledu na 

původ, rasu, barvu pleti, sexuální orientaci i ekonomickou situaci nebo náboženské 

vyznání a dále chránit právo na soukromí, jednat s účastí, empatií, a další.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
100 VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV – OMBUDSMAN Sociálně-právní ochrana dětí. In Rodina a dítě. 
Sborník stanovisek veřejného ochránce práv č. 2 [online]. Praha : ASPI, 2007. [cit. 2014-03-20]. 
LIT29390CZ 
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6.1 Náhradní rodinná péče 

 
 Náhradní rodinnou péči charakterizuje bývalý ombudsman Motejl102 

následovně: „Náhradní rodinná péče je institut sociálně-právní ochrany dětí určený 

dětem, které z různých důvodů nemohou vyrůstat ve vlastní biologické rodině. Jejím 

účelem je poskytnout těmto dětem přechodnou či dlouhodobou péči co nejvíce se 

podobající péči rodinné, pokud možno při zachování vazby dítěte s původní rodinnou 

v maximální možné míře.“ 

 Nejpřirozenějším a nejvhodnějším prostředím pro vývoj a potřeby dítěte je 

jeho rodina. Proto je NRP zásadně péčí subsidiární. Rodina má vždy přednost! 

Důležitost těchto principů je vyjádřena jejich zakotvením ve stěžejních právních 

předpisech, tj. v § 971 odst. 1 NOZ “před nařízením ústavní výchovy dítěte je soud 

povinen vždy zvažovat, zda není na místě dát přednost svěření dítěte do péče fyzické 

osoby” a § 9 odst. 2 ZOSPOD “při výkonu a realizaci opatření mají přednost ta, která 

zabezpečí řádnou výchovu a příznivý vývoj dítěte v jeho rodinném prostředí a není-li to 

možné v náhradním rodinném prostředí.” 

 

 

6.2 K jednotlivým formám náhradní rodinné péče 

 V České republice má NRP tyto podoby: osvojení neboli adopce, pěstounská 

péče, poručenství a svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby. Každá z nich se řídí 

jinými pravidly a má odlišné důsledky. O poručenství se dále nezmiňuji, i když do 

značné míry může plnit funkci NRP, jeho prvotním účelem je něco jiného. A to zejména 

ochrana nezletilého z takového důvodu, kdy kvůli svému věku nemá plnou způsobilost 

k právním úkonům. Mezi poručníkem a dítětem nevzniká takový vztah jako mezi 

dítětem a rodičem, resp. dítětem a osvojitelem nebo pěstounem. Soud ustanoví dítěti 

poručníka za situace, kdy dítě nemá žádného rodiče, který by měl a vůči němu 

vykonával rodičovskou zodpovědnost v plném rozsahu.103 

                                                           
102 VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV – OMBUDSMAN Sociálně-právní ochrana dětí. In Rodina a dítě. 
Sborník stanovisek veřejného ochránce práv č. 2 [online]. Praha : ASPI, 2007. [cit. 2014-03-20]. 
LIT29390CZ 
103 § 928 NOZ 
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 Cesta dětí do nových rodin vede většinou z porodnic, dětských nemocnic,  

z kojeneckých ústavů nebo dětských domovů (dále také „DD“), z diagnostických ústavů 

a ze zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Děti přichází i z původních rodin, 

kde nemohou být trvale vychovávány a kde není předpoklad, že by se do nich mohly 

časem vrátit zpět. Děje se tak na základě souhlasu rodičů, zákonných zástupců, případně 

bez souhlasu rodičů, pokud je u nich dán kvalifikovaný nezájem nebo byli zbaveni své 

rodičovské zodpovědnosti. 

 Systém NRP se  vztahuje zejména na sociálně osiřelé děti. To jsou děti, 

jejichž rodiče nebo alespoň jeden z nich žijí, ale přesto se o ně nechtějí, nemohou 

nebo neumějí starat. Skutečně osiřelé děti jsou ty, kterým zemřeli oba nebo jeden  

z rodičů. Starost, péči a výchovu o ně zajišťují většinou prarodiče nebo další 

příbuzní. 

 Z dlouhodobých statistik vyplývá, že do NRP je umísťováno více chlapců 

než děvčat a větší zájem ze strany náhradních rodičů je o děvčata. 
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Statistika počtu dětí žijících v NRP k 31. 12. 2012104 

 Počet dětí žijících v pěstounské a poručenské péči (včetně dětí v pěstounské či 

poručenské péči u prarodičů nebo jiných příbuzných či blízkých osob): 10 505 dětí  

(z toho 7 651 dětí v pěstounské péči, 29 dětí v pěstounské péči na přechodnou dobu, 

2 854 dětí v osobní péči poručníka) 

 Počet dětí svěřených do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče (§ 45 ZOR): 

4 993 dětí k 31. 12. 2012 

 Počet osob, které mají svěřeno alespoň jedno dítě do pěstounské péče (pozn. 

za pěstouna/pěstounku se podle výkazu považuje také osoba, která má dítě v osobní péči 

poručníka): 10 188 osob (z toho 4 922 prarodiče, 1 630 jiný příbuzný, 3 492 cizí) 

 Počet dětí svěřených do jedné pěstounské rodiny: 1 dítě – 5 652 rodin, 2 děti - 

1268 rodin, 3 děti - 389 rodin, 4 děti - 113 rodin, 5 dětí - 172 rodin, 6 dětí – 15 rodin, 

7 a více dětí - 8 rodin 

 
 
Tabulka č. 2: Počet dětí umístěných do NRP v roce 2013 
 
 

  
Počet 
dětí 

celkem 

z toho 
do 15 
roků 

1 2 

Ve sledovaném roce 
bylo umístěno na 

základě rozhodnutí do 

péče budoucích osvojitelů (§ 19 odst. písm.1a) ZOSPOD) 426 415 

Osvojení 504 503 

výchovy jiných fyzických osob než rodičů (§45 odst.1 ZOR) 1 178 1 025 

péče budoucích pěstounů (§ 19 odst. písm. 1b) ZOSPOD) 403 380 

Ve sledovaném roce byl dítěti ustanoven poručník podle § 78 ZOR 581 512 

z toho ustanoven poručníkem OSPOD podle § 79 odst. 3 ZOR 133 105 

 
Zdroj: Roční výkaz o výkonu sociálně-právní ochrany dětí za rok 2013 [online]. Dostupné na www: 
˂http://www.mpsv.cz/cs/7260˃ [cit. 2015-03-02] 

                                                           
104 Statistiky náhradní výchovy v ČR [online]. Dostupné na www: 
˂http://www.nahradnirodina.cz/statistiky_nahradni_vychovy_v_crI˃ [cit. 2011-03-02] 
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Tabulka č. 4: Žadatelé o NRP v roce 2013 
 
 

  

Počet podaných žádostí o NRP První 
kontakt    

s dítětem   
za 

sledovaný 
rok 

Vztah k dítěti 

nevyřízených  
k            

1.1.2013 

podaných  
za 

sledovaný 
rok 

nevyřízených  
k            

31.12.2013 
prarodiče 

jiný 
příbuzní

cizí 

Žadatelé o 
osvojení 

2 190 626 2 111 407 x X 714 

z toho 
cizinec s 
hlášeným 
pobytem na 
území ČR 

41 26 50 9 x X 12 

Žadatelé o 
pěstounskou 
péči 

1 041 1 756 1 495 689 550 136 711 

Žadatelé 
podle § 78 
zákona o 
rodině 

63 349 59 219 176 74 101 

Žadatelé 
podle § 45 
zákona o 
rodině 

109 792 125 466 622 116 43 

Celkem 3 403 3 523 3 790 1 781 1 348 326 1 569

 
Zdroj: Roční výkaz o výkonu sociálně-právní ochrany dětí za rok 2013 [online]. Dostupné na www: 
˂http://www.mpsv.cz/cs/7260˃ [cit. 2015-03-02] 
 
 
 

 V následujících kapitolách se zabývám popisem a analýzou jednotlivých forem 

NRP a nabízím ucelený přehled změn, které do úpravy jednotlivých institutů vnesla 

nová legislativa. U osvojení, pěstounské péče i svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby 

je tedy prezentována jejich úprava v ZOR, po kterém následuje srovnání v NOZ. 

 

 

6.3 K ústavní výchově 

 Ústavní výchova je vedle NRP další formou náhradní péče o děti. Jedná se 

však o krajní řešení, které nastupuje až tehdy, pokud není možné se o dítě postarat 
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jiným způsobem. Z tohoto důvodu o něm může rozhodnout pouze soud a je vždy 

vázáno na konkrétní lhůtu. Podrobnější informace o úpravě ústavní výchovy přináším  

v kapitole č. 11. 
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byl vyřešen právní vztah s původní rodinou. Pouze ojediněle jsou osvojovány děti 

postižené a děti romského původu. Ty jsou spíše umísťovány v pěstounské péči. 

 Nejčastějším důvodem, proč se rodiče rozhodnou pro osvojení je 

neplodnost, v menší míře pak nalezení útěchy za zemřelého potomka. 

 I přesto, že jde o soukromoprávní vztah, rozhoduje o osvojení vždy soud,  

a to v nesporném řízení. Povinností soudu je zkoumat, zda jsou v konkrétním případě 

naplněny všechny zákonné podmínky. Za tím účelem, v souladu se zásadou 

vyhledávací, zjišťuje všechny rozhodné skutečnosti. 

 

 

7.1 Právní úprava osvojení v ZOR 

 Osvojení bylo před úpravou v NOZ, o které se zmiňuji dále, právně zakotveno 

v ZOR, konkrétně v části druhé, hlavě čtvrté, § 63-73 a osvojení nezrušitelné v § 74-

77 téhož zákona. Procesní otázky upravoval ZOSPOD. Při svěřování dětí do osvojení 

postupují soudy dle OSŘ.  

 Termín osvojení může být podle ZOR chápán ve dvou významech. Zaprvé jako 

akt osvojení, zadruhé jako právní vztah mezi osvojencem a osvojitelem. Přesný význam 

osvojení značí právní akt osvojení. Právní vztahy, které z něj vzniknou, jsou pouze 

jeho přímým právním následkem.   

  „V právním slova smyslu je osvojení právní jednání, kterým někdo přijímá za 

vlastní osobu od něho nepocházející a poskytuje jí práva pokrevního potomka.“108 

 

7.1.1 		Podmínky	pro	osvojení	(zrušitelné	i	nezrušitelné)	v	ZOR	
 

 ZOR vyžadoval k platnému osvojení splnění řady zákonných podmínek. A to 

jak na straně osvojence (1.), rodičů osvojovaného dítěte (2.) i osvojitele (3.). 

 

1. Podmínky na straně osvojence 
 

Prospěch osvojence - § 65 odst. 2: „Osvojit lze nezletilého, a to jen je-li mu osvojení ku 

prospěchu.“ Tímto prospěchem může být například úzká citová vazba mezi osvojencem 
                                                           
108 VODÁK, P. Problémy osvojení dětí. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 1967. s. 28 
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a osvojitelem. Soud musí tuto zásadu vždy respektovat a za tím účelem si opatřit důkazy 

o tom, že osvojení bude pro dítě opravdu prospěšné. Pouhé domněnky a předpoklady 

nestačí. 

 

Nezletilost osvojence - § 65 odst. 2: „Osvojit lze nezletilého, a to jen je-li mu osvojení 

ku prospěchu.“ Osvojit tedy nelze dítě již počaté, ale ještě nenarozené (nascitura). 

Otázkou zletilosti osvojovaného dítěte ve smyslu rovnosti subjektů se zabýval i Ústavní 

soud České republiky, a to v nálezu sp. zn. Pl. ÚS  6/96109  ze dne 5. 11. 1996. Ten se 

týká návrhu na zrušení zmíněného § 65 odst. 2 ZOR. Návrh podal Krajský soud, který 

namítal, že tento paragraf je v rozporu s čl. 3 odst. 1 a 3, i s čl. 1 Listiny v návaznosti na 

ustanovení Úmluvy. Tyto články se týkají rovnosti práv pro všechny a dále toho, že 

uplatňování práv a svobod nesmí být nikomu na újmu. Listina i Úmluva staví na 

zvýšené ochraně práv dětí, což je odůvodněno tím, že dítě potřebuje zvláštní ochranu 

kvůli své tělesné a duševní nezralosti. Jedná se o ochranu před zásahy osob, státu  

a institucí do těch práv, která si dítě není schopno zabezpečit samo (práva uvedená  

v Úmluvě). „Současná úprava osvojení je koncipována jako výlučné právo nezletilého 

dítěte na osvojení. Toto právo však dle názoru navrhovatele (je-li koncipováno jako tzv. 

zvláštní právo) není zahrnuto v mezích zvláštní (výlučné) právní ochrany dítěte, která je 

dána Deklarací, a proto je v rozporu s principem rovnosti občanů v právech (čl. 1 

Listiny).“ Podle navrhovatele ZOR vymezuje osvojení jako výlučné právo nezletilého 

dítěte a nezletilému se tak dostává takové ochrany jeho práv, která překračuje rámec 

Úmluvy a čl. 32 odst. 1 Listiny. Tím je porušen princip rovnosti v právu na osvojení 

mezi zletilým a nezletilým. Ústavní soud návrh zamítl. Podle něj se o ústavní nerovnosti 

mezi zletilými a nezletilými subjekty mluvit nedá, protože mezi nimi jsou, byly a budou 

přirozené odlišnosti. V odůvodnění se uvádí: „Ústavní zásadu rovnosti v právech 

zakotvenou v čl. 1 Listiny základních práv a svobod nelze pojímat absolutně a rovnost 

chápat jako kategorii abstraktní.“ „Z hlediska platné právní úpravy institutu osvojení  

v zákoně o rodině je postavení dětí a osob zletilých nestejné. Nejde však o nerovnost, 

která by dosahovala intenzity nerovnosti protiústavní. Opodstatňuje ji totiž přirozená, 

objektivně existující a evidentní odlišnost mezi nezletilými dětmi a osobami dospělými, 

                                                           
109 Publikovaný ve Sbírce zákonů pod č. 295/1996 Sb. 
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odlišnost daná naléhavostí potřeby zajistit náhradní rodinné vztahy právě u dětí 

nezletilých.“110 

 

Přiměřený věkový rozdíl mezi osvojencem a osvojitelem - § 65 odst. 1: „Mezi 

osvojitelem a osvojencem musí být přiměřený věkový rozdíl.“ Přiměřený tak, aby 

odpovídal klasickému modelu rodiče a dítěte. Úmluva je v tomto případě striktnější než 

česká právní úprava a výslovně stanovila, že osvojitel musí mít v době osvojení věk 

mezi 21 a 35 lety. Tato vývojová fáze je totiž fází nejproduktivnější, ale současná 

moderní doba je jasným důkazem toho, že mateřství a rodičovství jsou odsouvány do 

čím dál pozdějšího věku. Z toho důvodu si České republika při přijetí této Úmluvy 

vydobyla výhradu právě k věku osvojitele a tak u nás ZOR vyžadoval pouze 

přiměřený věkový rozdíl. 

 

Nepříbuzenský vztah mezi osvojencem a osvojitelem – taktéž § 65 odst. 1. Podle 

ustálené soudní praxe není možné osvojení v pokolení přímém a osvojení sourozencem. 

Vzdálenější příbuzenství nevadí (teta a strýc mohou osvojit synovce), překážkou je 

pouze blízké příbuzenství (dědeček nemůže osvojit vnouče, zletilý bratr svou nezletilou 

sestru). V tomto smyslu se vyjádřil i Nejvyšší soud ČR111, který rozhodoval ve 

věci návrhu prarodičů na nezrušitelné osvojení svého nezletilého vnoučete. Nejvyšší 

soud tento návrh zamítl s tímto odůvodněním: „… vyslovení osvojení brání blízký 

příbuzenský vztah mezi osvojitelem a osvojencem. Má-li být osvojením založen takový 

vztah mezi osvojitelem a osvojencem, jaký je mezi rodiči a dětmi, nemohou být uvedené 

osoby v takovém příbuzenském poměru, který by byl v rozporu se vztahem založeným 

osvojením. Nebylo by ani ku prospěchu dítěte, kdyby v důsledku osvojení mělo dojít  

k záměně již existujících příbuzenských vztahů a proto je osvojení nezletilé vnučky svými 

prarodiči nepřípustné.“ V tomto případě by se totiž prarodiče fakticky stali rodiči 

vnoučete a jejich dcera (matka osvojovaného vnoučete) by se stala jeho sestrou. 

 

Souhlas osvojovaného dítěte - § 67 odst. 1: „K osvojení je třeba souhlasu zákonného 

zástupce osvojovaného dítěte. Je-li toto dítě schopno posoudit dosah osvojení, je třeba 

                                                           
110 Citováno z odůvodnění nálezu ÚS ze dne 5. listopadu 1996 ve věci sp. zn. Pl. ÚS 6/96 
111 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 12. 2006, sp. zn. 30 Cdo 2787/2005 
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také jeho souhlasu, ledaže by tím byl zmařen účel osvojení.“ Jak je stanoveno, dítě by 

mělo mít dostatečný rozum na učinění takového rozhodnutí, jinak by mohl být celý účel 

zmařen. Věková hranice pro tento úkon není u nás stanovena, proto soud zváží, zda je 

konkrétní dítě pro souhlas dostatečně vyspělé. 

 

2. Podmínky na straně rodičů osvojovaného dítěte 
 

Souhlas  rodičů  -  §  67 odst. 1: „K osvojení je třeba souhlasu zákonného zástupce 

osvojovaného dítěte.“ Primárně se vyžaduje souhlas rodičů, případně jednoho z nich, 

pokud druhý už nežije. Pokud nežije ani jeden z nich, je potřeba souhlasu jiné 

osoby nebo orgánu, který je oprávněn vykonávat rodičovská práva. To platí, i když  

o dítě nepečují sami rodiče, ale je v péči jiné osoby nebo ústavu. 

Rodiče nejsou zákonnými zástupci dítěte, pokud byli zbaveni či omezeni ve své 

rodičovské zodpovědnosti nebo ve způsobilosti k právním úkonům. Pokud dítě nemá 

zákonného zástupce alespoň v jednom z rodičů, ustanoví mu soud opatrovníka, který ho 

bude v řízení o osvojení zastupovat. 

Souhlas je nutné dát před soudem nebo OSPODem, tuto povinnost má i rodič, který 

ještě nenabyl zletilosti. Souhlas může být udělen až po uplynutí šestinedělí, tato lhůta se 

vztahuje nejen na matku, ale i otce dítěte. Když se již dítě nachází v péči budoucích 

osvojitelů, stává se souhlas neodvolatelným. 

Rozlišuje se souhlas adresný a blanketový. 
 

Adresný je takový, který je dán ve vztahu ke konkrétním žadatelům o osvojení. Lze ho 

odvolat do nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení. 

Blanketový naopak rodiče vyslovují ne vůči konkrétním osvojitelům, ale bez ohledu na 

to, zda o jejich dítě vůbec někdo projeví zájem nebo ne. Může být odvolán pouze do 

nabytí právní moci rozhodnutí o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů. 

 
 
Souhlasu rodičů naopak není třeba - § 68 odst. 1: „ Pokud jsou zákonnými zástupci 

osvojovaného dítěte jeho rodiče, není třeba jejich souhlasu, jestliže 

a) po dobu šesti měsíců soustavně neprojevovali opravdový zájem o dítě, zejména tím, 

že dítě pravidelně nenavštěvovali, neplnili pravidelně a dobrovolně vyživovací 

povinnost k dítěti a neprojevují snahu upravit si v mezích svých možností své rodinné 
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a sociální poměry tak, aby se mohli osobně ujmout péče o dítě (kvalifikovaný nezájem) 

nebo 

b) po dobu nejméně dvou měsíců od narození dítěte neprojevili o dítě žádný zájem, 

ačkoliv jim v projevení zájmu nebránila závažná překážka.“ (absolutní nezájem) 

O nezájmu rodičů rozhoduje soud ve zvláštním řízení112, jeho povinností je zjistit, zda 

jsou výše uvedené podmínky splněny. Návrh na zahájení tohoto řízení může podat 

OSPOD (jako opatrovník dítěte) nebo druhý rodič (zejména pokud jsou rodiče 

rozvedení). 

 

3. Podmínky na straně osvojitele 
 

Osvojitelův návrh na osvojení - § 63 odst. 2: „O osvojení rozhoduje soud na návrh 

osvojitele.“ Osvojitel musí podat návrh příslušnému soudu. 

Osvojitelova plná způsobilost k právním úkonům - § 64 odst. 2: „Osvojitelem nemůže 

být ten, kdo nemá způsobilost k právním úkonům.“ To znamená, že osvojitel musí být 

zletilý a nesmí být omezen ve způsobilosti k právním úkonům nebo jí být zbaven. 

Osoba osvojitele musí zároveň prokázat vhodné osobní vlastnosti stejně jako vyhovující 

bytové podmínky. Za tím účelem si soudy zpravidla vyžádají psychologické vyšetření 

budoucího osvojitele. 

Manželství osvojitelů - § 66 odst. 1: „Jako společné dítě mohou někoho osvojit jen 

manželé.“ Pouze jeden z manželů může osvojit dítě, ale druhý k němu nebude mít žádná 

práva a povinnosti. I v tomto případě je nutný souhlas druhého manžela. To neplatí pro 

případ, že je zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo nemůže udělit souhlas přes 

těžko překonatelnou překážku.113 Společně nemohou osvojit nesezdané a homosexuální 

páry (ani když uzavřou registrované partnerství). 

Zdravotní stav – soud je povinen jej zkoumat, a to jak na straně osvojence, tak  

i osvojitele. S výsledky svého šetření soud obeznámí zákonného zástupce dítěte  

i osvojitele. 

Předadopční péče - § 69 odst. 1: „Před rozhodnutím soudu o osvojení musí být 

dítě nejméně po dobu tří měsíců v péči budoucího osvojitele, a to na jeho náklad.“ 

                                                           
112 §180a OSŘ 
113 Může jít o případ, kdy manželství trvá po právní stránce, ale manžel osvojitele je neznámého pobytu, je 
s ním obtížné navázat kontakt, atd. 
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7.1.2   Předadopční péče 
 

Tuto péči zavedla EÚOD114 jako dobu, po kterou je dítě, které má být 

osvojeno, v péči těch, kteří ho chtějí osvojit. Musí probíhat ještě předtím, než soud 

rozhodne o osvojení. Faktické trvání si pak mají jednotlivé smluvní státy stanovit 

samy. V případě České republiky jsou to 3 měsíce. 

 Umístění dítěte do této péče je vázáno na souhlas rodičů nebo OSPODu, 

pokud je již dítě v ústavu nebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Do 

předadopční péče se dítě dostane také tehdy, když je nalezeno a určitá fyzická osoba se 

ho ujme. Pokud však rodiče udělili tzv. blanketový souhlas k osvojení, od okamžiku, 

kdy je dítě již v předadopční péči umístěno, nelze takový souhlas odvolat (§68a 

ZOR).  

 Předadopční péči není nutné před osvojením realizovat tehdy, pokud budoucí 

osvojitel po dobu alespoň 3 měsíců o dítě před osvojením již pečoval, a to buď na 

základě pěstounské nebo poručenské péče nebo na základě svěření dítěte do jeho 

výchovy. Tato podmínka je splněna i tehdy, pokud budoucí osvojitel po tuto dobu 

osobně pečoval o dítě jen fakticky bez úředního rozhodnutí.115 

 

7.1.3   Druhy osvojení dle ZOR 
 

 ZOR rozlišoval 2 druhy osvojení: osvojení (zrušitelné)116 a osvojení 

nezrušitelné.117 Vedle toho ještě existuje osvojení mezinárodní, o kterém se zmiňuji 

dále. 

 
1. Shodné rysy zrušitelného a nezrušitelného osvojení: 
 

Oba druhy osvojení vyvolávaly shodné právní následky v oblasti právních vztahů. 

Rodinně-právní vztahy k původní rodině zanikají a naopak nové rodinně-právní vztahy 

k osvojiteli a jeho rodině vznikají. Osvojenec získává příjmení osvojitele (§71 ZOR). 

 
 
                                                           
114 čl. 17 EÚOD: „Osvojení bude povoleno až tehdy, když dítě setrvá v péči osvojitelů po dobu, jež bude 
dostatečně dlouhá na to, aby si příslušný orgán mohl učinit přiměřený úsudek o budoucích vztazích  
v případě, že by se osvojení povolilo.“ 
115 např. pokud mu rodiče svěřili dítě původně jen na krátkou dobu, apod. 
116 označované také jako osvojení prvního stupně, resp. prvního typu, osvojení prosté, jednoduché, 
obyčejné 
117 označované jako osvojení druhého stupně, resp. druhého typu 
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2. Rozdílné rysy zrušitelného a nezrušitelného osvojení: 
 
 

Osvojení (zrušitelné): 
 

Zrušitelné osvojení není vázáno na věk dítěte. Dítě tak lze osvojit ihned, jakmile uplyne 

3 měsíční lhůta předadopční péče. Novorozence lze tedy adoptovat ve 3 měsících jeho 

věku. 

Zrušitelné osvojení, jak je patrno z názvu, může být zrušeno. Zákon uvádí, že 

zrušení je možné jen z důležitých důvodů, pouze na návrh osvojence nebo osvojitele. 

Zrušení osvojení má za důsledek, že znovu vzniknou vzájemná práva a povinnosti mezi 

osvojencem a jeho původní rodinou. Osvojenec opět získá své původní příjmení (§ 73 

odst. 2 ZOR).  

 

Osvojení nezrušitelné: 
 

Osvojované dítě musí být starší jednoho roku. 
 

Nezrušitelné osvojení nemůže být zrušeno. Nezrušitelně mohou osvojit pouze manželé. 

Dále jen jeden manžel, pokud je manželem rodiče dítěte anebo manžel pozůstalý po 

rodiči dítěte nebo jeho osvojiteli. Ojediněle může být osvojitelem i osoba osamělá, tj. 

která nežije v manželství, pokud osvojení splní svůj účel. 

Jestliže osvojitelé o dítě, které osvojili nezrušitelně, nemůžou nebo nechtějí pečovat, 

mohou postupovat stejně jako u vlastního dítěte. Tedy svěřit ho do zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc, do jiné náhradní rodiny nebo do ústavní výchovy. 

Nemůžou však žádat o jeho zrušení, i když se ve vývoji dítěte objeví genetické vady, 

poruchy chování nebo se prostě původní představy rodičů začnou rozcházet s realitou. 

 
 

Oproti zrušitelnému osvojení budou osvojitelé, namísto původních rodičů, zapsáni  

v rodném listu dítěte i na matrice.118 Cílem této úpravy je co nejvíce přiblížit podobu 

náhradní rodiny rodině pokrevní. V knize narození zůstává záznam o původních 

rodičích vždy v poznámce. Podle § 25 odst. 2 zákona o matrikách může nahlédnout do 

sbírky listin (matričního záznamu) vedle osvojitelů i zletilý osvojenec. To mu tudíž 

dává možnost dopátrat se svého původu. 

                                                           
118 § 29 písm. e) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých 
souvisejících zákonů 
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Jakmile dítě, které bylo předtím osvojeno pouze zrušitelně, dovrší 1 rok věku, lze ho 

osvojit nezrušitelně. Opačně to nelze. 

 

7.2 Právní úprava osvojení v NOZ  

 Jak uvádí Smolíková119, NOZ upravuje osvojení v širší rovině a více podrobně 

než dosavadní ZOR. Úprava osvojení je provázena zejména snahou o posílení ochrany 

dítěte, jeho práv a zájmů v celém procesu osvojení. Vedle toho se snaží poskytnout vetší 

ochranu práv i rodičům a dalším blízkým příbuzným dítěte a počítá s aktivnější rolí 

soudu v procesu osvojení.   

 V zákoně č. 89/2012 Sb. je osvojení zařazeno do části druhé nazvané „rodinné 

právo“, hlavy druhé „příbuzenství a švagrovství“, dílu 2 „rodiče a dítě“. Bylo tedy 

přesunuto mezi statusové otázky, čímž se dostalo mezi vztahy v rodině a naopak se 

zcela oddělilo od NRP, kterou se zabývá až hlava třetí.  

 Dosavadní úprava osvojení, jak již bylo uvedeno, zahrnovala možnost osvojení 

zrušitelného a nezrušitelného. Na tom nemění nic ani NOZ, podstatnou změnou však je, 

že i když soud rozhodne o osvojení zrušitelném, po uplynutí tří let se změní 

v nezrušitelné. To dítěti bezesporu přináší větší právní jistotu, protože při předchozím 

stavu mohlo být dítě při zrušení osvojení fakticky kdykoliv „vráceno“. 

 

7.2.1   Osvojení zletilého 

 Oproti současné právní úpravě přináší NOZ znovu možnost osvojit zletilého, 

která byla u nás zrušena po nástupu socialismu. 

 Význam osvojení zletilého se projevuje zejména při dědění, kdy osvojenec 

dědí v první zákonné třídě dědiců a zároveň nevstupuje v dědické právo osvojitele vůči 

jiným osobám. O osvojení rozhodne (§ 796 odst. 2 NOZ) soud, a to na návrh osoby, 

která chce zletilého osvojit s tím, že zletilý osvojenec se k takovému návrhu připojí. 

Potomků osvojence se osvojení dotkne jen v případě, že se narodili později. Osvojenci 

zůstává jeho původní příjmení, k němu si může připojit i příjmení osvojitele, pokud ten 

                                                           
119 SMOLÍKOVÁ, K. Osvojení v návrhu nového občanského zákoníku. [online].  Praha : ASPI, 2011. [cit. 
2015-01-15]. LIT38258CZ 
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k tomu dá svůj souhlas. Nemůže však dojít ke ztrojení příjmení v situaci, kdyby 

osvojenec nebo osvojitel již připojované příjmení měli.  

 V případě osvojení zletilého rozlišuje NOZ dvě rozdílné situace - osvojení 

zletilého, které je obdobou osvojení nezletilého, a osvojení zletilého, které není obdobou 

osvojení nezletilého.  

 

7.2.2   Osvojení zletilého, které je obdobou osvojení nezletilého 

 Tato forma je upravena stejně jako dosavadní osvojení nezletilého dítěte, rozdíl 

je pouze v tom, že osvojovaný je v době rozhodnutí soudu zletilý, tedy překročil hranici 

18 let. Při tvorbě návrhu tohoto osvojení byl brán zřetel zejména na zachování 

celistvosti sourozeneckých skupin, tedy aby nedocházelo kvůli různému věku k jejich 

rozdělení. Nyní bude možné osvojit všechny sourozence bez ohledu na věk, i když 

k tomu musí proběhnout dvě řízení. V prvním z nich budou navrhovateli pouze budoucí 

osvojitelé (osvojení nezletilých) a v tom druhém bude návrh podán osvojitelem  

i osvojovaným (osvojení zletilých). Smyslem tohoto typu osvojení je dále upravit 

situace, kdy dochází k osvojení manželova či manželčina dítěte nebo takové případy, 

kdy osvojitel pečoval o osvojovaného jako o vlastního po dobu před dosažením jeho 

zletilosti a osvojovaný byl v době podání návrhu nezletilý. 

 

7.2.3   Osvojení zletilého, které není obdobou osvojení nezletilého 

 Osvojení zletilého, které není obdobou osvojení nezletilého, bylo u nás 

doposud neznámé. Tato novinka tak může upravit poměry mezi těmi, kteří k sobě 

nemusejí mít vztah obdobný vztahu rodičů s dětmi, nebo může regulovat vztah lidí 

různých generací, kteří jsou spojeni osobně, profesně či jinak. Tento typ bude využíván 

spíše výjimečně, a to u těch osob, které nemají pokrevní ani právní potomky nebo 

nikoho, kdo by pokračoval v jejich vědeckém, uměleckém, nebo řemeslném díle. Dále 

ho využijí osoby, které sice potomky mají, ale ti jim v případě potřeby neposkytují 

náležitou pomoc, jsou neznámého pobytu, atd.  

 Tento typ osvojení se od nám dosud známého osvojení nezletilého dítěte a od 

výše popsaného osvojení zletilého, které je obdobou osvojení nezletilého, liší v tom, že 

osvojenci a jeho potomkům ani osvojiteli nevzniká příbuzenský poměr ani majetková 
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práva vůči členům druhé rodiny. Zároveň osvojenci ani jeho potomkům nezanikají 

práva v jejich vlastní rodině. Důležité u tohoto institutu je ustanovení takového znění, že 

toto osvojení lze provést pouze výjimečně a pouze v případě, že to nebude na újmu 

důležitých zájmů osvojitele nebo potomků osvojovaného. 

 Základní předpoklady a požadavky na všechny formy osvojení, které musí být 

dodrženy a naplněny jsou následující. Osvojení nezletilého musí být vždy v jeho zájmu, 

předchozí předadopční péče musí trvat nejméně 6 měsíců (oproti třem měsícům  

v ZOR), o osobě osvojitele musí panovat přesvědčení, že bude dobrým rodičem, 

osvojenec má právo nahlédnout do spisu o svém osvojení a seznámit se s informacemi 

v něm uvedenými, naproti tomu soud může rozhodnout o utajení osvojení před původní 

rodinou dítěte, soud si musí vyžádat souhlas osvojovaného dítěte po dosažení jeho 12 

let. 

 

 

7.3 Srovnání osvojení v ZOR a v NOZ 

 Pro přehlednou komparaci právní úpravy institutu osvojení v NOZ a ZOR byla 

zvolena forma tabulky obsahující srovnání jednotlivých zákonných podmínek  

a předpokladů. 

 

Tabulka č. 5: Srovnání osvojení v NOZ a ZOR 

Úprava v NOZ Úprava v ZOR 

Osvojitelem se může stát pouze zletilá 

a svéprávná osoba, zaručuje-li svými 

osobními vlastnostmi a způsobem života, 

jakož i důvody a pohnutkami, které jí 

vedou k osvojení, že bude pro osvojované 

dítě dobrým rodičem (§ 799 odst. 1 

NOZ). 

Osvojiteli se mohou stát pouze fyzické 

osoby, které zaručují způsobem svého 

života, že osvojení bude ku prospěchu 

dítěte i společnosti (§ 64 odst. 1 ZOR). 

Osvojitelem nemůže být ten, kdo nemá 

způsobilost k právním úkonům (§ 64 odst. 

2 ZOR). 

Mezi osvojitelem a osvojovaným dítětem 

musí být přiměřený věkový rozdíl, až na 

Mezi osvojitelem a osvojencem musí být 

přiměřený věkový rozdíl (§ 65 odst. ZOR). 
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výjimky ne menší než šestnáct let (§ 803 

NOZ). 

Bylo-li osvojeno dítě, které je rodičem, 

vztahují se účinky osvojení i na jeho dítě. 

  

Dosáhlo-li osvojované dítě alespoň 

dvanácti let, je k osvojení třeba také jeho 

souhlasu (§ 806 odst. 1 NOZ). 

Je-li toto dítě schopno posoudit dosah 

osvojení, je třeba také jeho souhlasu, ledaže 

by tím byl zmařen účel osvojení (§ 67 odst. 

1 ZOR). 

Rodič, který nedosáhl věku šestnácti let, 

nemůže dát souhlas k osvojení (§ 811 

odst. 1 NOZ). 

K osvojení je třeba souhlasu rodiče, i když 

je nezletilý (§ 67 odst. 2 ZOR). 

Osvojitel je povinen osvojence 

informovat o tom, že byl osvojen, a to 

nejpozději do zahájení školní docházky (§ 

836 NOZ). 

 -- 

Možnost požádat soud o utajení osvojení 

a jeho okolností před rodinou původu 

dítěte (§ 837 odst. 1 NOZ). 

 -- 

Jakmile osvojenec nabude svéprávnosti, 

má právo seznámit se s obsahem spisu, 

který byl o jeho osvojení veden (§ 838 

NOZ). 

 -- 

Pokud osvojenec nesouhlasí se změnou 

příjmení, rozhodne soud, že osvojenec 

bude ke svému příjmení připojovat 

příjmení osvojitele (§ 835 odst. 2 NOZ). 

Osvojenec bude mít příjmení osvojitele (§ 

71 ZOR). 

Soud může podle okolností případu i bez 

návrhu nařídit dohled nad úspěšností 

osvojení (§ 839 NOZ). 

  

Osvojení nelze zrušit po uplynutí tří let od 

rozhodnutí o osvojení. To neplatí, je-li 

osvojení v rozporu se zákonem (§ 840 

Osvojení, vyjma osvojení nezrušitelného, 

může soud zrušit jen z důležitých důvodů 

na návrh osvojence nebo osvojitele (§ 73 
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odst. 2 NOZ). Je-li to v souladu se zájmy 

dítěte, může soud na návrh osvojitele 

rozhodnout i před uplynutím doby tří let 

od rozhodnutí o osvojení, že je osvojení 

nezrušitelné (§ 844 NOZ). 

odst. 1 ZOR). Osvojení může být 

provedeno také tak, že je nelze zrušit (§ 74 

odst. 1 ZOR). Nezrušitelné osvojení lze 

aplikovat jen v případě, je-li dítě starší 

jednoho roku (§ 75 ZOR). 

 
Zdroj: http://obcanskyzakonik.justice.cz/rodinne-pravo/konkretni-zmeny/osvojeni-nezletileho/ [cit. 2015-
03-02] 

 

 

7.4 Mezinárodní osvojení 

 Úprava mezinárodního osvojení, tj. osvojení dětí z ciziny a do ciziny, je 

obsažena v Úmluvě o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení. Ta byla 

vypracována a přijata dne 29. 5. 1993 na Haagské konferenci mezinárodního práva 

soukromého. U nás vstoupila v platnost v platnost dne 1. 6. 2000. Tato úmluva společně 

se ZOSPOD  umožňuje osvojení dětí do ciziny a z ciziny.   

 Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení je jakýmsi 

prováděcím předpisem k článku 21 Úmluvy.120 Výslovně zakotvuje práva a povinnosti 

jednotlivých institucí, postup osvojování dítěte z a do zahraničí, původním rodičům 

poskytuje záruku anonymity a jednoznačně odmítá zisk z adopcí. Jednotlivým 

signatářům určuje povinnost zřídit na svém území jeden ústřední orgán odpovídající za 

mezinárodní osvojení. V České republice je tímto orgánem Úřad pro mezinárodněprávní 

ochranu dětí v Brně. Úřad je správním úřadem s celostátní působností a je podřízen 

                                                           
120 čl. 21: „Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy a které uznávají a (nebo) povolují systém osvojení, 
zabezpečí, aby se v první řadě bral do úvahy zájem dítěte, a: 
a)     zabezpečí, aby se osvojení dítěte povolovalo jen k tomu kompetentními orgány, které v souladu 
s příslušným zákonem a ve stanoveném řízení na základě všech odpovídajících a spolehlivých informací 
určí, že osvojení je přípustné z hlediska postavení dítěte ve vztahu k rodičům, příbuzným a zákonným 
Zástupcům, a že, vyžaduje-li se to, dotčené osoby daly vědomý souhlas k osvojení po takovém projednání, 
které se může ukázat nutným; 
b) uznávají, že osvojení v cizí zemi lze považovat za náhradní způsob péče o dítě, pokud dítě 
nemůže být předáno do výchovy v zařízení péče o děti nebo rodině osvojitele nebo o ně nemůže být 
pečováno jiným vhodným způsobem v zemi jeho původu; 
c) zabezpečí, aby dítě osvojené v jiné zemi využívalo stejných záruk a práv, která by 
platila v případě osvojení ve vlastní zemi; 
činí všechna opatření potřebná k zajištění toho, aby osvojení v cizí zemi nevedlo k neoprávněnému 
finančnímu zisku zúčastněných osob; podporují v nutných případech cíle tohoto článku uzavíráním 
dvoustranných nebo mnohostranných dohod nebo smluv a v jejich rámci usilují o to, aby umístění dítěte 
do péče v jiné zemi bylo uskutečňováno k tomu příslušnými úřady nebo orgány.“ 
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MPSV.  Úřad vede evidenci žadatelů o osvojení dítěte z ciziny a dětí, pro které se 

nepodařilo najít vhodné osvojitele v České republice. Dává souhlas k osvojení dítěte do 

ciziny a rozhoduje o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů, jde-li o osvojení dítěte 

do ciziny nebo z ciziny. Na zařazení do evidence žadatelů ani na zprostředkování 

osvojení není právní nárok.  Do registru žadatelů děti postupuje MPSV. 

 Tento typ osvojení je možný pouze za podmínky, že se dítěti nedaří najít 

vhodnou rodinu v zemi jeho původu. Je tím tedy jasně vyjádřena jeho subsidiarita, jeho 

náhradní či zástupná úloha. Děti, které jsou Úřadem nabídnuty k osvojení v cizině, jsou 

ty, které mohou být osvojeny a zároveň se pro ně nepodaří nalézt vhodnou rodinu v ČR. 

Pokud by se podařilo najít zároveň rodinu v cizině i v ČR, přednost dostane rodina 

česká, neboť podle Úmluvy má dítě přednostní právo žít v zemi svého původu. Ve své 

podstatě jde o definitivní řešení. To je spojeno se statusovou změnou, a tudíž vyžaduje 

kvalifikované rozhodnutí. Na základě schválení přijímajícího státu pak rozhoduje  

o osvojení vždy stát původu dítěte. 

 

 

Tabulka č. 6: Agenda UMPOD 

  2010 2011 2012 2013
Nové spisy-evidence dětí pro mezinárodní osvojení 77 44 62 61 
Nové spisy-evidence žadatelů o osvojení z ciziny 40 68 94 57 
Nové spisy-evidence žadatelů o osvojení z ČR 5 5 10 4 
Živé spisy-evidence dětí pro mezinárodní osvojení 327 371 402 446 
Živé spisy-evidence žadatelů o osvojení z ciziny 79 116 168 175 
Živé spisy-evidence žadatelů o osvojení z ČR 8 9 12 16 
 
 
Zdroj: Zpráva o činnosti úřadu za rok 2013 [online]. Dostupné na www: 
˂http://www.umpod.cz/urad/vyrocni-zpravy-o-cinnosti-uradu/˃ [cit. 2015-03-02] 
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Krajského soudu zrušil, v odůvodnění uvedl: „Dominantním ustanovením Úmluvy  

o právech dítěte je čl. 3, v jehož odstavci prvém se konstatuje, že zájem dítěte musí být 

předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, až už uskutečňované veřejnými 

nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy, správními nebo zákonodárnými 

orgány. Zájem dítěte jako přední hledisko při jakékoli činnosti týkající se dětí podle čl. 3 

reflektuje totiž skutečnost, že jakkoli lze považovat za přirozené a žádoucí, aby dítě bylo 

vychováváno svými rodiči, nelze odhlédnout od toho, že i dítě samo je bytostí 

jedinečnou, nadanou nezadatelnými, nezcizitelnými, nepromlčitelnými a nezrušitelnými 

základními právy a svobodami, tedy bytostí, které by se mělo dostat při jejím vývinu 

toho nejlepšího, totiž toho, aby výše uvedené atributy nezůstaly prázdnými slovy.“ 

 
 

8.1 Právní úprava pěstounské péče v ZOR 

 

 Podle ZOR se pěstounem mohla stát pouze osoba fyzická, která má k výkonu 

pěstounské péče zdravotní i morální předpoklady a zároveň poskytuje dostatečné záruky 

řádné výchovy. Dítě bylo možné svěřit do pěstounské péče jedné svobodné osobě, 

jednomu z manželů nebo oběma manželům dohromady. V případě, že šlo jen o jednoho 

manžela, ten musel získat souhlas druhého z nich. Souhlas nebyl nutný, pokud druhý 

manžel pozbyl způsobilost k právním úkonům nebo jeho souhlasu bránila těžko 

překonatelná překážka. Pokud bylo dítě svěřeno do společné péče obou manželů a jeden 

z nich zemřel, zůstával ten druhý výlučným pěstounem. Pokud bylo manželství 

rozvedeno, trvala pěstounská péče i nadále a soud následně rozhodl o individuální péči 

jednoho z manželů. 

 Pěstounství nevytváří příbuzenský vztah mezi dítětem a pěstounem, pěstoun se 

nestává zákonným zástupcem dítěte, nemá k dítěti vyživovací povinnost. Ta zůstává 

pokrevním rodičům. Na pěstouna však přechází práva a povinnosti rodičů v oblasti 

výchovy. Pěstoun dítě zastupuje a rozhoduje pouze v běžných záležitostech, jelikož 

nemá k dítěti rodičovskou zodpovědnost. K těm zásadním, jako volba povolání dítěte, 

vyřízení cestovních dokladů nebo podstoupení lékařského zákroku, je povinen požádat 

o souhlas zákonné zástupce dítěte nebo případně soud. Pěstoun může být také ustanoven 

jako poručník dítěte. K tomu dochází v případech, kdy rodiče dítěte zemřeli, byli 

zbaveni nebo omezeni rodičovské zodpovědnosti, její výkon byl pozastaven nebo 
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nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu. Pěstounům může být soudem 

uložena povinnost podávat o výkonu pěstounské péče pravidelné zprávy. I dítěti 

vznikají povinnosti, jako povinnost pomáhat v domácnosti pěstouna a přispívat na 

úhradu společných potřeb rodiny, pokud má již vlastní příjem. Původní příjmení po 

rodičích zůstává dítěti zachováno, není však vyloučeno požádat na matrice o jeho 

změnu. 

 Pěstounská péče se vztahuje především na děti, které nemohou být osvojeny, ať 

už ze zdravotních nebo sociálních důvodů. V praxi jde o starší děti (avšak pouze do 

dosažení zletilosti), sourozenecké skupiny, děti etnických menšin. Vztah mezi pěstouny 

a dítětem je na rozdíl od osvojení volnější. Zatímco osvojení s sebou přináší zásah do 

osobního stavu, pěstounskou péčí se osobní status dítěte ani pěstounů nemění. 

Dosavadní příbuzenské vztahy zůstávají stejné, nedochází ke vzniku nových. Styk dítěte 

a původních rodičů je zachován. 

 Pěstounství je vhodným řešením tehdy, pokud pokrevní rodiče nechtějí udělit  

k osvojení souhlas, ale zároveň se o dítě náležitě nestarají. V takovém případě se 

obvykle zahájí řízení o svěření dítěte do pěstounské péče za účasti rodičů. Jinou 

variantou může být i řízení o zbavení rodičů rodičovské zodpovědnosti, což způsobí, že 

jejich souhlasu již není třeba. Vždy se bude přihlížet k názoru samotného dítěte, pokud 

je již schopno situaci náležitě posoudit. 

 Pěstounská péče vzniká rozhodnutím soudu. Předtím než soud rozhodne, 

vyžádá si vyjádření od OSPDu. Ten vybírá děti a pro ně vhodné pěstouny. Jeho 

stanovisko však není pro soud závazné. I konkrétní rodič může navrhnout soudu, aby 

jeho dítě bylo svěřeno konkrétním pěstounům. Ani v tomto případě není soud návrhem 

vázán. 

 Tento typ NRP zaniká zletilostí dítěte, smrtí pěstouna nebo dítěte, rozvodem 

manželů. Smrtí jednoho z manželů zůstává pěstounem manžel pozůstalý. Rozhodnutím 

soudu může být pěstounská péče zrušena. O zrušení rozhodne, pokud o to požádá 

pěstoun nebo existují-li k tomu důležité důvody. Tím se myslí zejména skutečnost, že 

odpadla příčina, pro kterou bylo dítě svěřeno pěstounům, pěstounská péče nesplnila svůj 

účel. 

 Tato péče by měla být chápána pouze jako dočasné překlenovací řešení a trvat 

jen tak dlouho, dokud rodiče nechtějí, neumějí nebo nemůžou mít dítě u sebe ve své 
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péči. Motivací pěstounů je touha a potřeba pomáhat druhým, vděk za příznivý osud. 

Většina pěstounů už své vlastní děti má. 

Pěstounská péče má 2 základní podoby. Individuální a skupinová (kolektivní),  

z právního hlediska mezi nimi není větších rozdílů. Rozdíly se týkají složení rodiny. 

Individuální může vykonávat příbuzný i cizí osoba. Řadí se do ní i pěstounská péče na 

přechodnou dobu. Při individuální se dítě svěřuje do pěstounské rodiny, je tedy 

vykonávána v rodinném prostředí. O dítě pečují pěstoun a pěstounka, kteří stále 

vychovávají nebo již vychovali i své vlastní děti. Ve 30 % jde o příbuzné dítěte. Může 

jít o osobu svobodnou, vdanou/ženatou i oba manžele současně. 

Skupinová se provádí v tzv. zařízeních pro výkon pěstounské péče. Těmi jsou myšleny 

jednak početné rodiny a vedle nich také SOS vesničky. V této péči se nachází 

především ty děti, které se nepodařilo umístit v péči individuální, např. děti postižené, 

romského původu. Velké pěstounské rodiny tvoří manželský pár, se kterým je uzavřena 

smlouva o výkonu pěstounské péče a který má i děti vlastní. Vesničku tvoří 10 až 12 

domečků. V každém z nich bydlí matka pěstounka, společně s přijatými dětmi, o které 

se stará. Někdy s nimi bydlí a s chodem domácnosti pomáhá i další osoba, tzv. teta.123 

První SOS vesnička vznikla v Karlových Varech - Dubí na přelomu šedesátých  

a sedmdesátých let. V současné době u nás existují 3 vesničky.124 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
123 Zpravidla jde o ženu, která se připravuje na funkci matky pěstounky 
124 roku 1969 byla otevřena v Karlových Varech – Dubí. V roce 1973 byla do provozu uvedena SOS 
vesnička ve Chvalčově ve Zlínském kraji. V roce 2003 pak byla otevřena SOS vesnička v Brně – 
Medlánkách 
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Tabulka č. 7: Pěstounská péče, osobní péče poručníka, výchova jiné fyzické osoby 
než rodiče v roce 2013 
 

  
Počet dětí   

k          
1.1.2013 

Počet umístěných 
dětí za sledovaný 

rok 
Počet dětí k 31.12.2013 

Zánik pěstounské péče, poručenství 
nebo svěření dítěte do výchovy jiné 

fyzické osoby než rodiče 

celkem 

z toho 
zdravotně 

postiže 
ných 

Celkem 

z toho 
zdravotně 

postiže 
ných  

z toho zrušená na 
návrh (podnět) zletilos

tí 
dítěte 

jinak 

pěstou
na 

OSPOD 

Pěstounská 
péče  7 595 2 191 94 8 606 243 53 32 584 266 

z toho 
pěstounská 
péče na 
přechodnou 
dobu 

33 169 3 108 2 2 19 0 72 

Poručenství 
s osobní 
péčí 
poručníka 

2 764 580 45 2 908 144 22 7 284 68 

Výchova 
jiné fyzické 
osoby než 
rodiče 

4 901 1 073 12 4 660 40 109 48 357 623 

 
Zdroj: Roční výkaz o výkonu sociálně-právní ochrany dětí za rok 2013 [online]. Dostupné na www: 
˂http://www.mpsv.cz/cs/7260˃ [cit. 2015-03-02] 
 
 
 
 
Tabulka č. 8: Počet pěstounů v roce 2013 
 

  

Počet osob, které mají svěřeno alespoň jedno dítě do 
pěstounské péče 

Vztah k dítěti 

k 1. 1. 
2013 

ve 
sledovaném 
roce přibylo 

ve 
sledovaném 
roce ubylo 

celkem k 
31. 12. 2013

prarodiče 
jiný 

příbuzní 
cizí 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Pěstounská 
péče 

10 253 2 563 1 399 11 417 5 640 1 796 3 822

 
Zdroj: Roční výkaz o výkonu sociálně-právní ochrany dětí za rok 2013 [online]. Dostupné na www: 
˂http://www.mpsv.cz/cs/7260˃ [cit. 2015-03-02] 
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Tabulka č. 9: Počet dětí svěřených do pěstounské péče v rodině 
 

          Počet dětí svěřených do pěstounské péče v rodině 

          1 2 3 4 5 6 
7 a 
více 

celkem

Počet osob, s nimiž byla sjednána 
dohoda o výkonu pěstounské péče 6 192 1 434 387 115 40 8 8 8 184 

Počet osob, u kterých obecní úřad obce 
s rozšířenou působností vydal 
rozhodnutí o právech a povinnostech 
při výkonu pěstounské péče 

36 9 2 1 0 0 0 48 

 
Zdroj: Roční výkaz o výkonu sociálně-právní ochrany dětí za rok 2013 [online]. Dostupné na www: 
˂http://www.mpsv.cz/cs/7260˃ [cit. 2015-03-02] 
 
 
 

8.2 Právní úprava pěstounské péče v NOZ 

 Jak je patrné již z důvodové zprávy125, v právní úpravě pěstounské péče v NOZ 

oproti ZOR se toho ve srovnání s osvojením příliš nezměnilo. Stejně jako ZOR i NOZ 

vymezuje pěstounství jako osobní péči o dítě třetí osobou. V nové právní úpravě zůstal 

zachován dosavadní princip, kdy nedochází k přijetí cizího dítěte za své a zákonnými 

zástupci dítěte zůstávají jeho biologičtí rodiče. Statusové otázky se nemění. NOZ 

v úpravě pěstounské péče vychází z myšlenky, že pěstounská péče by měla být 

koncipována jako péče dočasná, princip subsidiarity zůstal zachován. Změny v NOZ 

nejsou významné ani ve věci vyživovací povinnosti, tj. i nadále vyživovací povinnost 

rodičů vůči dětem svěřeným do pěstounské péče trvá. Novinkou zavedenou NOZ je 

podmínka, aby měl pěstoun bydliště na území České republiky, a to zejména proto, aby 

se zamezilo obchodu s dětmi.  

 Pěstounská péče může být soudem stanovena na dobu neurčitou i určitou tak, 

aby byla možným řešením nečekané krize v rodině, například po dobu pobytu rodiče 

v léčebně. Po dobu jejího trvání se pracuje s původní rodinou ve snaze především 

                                                           
125 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník [online]. Praha : ASPI, 2012. [cit. 
2015-01-15]. LIT38253CZ 
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situaci v rodině řešit a napomoct tak navrácení dítěte zpět do původního prostředí.126 

NOZ v § 967 výslovně ukládá pěstounům „povinnost udržovat, rozvíjet a prohlubovat 

sounáležitost dítěte s jeho rodiči, dalšími příbuznými a osobami dítěti blízkými. Má 

povinnost umožnit styk rodičů s dítětem v pěstounské péči, ledaže soud stanoví jinak.“ 

Podstatným ustanovením je také § 969: „Dojde-li k podstatné změně poměrů nebo  

k neshodě mezi rodiči a pěstounem v podstatné záležitosti týkající se dítěte, může dítě, 

rodič nebo pěstoun navrhnout soudu změnu práv a povinností, zrušení pěstounské péče, 

nebo jiné rozhodnutí.“ 

 NOZ zaručuje rodičům právo na osobní styk s dítětem vč. práva být 

informován o dítěti a zároveň pěstounům ukládá povinnost udržovat styk dítěte 

s původní rodinou. Rodiče mohou nově žádat, aby jim byly děti navráceny dle § 959 

odst. 2 NOZ. Tato možnost je inspirována i judikaturou Evropského soudu pro lidská 

práva, například rozsudkem ve věci Kučer proti SRN, o kterém pojednává Nález 

Ústavního soudu ze dne 20. února 2007, spi. Zn. II. ÚS 568/06 v tomto smyslu: „Přitom 

podle rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva z povinnosti respektovat rodinný 

život vyplývá, že jakmile je prokázána existence rodinného vztahu, musí stát v zásadě 

jednat tak, aby se tento vztah mohl rozvíjet, a musí přijmout vhodná opatření za účelem 

sloučení rodiče s dítětem.“   

 Podrobnější úprava pěstounské péče i samotného procesu zprostředkování 

příslušnými státními orgány a pověřenými subjekty je obsažena v ZOSPOD.  

 

 

8.3 Předpěstounská péče v ZOR 

 

 Ještě než soud rozhodne o pěstounské péči, mohlo být dle ZOR dítě svěřeno 

dočasně do péče budoucího pěstouna. O tom rozhodoval OSPOD na základě § 45b odst. 

2 ZOR. Cílem této péče je předcházet následnému zrušení rozhodnutí o pěstounské 

péči. K tomu dochází při konfliktech mezi dítětem a rodinou, při útěcích dítěte, atd. 

 Pokud jsou rodiče dítěte jeho zákonnými zástupci, vyžaduje se  

k předpěstounské péči jejich souhlas. Naopak souhlas není třeba v případě, že  

                                                           
126 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník [online]. Praha : ASPI, 2012. [cit. 
2015-01-15]. LIT38253CZ 
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o ústavní výchově nebo o svěření dítěte do zařízení vyžadující okamžitou pomoc 

rozhodl soud. Budoucímu pěstounovi náleží dávky ve stejné výši jako pěstounovi. 

 Rozhodnutí o předpěstounské péči pozbývá platnosti tehdy, pokud budoucí 

pěstoun do tří měsíců ode dne, kdy mu bylo dítě svěřeno, nepodá návrh na zahájení 

řízení o svěření dítěte do pěstounské péče (§ 45b odst. 2 ZOR), (§ 176 OSŘ). 

 

 

8.4 Předpěstounská péče v NOZ 

 Stejně jako ZOR i NOZ zachoval možnost svěřit dítě do předpěstounské péče 

za účelem zprostředkování seznámení dítěte a zájemce o pěstounskou péči. Nově 

rozhoduje o předpěstounské péči namísto OSPODu soud, který zároveň nad jejím 

průběhem bude vykonávat dohled. Soud stejně tak rozhoduje o déle předpěstounské 

péče, přičemž zohlední potřeby dítěte. 

 

 

8.5 Pěstounská péče na přechodnou dobu v ZOR 

 
 Pěstounská péče na přechodnou dobu, jiným názvem profesionální pěstounská 

péče, je institut zvedený novelou ZOSPOD, a to zákonem č. 134/2006 Sb. s účinností 

ode dne 1. 6. 2006. Vzorem vnitrostátní legislativy je úprava v Rakousku či Velké 

Británii, jejím smyslem je zabránit pobytu dítěte v ústavním zařízení. Měla by se týkat 

rodin s dětmi, které jsou funkční a jen momentálně se nachází v krizi, která je pouze 

krátkodobá a dítě se do rodiny vrátí.127 

Tato forma péče trvá (§45a odst. 2 ZOR): 
 

a) po dobu, po kterou pokrevní rodiče nejsou schopni se o své dítě starat ať už z důvodů 

zdravotních, sociálních nebo jiných. O dítě je po tuto dobu náležitě postaráno a rodiče 

zároveň získají čas na vyřešení svých záležitostí a uspořádání rodinných poměrů. 

Příkladem může být situace, kdy dojde k hospitalizaci osamělé matky a o dítě se nemá 

kdo postarat, 

                                                           
127 Pěstounská péče na přechodnou dobu pro nejmladší děti. 1. vyd. Praha: Ministerstvo práce  
a sociálních věcí, 2011. s. 23 a n. ISBN 978-80-7421-039-6. 
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b) po dobu, jejímž uplynutím mohou rodiče udělit souhlas s osvojením podle § 68a 

ZOR128, jde tedy o odložené novorozence, u kterých se čeká na souhlas rodičů  

s osvojením, kteří nejsou umístěni do předadopční nebo předpěstounské péče, 

c) po dobu do nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že není třeba souhlasu rodičů 

k osvojení (§ 68 ZOR).  Zde se jedná o děti: 

 
1. zpravidla do jednoho roku věku, o které rodiče po dobu dvou měsíců od narození 

neprojevili vůbec žádný zájem. Soud zkoumá, zda jim v tom nebránila nějaká závažná 

překážka, 

2. u kterých soud zkoumá, zda jejich rodiče o ně po dobu nejméně šesti měsíců 

soustavně neprojevovali opravdový zájem. Ten neprojevovali zejména tím, že dítě 

nenavštěvovali, neplnili vůči němu pravidelně a dobrovolně svou vyživovací povinnost 

a neprojevují snahu v rámci svých možností si své rodinné a sociální poměry upravit 

tak, aby se mohli péče o dítě znovu osobně ujmout. 

Pěstounem na dobu přechodnou se může stát jakákoliv fyzická osoba zařazena do 

evidence osob vhodných k výkonu pěstounské péče na přechodnou dobu. Soud nejméně 

1x za 3 měsíce zkoumá, zda pro ni trvají důvody. To posoudí zejména na základě 

zprávy příslušného OSPODu. 

 

 

8.6 Pěstounská péče na přechodnou dobu v NOZ 

 NOZ se o pěstounské péči na přechodnou dobu zmiňuje pouze v § 958 odst. 3, 

ve kterém je zakotvena možnost soudu svěřit dítě do pěstounské péče i na přechodnou 

dobu. V podrobnostech pak odkazuje na jiný zákon, a to ZOSPOD. 

 

 

8.7 Hostitelská péče 

 Tzv. hostitelskou péči lze využívat od 1. 4. 2000, umožňuje ji § 30 

ZOSPOD. I když tento termín naše legislativa nepoužívá, je možné ji zařadit do 

pěstounské péče jako její zvláštní formu. 

                                                           
128 „Souhlas může být dán rodičem nejdříve šest týdnů po narození dítěte“ 
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 Jejím posláním je především pomoci dětem žijícím v ústavní péči. V praxi to 

vypadá tak, že dítě z ústavu tráví např. svátky, prázdniny nebo víkendy u rodičů či 

jiných fyzických osob.129 Může ji povolit ředitel ústavního zařízení, ve kterém je dítě 

umístěno. K tomu je nezbytný předchozí písemný souhlas úřadu obce s rozšířenou 

působností, který musí obsahovat určení osob, u nichž bude dítě pobývat, délku pobytu 

dítěte mimo ústav, na kterou se souhlas vydává, a místo pobytu dítěte.130 Před 

povolením se přihlíží k rodinnému a sociálnímu prostředí, v němž bude dítě pobývat,  

a k individuálnímu plánu ochrany dítěte, pokud byl zpracován. Povoluje se na 

maximální dobu 30 dnů při prvním pobytu. Je možné ji opakovat, ať už s pravidelností 

nebo nepravidelně. Nový pobyt vyžaduje nové rozhodnutí a nový souhlas. Z právního 

hlediska není přesně upraveno, jaké předpoklady by měla osoba hostitele splňovat, 

ZOSPOD se zmiňuje pouze o její bezúhonnosti. Její realizací se mezi dítětem  

a hostitelem nezakládá žádný právní vztah. Na straně hostitelské rodiny i dítěte je 

potřeba si uvědomit, že jde pouze o dočasný pobyt. Proto je vhodná spíše pro starší děti. 

Využívá se také pro děti, které mají různé výchovné nebo zdravotní problémy, 

děti jiného etnika, skupiny sourozenců apod. Obecně se jedná o děti, které dlouhodobě 

žijí v ústavní péči, a které mají být osvojeny nebo svěřeny do pěstounské péče, ale 

nebyly ještě naplněny všechny zákonné podmínky. Také může fungovat jako zkouška 

v případě, že zákonné podmínky splněny byly a je žádoucí ověřit, jak budou děti  

a rodiče společně vycházet.131  

 

 

8.8 Hmotné zabezpečení pěstounů 

 Pěstounská péče je státem garantovaná forma NRP, která zajišťuje dostatečné 

hmotné zabezpečení dítěte i přiměřenou odměnu těm, kteří se ho ujali. 

 Z hlediska dávek pěstounské péče se pěstounská péče posuzuje jako péče  

o dítě, kterou poskytuje buďto osoba v evidenci nebo osoba pečující, což jsou instituty 

                                                           
129 nejvýše v rozsahu 30 kalendářních dnů při prvním pobytu § 30 odst. 1 ZOSPOD 
130 § 30 odst. 2 ZOSPOD 
131 BLAHUTOVÁ, M; ZEZULOVÁ, D. Hostitelská péče a příprava k ní. Odborná metodika. 1. vyd. Zlín 
: Tigris, 2011. ISBN 978-80-86062-41-9 
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nově zavedené novelou ZOSPOD.132 Označení osoba v evidenci odkazuje na osobu 

vedenou v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou 

dobu. Osobou pečující je ta, která je pěstounem (nikoli na přechodnou dobu); která byla 

pěstounem nebo poručníkem dítěte do jeho zletilosti, a to po dobu, po kterou má 

nezaopatřené dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte; která má zájem stát se 

pěstounem a za tímto účelem jí bylo dítě dočasně svěřeno do péče, a to před 

rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče rozhodnutím soudu nebo orgánu 

sociálně-právní ochrany dítě; která je poručníkem dítěte a o dítě osobně pečuje; nebo 

která má po dobu soudního řízení o svém ustanovení poručníkem v osobní péči dítě, 

k němuž nemá vyživovací povinnost. 

 Dávky pěstounské péče jsou určeny k těmto účelům – mají hradit náklady 

svěřených dětí, slouží jako odměna pěstouna a kryjí další výdaje související  

s pěstounskou péčí. S výjimkou jednorázových dávek se započítávají do příjmu. Nárok 

na ně vzniká nejdříve dnem vykonatelnosti rozhodnutí OSPODu nebo soudu o svěření 

dítěte do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem. Žádá se o ně na krajské 

pobočce Úřadu práce ČR. 

 Kromě obligatorních dávek mají děti i pěstouni nárok na další dávky státní 

sociální podpory, například přídavek na dítě, rodičovský příspěvek a další (kromě 

sociálního příplatku).133 

 Skupinu dosud existujících dávek, kterými jsou příspěvek na úhradu potřeb 

dítěte, odměna pěstouna, příspěvek při převzetí dítěte a příspěvek na zakoupení 

osobního motorového vozidla, rozšířila jedna nová – příspěvek při ukončení 

pěstounské péče.  Došlo zároveň i k tomu, že dávky pěstounské péče jsou nyní místo 

zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, 

upraveny v ZOSPOD. Při posouzení zdravotního stavu dítěte za účelem určení výše 

nároku na příspěvek na úhradu potřeb dítěte se nově vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který nahradil úpravu v § 9 zákona 

č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.134 Zmíněné dvě 

                                                           
132 zákon č. 401/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů 
133 Dávky pěstounské péče 2013 [online]. Dostupné na www: 
˂http://www.mpsv.cz/files/clanky/14866/davky_2013.pdf˃ [cit. 2015-02-02] 
134 Důvodová zpráva k zákonu č. 401/2012 Sb., změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí [online]. 
Praha : ASPI, 2011. [cit. 2015-01-17]. LIT42837CZ 
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Pozn.: * u kategorie 12-18 let je počítáno s částkou, která byla doposud u kategorie 15-

26, protože kategorie 12-18 let nebyla. 

Zdroj: Zákon o SPOD, díl čtvrtý: Dávky pěstounské péče [online]. Dostupné na www: 
˂http://www.cijedite.cz/?nav=aktuality/ostatni/226-zakon-o-spod,-dil-ctvrty-.html˃ [cit. 2015-02-02] 

Komentář k tabulce: Tabulka uvádí výši příspěvku po novele ZOSPOD a pro srovnání uvádí i hodnotu 

před novelou, kdy údaj o kolik se jeho výše změnila je zvýrazněn červenou barvou.   

 

8.8.2   Odměna pěstouna 

 Nárok na odměnu pěstouna má osoba pečující a osoba v evidenci. Osobou 

v evidenci je osoba pečující o dítě i po dosažení jeho zletilosti, za předpokladu, že má 

nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte.  

 Odměna pěstouna je určena pevnými částkami, její výše závisí na počtu 

svěřených dětí a jejich náročnosti. Od 1. 1. 2013 se tato dávka z hlediska zákonů 

upravujících daně z příjmů, pojistné na sociální zabezpečení, pojistné na úrazové 

pojištění a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, považuje za příjem ze závislé 

činnosti a posuzuje se tady jako plat. 

 Co se týče osob pečujících nebo osob v evidenci, pak v případě, že jsou těmito 

osobami oba manželé, bude odměna pěstouna náležet pouze jednomu z nich. Novela 

změnila situaci i v případě odměňování pěstounů prarodičů, kteří u nás tvoří víc než 

polovinu z celkového počtu všech pěstounů. Ke změně došlo primárně proto, že pokud 

své vyživovací povinnosti vůči dítěti neplní jejich rodiče, měli podle ZOR podpůrnou 

vyživovací povinnost ke svým vnukům a pravnukům jejich prarodiče. Odměna pěstouna 

náleží babičce nebo dědečkovi svěřeného dítěte tehdy, pokud je osobou pečující nebo 

osobou v evidenci a má zároveň v péči alespoň 3 děti nebo 1 dítě ve II., III. nebo IV. 

stupni závislosti. V ostatních případech je jim vyplacena odměna pěstouna jen 

v případech hodných zvláštního zřetele, a to s přihlédnutím k jejich sociálním  

a majetkovým poměrům a ke zdravotnímu stavu dítěte. Důvodová zpráva k novele 

charakterizuje tyto důvody právě jako nepříznivou sociální situaci pěstouna, péči o dítě 

s vážným zdravotním postižením či péči o větší počet dětí.  
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Výše příspěvku je odstupňována podle věku dítěte pevnými částkami a činí: 

a. 8 000 Kč u dítěte do 6 let, 

b. 9 000 Kč u dítěte od 6 let do 12 let,  

c. 10 000 Kč u dítěte od 12 let do 18 let. 

 

8.8.4   Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla 

 Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla je poskytnut osobě 

pečující. Předpokladem je, že má v pěstounské péči alespoň 3 děti nebo pečuje o 3 děti, 

včetně zletilých nezaopatřených dětí, které jí zakládají nárok na odměnu pěstouna.  

 Příspěvek se vyplácí do výše 70 % pořizovací ceny motorového vozidla nebo 

prokázaných nákladů na opravy, s maximální hranicí 100 000 Kč. Motorové vozidlo 

nesmí být osobou pečující užíváno k výdělečné činnosti. 

 Oproti předešlé úpravě, kdy se mohlo žádat o tento příspěvek za předpokladu 

péče o 4 děti, se novelou ZOSPOD tento počet snížil na 3. 

 

8.8.5   Příspěvek při ukončení pěstounské péče 

 Jde o zcela novou jednorázovou dávku ve výši 25 000 Kč zavedenou novelou 

ZOSPOD. Tato dávka se poskytuje takové fyzické osobě, která byla ke dni dosažení 

zletilosti v péči pěstounů a nárok na ni vzniká k datu zániku nároku této osoby na 

příspěvek na úhradu potřeb dítěte. 

 Nárok na něj je i při neexistenci nároku na příspěvek na úhradu potřeb dítěte 

z toho důvodu, že dítě pobírá důchod z důchodového pojištění ve stejné či vyšší 

hodnotě. 

 Podobný příspěvek nižší hodnoty se poskytuje i mladým lidem při odchodu 

z dětského domova. 

 

8.8.6   Státní příspěvek na výkon pěstounské péče  

 Nově je v novele ve vztahu k dohodě o výkonu pěstounské péče zaveden státní 

příspěvek na výkon pěstounské péče, který slouží k financování nákladů na pomoc 
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osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem a na provádění dohledu nad 

pěstounskou péčí.  

 Nárok na něj mají obecní úřad obce s rozšířenou působností, obecní úřad, 

krajský úřad, nebo pověřená osoba, které uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče. 

Jeho výše činí 48 000 Kč za kalendářní rok, pokud dohoda o výkonu pěstounské péče 

trvala celý kalendářní rok, a v případě, že netrvala tuto dobu, pak jednu dvanáctinu 

z této částky za každý kalendářní měsíc nebo jeho část.  

 Tento příspěvek je přiznán výhradně na základě žádosti, rozhoduje o něm 

krajská pobočka Úřadu práce, v jejímž obvodu se nachází sídlo nebo místo trvalého 

pobytu žadatele.136  

 

 

8.9 Dohoda o výkonu pěstounské péče 

  Novela ZOSPOD zavedla zcela nový institut, a to možnost uzavřít dohodu  

o výkonu pěstounské péče.  

  Tato dohoda se vztahuje na osoby pečující a osoby v evidenci. Dohoda  

o výkonu pěstounské péče upravuje podrobnosti ohledně výkonu práv a povinností osob 

pečujících nebo osob v evidenci. Uzavření dohody navrhuje těmto osobám obecní úřad 

obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu mají trvalý pobyt. V případě, že s tímto 

orgánem není dohoda uzavřena, pak ji navrhuje obecní úřad nebo obecní úřad obce  

s rozšířenou působností, v jehož obvodu nemá osoba pečující nebo osoba v evidenci 

trvalý pobyt, krajský úřad nebo pověřená osoba. Ten orgán, který dohodu s osobou 

pečující nebo v evidenci uzavřel, je povinen sledovat, zda a jak je dohoda naplňována. 

Jeho zaměstnanci za tím účelem musí minimálně jednou za 2 měsíce navázat osobní 

styk s osobou pečující nebo osobou v evidenci a s dětmi svěřenými do jejich péče  

a o průběhu výkonu pěstounské péče vypracovat zprávu. Smlouva musí být vždy 

uzavřena v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte.137 

 

 
                                                           
136 Věc: informace ke státnímu příspěvku na výkon pěstounské péče [online]. Dostupné na www: 
˂http://ww.mpsv.cz/files/clanky/14778/Informace.pdf˃ [cit. 2015-02-02] 
137 Dohody o výkonu pěstounské péče – vzorová dohoda a formuláře [online]. Dostupné na www: 
˂http://www.mpsv.cz/cs/14503#1˃ [cit. 2015-02-02] 



 

 

9

9.

 

ne

od

ne

 

os

hl

dí

jm

 

o 

„V

ro

so

 

zá

N

říz

dí

D

m

a 

So

to

dů

př

    
138

139

 Svě.

.1 Prá

rod

Tato

ení dočasně

dpadnutí př

emoc rodičů

Výra

statním form

lediska nic 

ítěte se zach

mění. 

Svou

obnovu kl

Vyžaduje-li 

odiče, jestliž

ouhlasí. Při 

O sv

ájem dítěte,

Návrh na svě

zení zaháje

ítěte.139 Blíz

ítě může b

manželů. Tat

povinností 

oud musí vy

oho či onoh

ůvody, kvů

řiznána i da

                     
8 například na
9 v praxi jde n

ěření dít

ávní úpra

diče dle ZO

o forma ná

ě schopný s

řekážky se d

ů, jejich pob

azným odli

mám NRP 

nemění, žá

hováním vy

u roli ten

lasické pěst

to zájem d

že tato oso

výběru vho

věření rozho

, zda osob

ěření může s

eno i bez n

zký příbuze

být svěřeno

to „jiná“ fy

je vymezen

ymezit obsa

ho případu,

ůli kterým 

alší práva, k

                     

 základě podn
nejčastěji o pra

těte do p

ava svěřen

OR 

áhradní péč

se o dítě n

dítě k rodič

byt v cizině

išujícím zn

větší volno

ádné nové 

yživovací p

nto institut

tounské péč

dítěte, může

oba poskytuj

odné osoby d

oduje soud

a, které je

soudu poda

návrhu.138 P

enský vztah

o do výcho

yzická osob

n rozhodnu

ah práv a p

 vždy však

soud o sv

která jinak 

            

nětu obce s roz
arodiče dítěte,

 

96

éče jiné

ní dítěte d

če se využí

náležitě pos

čům vrátí. D

ě nebo výko

nakem této

ost. Na pův

nevznikají,

povinnosti, r

t sehrál př

če. Úprava

e soud svěř

uje záruku j

dá soud pře

v civilním ř

dítě svěřo

at osoba, kte

Pokud je to

h mezi dítě

ovy jedné

ba dítě vych

utím soudu,

povinností k

k v souladu

věření dítět

patří rodičů

zšířenou půso
, ale může jít i

osoby  

do výchov

ívá v případ

tarat, ale z

Důvodem t

on trestu od

péče je te

odních rodi

, rodiče jso

rozhodují o

ředevším v

a se nacház

řit dítě do v

jeho řádné 

ednost zprav

řízení, v jeh

ováno, posk

erá chce dítě

možné, př

ětem a peču

fyzické os

hovává a pe

sám zákon

k dítěti konk

u se zájme

te rozhodl,

ům. 

bností 
i o staršího zle

vy jiné fy

dech, kdy 

ároveň se p

akového ře

dnětí svobo

edy její krá

inných vzta

ou nadále z

o jeho výcho

v období 

zela v ZOR

výchovy jiné

výchovy a 

vidla příbuz

ho průběhu 

kytuje záruk

ě do péče sv

ednost se d

ující osobou

sobě i do 

ečuje o něj,

n konkrétní 

krétně, s oh

m dítěte. J

, mohou b

etilého souroz

yzické oso

ani jeden 

předpoklád

ešení jsou n

ody. 

átkodobost 

azích se z p

zákonnými 

hově a sprav

socialismu 

R v § 45 

é fyzické os

se svěření

znému dítěte

zkoumá, zd

ku řádné v

věřit nebo m

dá vždy pří

u je velmi 

společné v

, rozsah jej

výčet neob

hledem na s

Jestliže to v

být pečujíc

zence 

oby než 

z rodičů 

á, že po 

nejčastěji 

a oproti 

právního 

zástupci 

vují jeho 

v boji 

odst. 1: 

soby než 

ím dítěte 

e.” 

da je dán 

výchovy. 

může být 

íbuzným 

žádoucí. 

výchovy 

ích práv  

bsahoval. 

specifika 

vyžadují 

cí osobě 



  

97 
 

 Svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby zaniká zletilostí dítěte nebo 

rozhodnutím soudu. Ten je zruší, pokud důvody pro svěření pominuly a dítě se může 

vrátit do původní rodiny nebo fyzická osoba nevykonává řádně své povinnosti. 

 

 

9.2 Právní úprava svěření dítěte do péče jiné osoby dle NOZ 

 Oproti ZOR, který tento institut nazýval „Svěření dítěte do výchovy jiné 

fyzické osoby„ o něm NOZ hovoří jako o „Svěření dítěte do péče jiné osoby“. 

 NOZ upravuje tento institut v § 953 a n. Oproti ZOR obsahuje výčet nároků na 

pečující osobu, což v ZOR explicitně uvedeno nebylo. Jedná se o tyto podmínky: 

„Pečující osoba musí skýtat záruky řádné péče, mít bydliště na území České republiky  

a souhlasit se svěřením dítěte do osobní péče.“ Naopak byla odstraněna ustanovení 

ohledně možnosti svěřit dítě do společné výchovy manželů a řešení situace v případě 

jejich rozvodu či úmrtí.  

 Výslovně je pak v NOZ zakotveno, že svěření dítěte do péče jiné osoby 

nenahrazuje pěstounskou péči, předpěstounskou péči ani předadopční péči. 
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Tabulka č. 12: Hlavní (nejzávažnější) důvod svěření nově přijatých dětí do 
Klokánku za 1-6 měsíc 2008 
 
 

Důvody přijetí do Klokánku Počet přijatých dětí 

Bytové problémy 74 

Hospitalizace rodiče 24 

Zanedbání péče 20 

Neshody mezi rodiči a dětmi 18 

Podezření z pohlavního zneužívání 11 

Nezájem rodičů 11 

Výkon trestu rodičů 9 

Přemístěná z jiného zařízení (Dětský domov,  
Kojenecký ústav) 

9 

Nezvládání péče 8 

Podezření z týrání 7 

Hmotná nouze 6 

Alkoholismus nebo drogová závislost rodičů 5 

Dítě na útěku z rodiny 4 

Domácí násilí 4 

Hospitalizace pěstouna 3 

Zadržení rodiče Policií ČR 3 

Zachování sourozeneckých vazeb 2 

Agresivita rodičů 2 

Sebevražedné pokusy 2 

Špatný zdravotní stav pečující osoby 2 

Uzavření mateřské školky 1 

Psychické problémy matky 1 

Svěření za účelem pěstounské péče 1 

Svěření za účelem pozdějšího osvojení 1 

Výchovné problémy dítěte 1 

Celkem dětí 229 

 

Zdroj: http://www.fod.cz/klokanek.htm 
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Komentář: Hned z prvního a nejpočetnějšího údaje v tabulce vyplývá, že jsou bohužel děti umísťovány do 
Klokánku z důvodu, který by se mohl a měl řešit zcela jiným způsobem. O bytových problémech rodiny 
jako důvodu umístění dítěte mimo ni pojednává případ Wallová a Walla proti ČR, o němž se dále zmiňuje 
na str. 105 
 
 
 
Tabulka č. 13: Počet případů ohrožených dětí celkem a počet případů ohrožení  
z bytových důvodů 
 
 
 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 

Celkový počet případů 
ohrožených dětí, který 
Klokánky řešily 

5 054 5 663 4 238 3 050 

Z toho počet případů  
ohrožených dětí z důvodu  
bytové nouze 

804 923 857 1 001 

 

Zdroj: http://www.fod.cz/klokanek.htm 

 

Komentář: Z tabulky plyne, že zatímco mezi roky 2010 a 2011 celkový počet ohrožených dětí stoupal, 
v roce 2012 a 2013 znatelně klesl. Nicméně se nedá říct, že počet dětí ohrožených z bytových důvodů se 
bude pohybovat lineárně s celkovým počtem případů, kdy v roce 2010 tvořily bytové důvody 16 % 
z celkového počtu případů, ale v roce 2013, kdy celkový počet případů je nejnižší, tvoří bytové důvody 
téměř 33 % případů 
 
 
 
Tabulka č. 14: Klokánky - Statistika za 1-6 měsíc 2008 
 
 

Celkový počet dětí, které se nacházely v průběhu roku 2008 
v Klokáncích 407 dětí 

za 1-6 měsíc 2008 nově přijato 229 dětí 

za 1-6 měsíc 2008 odešlo 162 dětí 

Kapacita Klokánků za 1-6 měsíc 2008 312 lůžek 

Obsazenost za 1-6 měsíc 2008 99,99% 
 
 
Zdroj: http://www.fod.cz/klokanek.htm 
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Tabulka č. 15: Odchody dětí z Klokánku za 1-6 měsíc 2008 
 
 
 

Zpět domů 112 

Do azylového domu s rodičem 3 

Do péče druhého rodiče 2 

Do ústavu 9 

Po dosažení zletilosti 5 

Do jiného Klokánku 1 

Do náhradní rodinné péče 30 

Z toho:  

Do péče příbuzných 13 

Osvojení 6 

Pěstounská péče 11 

 
Zdroj: http://www.fod.cz/klokanek.htm 
 
 
 
 
Tabulka č. 16: Způsoby přijetí do Klokánku za 1-6 měsíc 2008 
 
 
 

Na základě soudního rozhodnutí 41 

Na žádost rodičů 104 

Na žádost orgánu sociálně-právní ochrany dětí 84 

Celkem dětí 229 

Z toho:  

Na vlastní žádost dítěte 5 

Předány policií ČR 1 

Dítě předáno jinou osobou než zákonným zástupcem 7 
 

Zdroj: http://www.fod.cz/klokanek.htm 

 

 



  

102 
 

 Statistika Klokánků za rok 2013 dokládá, že v Klokáncích byla poskytnuta 

přechodná rodinná péče celkem 1 211 dětem. Nově přijatých bylo 704 dětí (o 189 víc 

než v r. 2012), z nichž 179 mladších tří let. V průběhu roku odešlo 652 dětí (domů se 

vrátilo 55 % dětí, do péče druhého rodiče přešla 3 %, do azylového domu s rodičem jich 

odešlo 8 %, do náhradní rodinné péče přešlo 20 %, po dosažení zletilosti odešla 2 % dětí 

a do ústavní výchovy bylo přemístěno 12 % dětí). Průměrná doba pobytu byla šest 

měsíců, přičemž 28 % dětí odešlo do měsíce, 22 % do tří měsíců a 15 % do půl roku. 

Pro nedostatek kapacity bylo odmítnuto 628 dětí.141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
141 Zpráva o činnosti za rok 2014 [online]. Dostupné na www: ˂http://www.fod.cz/o-nas/vyrocni-zpravy-
1997-2011˃ [cit. 2015-02-02] 
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 V ústavní péči se nachází děti s nařízenou ústavní výchovou, děti, které soud 

svěřil do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, a děti, které do péče 

zařízení svěřili sami rodiče resp. osoby odpovědné za jejich výchovu. 

 

11.2 Jednotlivá ústavní zařízení 

 Nejvíce kritizovaným a diskutovaným faktem je rozdělení agendy ústavní 

výchovy mezi 3 resorty  –  ministerstvo  zdravotnictví  (dále  jen  „MZ“),  ministerstvo  

školství,  mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) a MPSV. Do působnosti MPSV 

patří pouze zařízení pro osoby se zdravotním postižením (handicapované děti), dříve 

ústavy sociální péče. DD, dětské domovy se školou, diagnostické ústavy a výchovné 

ústavy patří do působnosti MŠMT. Do resortu MZ pak náleží kojenecké ústavy (děti do 

1 roku), dětská centra a dětské domovy pro děti do 3 let.144  Všechna zařízení by se 

po dobu umístění dítěte a jeho odloučení od rodičů měla snažit o co možná nejužší 

zachování jejich vztahů. 

 Ústav sociální péče pečuje o děti se zdravotním postižením mentálního nebo 

tělesného aparátu. 

 Kojenecký ústav je určen pro děti do 1 roku věku, poskytuje jim ústavní  

a výchovnou péči. Jedná se nejčastěji o kojence zanedbané nebo týrané. Děti se zde 

umístí buď rovnou z porodnice, nebo může být kojenecký ústav dočasným útočištěm 

pro matku s dítětem z důvodů zdravotních nebo sociálních. 

 Do DD jsou přijímány děti, které jsou tělesně i duševně zdravé a nemají 

vážnější výchovné problémy. Děti se vzdělávají ve školách, které nejsou součástí 

zařízení. Jsou zde umísťovány děti od 3 let (nejvýše do 18 let) a také nezletilé matky spolu 

s jejich dětmi. Ústavní výchovu jim soud nařídil především ze sociálních důvodů. Dětské 

domovy můžeme rozdělit na internátní (klasické zařízení kolektivní výchovy, děti jsou 

rozděleny podle věku-žijí se svými vrstevníky, starají se o ně ošetřovatelé, kteří se 

střídají) a rodinné (snaží se co nejvíce přiblížit rodinnému životu, děti žijí ve skupinách 

různého věku, zapojují se do chodu zařízení, vychovatelé se nestřídají, zůstávají i přes 

noc). 

                                                           
144 Informace o sociálních zařízeních pro děti [online]. Dostupné na www: http://www.mpsv.cz/cs/7513˃ 
[cit. 2015-02-02] 
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 Dětský domov se školou se stará převážně o děti školního věku, tedy od 6 let 

do ukončení povinné školní docházky, kterým byla nařízena ústavní výchova z důvodů 

vážnějších poruch chování. Škola je součástí domova. 

 Výchovný ústav odpovídá za děti starší 15 let s vážnou poruchou chování.145
 

 

Zaměřuje se zejména na přípravu k budoucímu povolání. Součástí ústavu je i základní 

nebo speciální škola, případně i střední škola. 

 Diagnostický ústav je jakousi mezistanicí, než je dítě umístěno do DD, 

dětského domova se školou nebo výchovného ústavu. Během osmidenního pobytu je 

zde kompletně vyšetřeno a na základě výsledů se rozhodne, do jakého typu zařízení 

bude umístěno.146 

 Mezi nejčastější důvody umístění dítěte do zařízení ústavní péče patří zejména 

odložení nebo opuštění dítěte rodiči, smrt rodičů, týrání nebo zneužívání dítěte, tělesné 

postižení dítěte, výchovné problémy nebo nepříznivá sociální situace rodiny. Poslední 

z uvedených je důvodem pro umístění dítěte do zařízení ústavní péče ve více než celé 

polovině případů, což bylo výrazně kritizováno ze strany Výboru OSN pro práva dítěte. 

Také Evropský soud pro lidská práva v judikatuře jednoznačně vyjádřil názor, že pouze 

sociální nouze rodičů nemůže sama o sobě vést k odebrání dětí. ESLP se tímto 

problémem zabýval ve více rozhodnutích, České republiky se bezprostředně týká případ 

Wallová a Walla proti ČR.147 Stěžovatelé namítali porušení svých práv ve smyslu 

Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Konkrétně šlo o porušení čl. 8 - 

práva na respektování rodinného života, čl. 6 odst. 1 - práva na rozhodnutí v „přiměřené 

lhůtě“ a čl. 14 - zákazu diskriminace. V tomto případu šlo o následující: manželé 

Wallovi měli 5 dětí, ty byly předběžným opatřením umístěny do DD a bylo rozhodnuto 

o jejich ústavní výchově. Důvodem byly neuspokojivé bytové podmínky rodiny, které 

OSPOD označil za ohrožující zdravý vývoj dětí. Rozhodnutí okresního soudu o nařízení 

ústavní výchovy bylo Krajským soudem potvrzeno, ústavní stížnost stěžovatelů ÚS 

zamítnuta. ESLP v odůvodnění uvedl, že společné soužití rodičů a dětí je základem 

rodinného života a že opatření, které vede k rozdělení rodiny, citelně zasahuje do práva 

                                                           
145 mohou zde být umístěny i děti od 12 let, pokud mají tak závažnou poruchu chování, že je nelze umístit 
do DD se školou 
146http://www.nadacetm.cz/41-formy-ustavni-vychovy.html 
http://www.nahradnirodina.cz/files/File/pruvodce_15-11-2010_po_korekture-ppm.pdf 
147 Rozhodnutí ESLP ze dne 26. 10. 2006, stížnost č.23848/06, kauza Wallová a Walla proti České 
republice 
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na respektování rodinného života a jako takové musí být dostatečně odůvodněno. Podle 

ESLP děti nebyly zanedbávány, zneužívány, týrány, ani se nedalo mluvit o nedostatku 

pozornosti ze strany rodičů. Jediným důvodem tedy byla materiální nedostatečnost. 

Vnitrostátní orgány podle něj nesplnily zákonné požadavky, které vymezuje čl. 8. 

Neprojevily totiž žádnou snahu postižené rodině pomoci, aby nemuselo dojít k jejímu 

rozdělení. Soud uvedl: „...Ústavní výchova dětí stěžovatelů tak byla nařízena  

z jediného důvodu, a sice že rodina v dané době obývala nevyhovující byt. Dle názoru 

Soudu se tedy jednalo o materiální nedostatek, který mohly vnitrostátní orgány zhojit 

pomocí jiných prostředků než úplným rozdělením rodiny, což je zjevně nejradikálnější 

řešení, které lze použít pouze v nejzávažnějších případech.“ 

 Stížnost pro porušení čl. 6 odst. 1 byla soudem odmítnuta jako zjevně 

neopodstatněná a soud nepovažoval dále za nutné zabývat se stížností na porušení čl. 14 

Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. ESLP přiznal stěžovatelům 

částku ve výši 10 000 €.148 

 O absolutní nevhodnosti bytových potíží jako důvodu pro odebrání dítěte 

z rodiny svědčí i úprava v NOZ, která pak takový postup explicitně zakotvila ve formě 

zákazu do § 971 odst. 3 NOZ: “nedostatečné bytové poměry nebo majetkové poměry 

rodičů dítěte nebo osob, kterým bylo dítě svěřeno do péče, nemohou být samy o sobě 

důvodem pro rozhodnutí soudu o ústavní výchově, jestliže jsou jinak rodiče způsobilí 

zabezpečit řádnou výchovu dítěte a plnění dalších povinností vyplývajících z jejich 

rodičovské zodpovědnosti.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
148 Tisková zpráva k rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Wallová a Walla proti České 
republice [online]. Dostupné na www:  
˂http://portal.justice.cz/Justice2/ms/ms.aspx?o=23&j=33&k=5103&d=124008˃  [cit. 2015-02-02] 
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Tabulka č. 17: Počty dětí v ústavních zařízeních (resort MPSV, MŠMT, MZ)  
v roce 2009 a 2012 
 
 

 
 

Zdroj: Statistiky náhradní výchovy v ČR [online]. Dostupné na www: 
˂http://www.nahradnirodina.cz/statistiky_nahradni_vychovy_v_crI˃ [cit. 2015-02-02] 

 
 
 
Tabulka č. 18: Důvody přijetí dětí do kojeneckých ústavů a DD pro děti do 3 let - 
srovnání let 2009 a 2012 
 
 
 

 
 

Počet DD a 
kojeneckých ústavů 

pro děti do 3 let 

 
Celkem 
přijatých 

dětí 

 
Ze zdravotních 

důvodů 

 
Ze zdravotně- 

sociálních 
důvodů 

 
Ze 

sociálních 
důvodů 

Rok 2009 34 (s kapacitou 1818 
míst) 1966 33 % 18 % 48 % 

Rok 2012 33 (s kapacitou 1700 
míst) 1932 44,3 % 36,4 % 19,3 % 

 

Zdroj: Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 
2009, Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 
2012 [online]. Dostupné na www: ˂http://www.uzis.cz/category/tematicke-rady/zdravotnicka-
zarizeni/kojenecke-ustavy-detske-domovy-dalsi-zarizeni-pro-deti˃ [cit. 2015-02-02] 

Komentář: V této tabulce jsou přehledně zapracována data ohledně počtu DD a kojeneckých ústavů pro 
děti do 3 let s počty nově přijatých dětí a procentuálním vyjádřením důvodu jejich přijetí. Pro srovnání 
jsem vedle roku 2009 přidala i informace za rok 2012, z nichž vyplývá, že kapacita míst a tím pádem  
i počet přijatých dětí se za 3 roky snížil. Zvyšuje se počet dětí umístěných ze zdravotních důvodů  
a naopak klesá počet dětí přijatých čistě ze sociálních důvodů. 
 
 
 
 

 V roce 2009 V roce 2012 

zdravotnická zařízení 
(kojenecké ústavy, dětské 
domovy pro děti do 3 let) 

1 800 1 397 

školská zařízení (dětské 
domovy, výchovné ústavy, 
diagnostické ústavy) 

7 000 - 7 500 6 941 
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Tabulka č. 19: Propuštění dětí z kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti 
do tří let – srovnání let 2009 a 2012 
 
 

DD a kojenecké 
ústavy pro děti 

do 3 let 

 
Dětí propuštěno v průběhu 

roku 2009 

Dětí propuštěno v průběhu 

roku 2012 

 
 
 

celkem 2022 celkem 1940 

z toho: 

 55 % do vlastní rodiny  50,7 % do vlastní rodiny 

 21 % do osvojení  22,9 % dětí do osvojení 

 11 % do jiné formy NRP  11,6 % do jiné formy NRP 

 8 % do DD pro děti nad 3 roky  6,3 % do DD pro děti nad 3 roky

 2 % do ústavu soc. péče  2 % do ústavu soc. péče 

 3% jinam (Klokánky, aj.)  6,4 % jinam (Klokánky, aj.) 

 
 
Zdroj: Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 
2009, Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 
2012 [online]. Dostupné na www: ˂http://www.uzis.cz/category/tematicke-rady/zdravotnicka-
zarizeni/kojenecke-ustavy-detske-domovy-dalsi-zarizeni-pro-deti˃ [cit. 2015-02-02] 

 
 
Tabulka č. 20: Dětské domovy, výchovné ústavy a diagnostické ústavy k 31. 12. 
2009 
 
 

Zařízení počet ústavů počet dětí 

Celkem 229 7878 

dětský domov 151 4704 

dětský domov se školou 31 787 

výchovný ústav 33 1534 

diagnostický ústav 14 853 

 
 
Zdroj: Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 
2009, Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 
2012 [online]. Dostupné na www: ˂http://www.uzis.cz/category/tematicke-rady/zdravotnicka-
zarizeni/kojenecke-ustavy-detske-domovy-dalsi-zarizeni-pro-deti˃ [cit. 2015-02-02] 
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11.3 Právní úprava ústavní výchovy v NOZ 

 Převažovat má vždy péče příbuzného nebo osoby blízké, péče ústavní je až tou 

poslední možností. Proto je ústavní výchova v novém zákoníku zařazena až za 

ustanoveními o individuální formě péče o děti, včetně péče v zařízeních pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc. Do NOZ bylo na základě stanoviska Nejvyššího soudu 

ČR sp. zn. Cpjn 202/2010149 inkorporováno ustanovení týkající se nařízení ústavní 

výchovy. To říká, že pokud jsou rodiče schopni zabezpečit výchovu svého dítěte a plnit 

jinak své povinnosti vůči němu, pak pouhé nedostatečné bytové, finanční nebo 

majetkové poměry rodičů dítěte nebo osob, kterým bylo dítě svěřeno, nemohou samy  

o sobě vést k rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy. 

 Ústavní výchova může být nařízena pouze na dobu určitou, a to tříletou. 

Předtím, než uplyne doba, na kterou byla nařízena a pokud důvody pro její nařízení stále 

trvají, může být znovu na dobu maximálně tří let prodloužena. V mezidobí, tedy do 

vydání rozhodnutí o zrušení prodloužení ústavní výchovy, zůstává dítě v ústavu. To 

platí i tehdy, pokud soudem původně stanovená lhůta již uběhla. Před nařízením ústavní 

výchovy musí soudy zkoumat, zda nejde situaci řešit jinou cestou, ideálně, zda nelze 

dítě umístit do NRP, nebo do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 

 Již v okamžiku, kdy soud rozhoduje o nařízení ústavní výchovy, musí mít jasno 

v tom, do kterého konkrétního zařízení má být dítě umístěno. Při tom je nezbytné brát 

ohled zejména na zájmy dítěte a vyjádření OSPOD a lokalitu zařízení zvolit tak, aby 

byla co nejblíže jeho domovu a bydlišti rodinných příslušníků. 

 Nově lze udělit souhlas s pobytem dítěte mimo ústavní zařízení u rodiče nebo 

jiné fyzické osoby až na dobu 30 dnů. Povinnost po novu uložená ústavním zařízením 

se týká jejich spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí v souladu  

s individuálním plánem ochrany dítěte. Stejně jako v minulosti musí soud po uplynutí 6 

měsíců přezkoumávat, jestli trvají důvody pro její nařízení, nebo zda je možné umístit 

dítě do NRP. Za tím účelem si vyžádá zprávy příslušných OSPOD, a pokud je to 

možné, tak zohlední i názor dítěte nebo jeho rodičů.  

                                                           
149 stanovisko ze dne 8.12.2010, pořadové číslo 31/2011, sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek NS 
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 Nově je upraven i zánik ústavní výchovy, a to rozhodnutím soudu o osvojení. 

V případě, že bylo rozhodnuto o svěření dítěte do péče budoucího osvojitele, pak se 

ústavní výchova přeruší. 

 

11.4 Svěření dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

 NOZ v ustanovení § 971 odst. 2 stanoví, že: „v případě, že rodiče nemohou  

z vážných důvodů zabezpečit výchovu dětí na přechodnou dobu, svěří soud dítě do 

zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, a to na dobu nejdéle šest měsíců.“ Takto 

výslovně zakotvenou maximální dobou trvání je patrné úsilí zdůraznit, že dítě je 

svěřováno do zařízení pouze na krátkou dobu. Tento fakt byl vyjádřen i v předchozím 

ZOR, který v § 46 odst. 2 uváděl, že ústavní výchovu lze nařídit pouze na dobu 3 let. 

Před uplynutím této doby může být prodloužena, a to i opakovaně (vždy však jen na 3 

roky) jestliže důvody pro ni stále trvají. § 46 odst. 3 ZOR pak říkal, že „ustanovení 

odstavce 2 se obdobně použije i na dobu trvání a prodlužování rozhodnutí soudu  

o svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.“  

 Bližší úpravu tohoto institutu obsahuje ZOSPOD. Novelou ZOSPOD je nově 

omezen počet dětí, jež mohou být umístěny v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc na maximální počet 28 dětí, a to i tehdy, pokud je toto zařízení rozmístěno ve 

více budovách. Výjimka je možná pouze v případě sourozenců, aby nedocházelo 

k jejich rozdělení. Jeden zaměstnanec zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

může současně zajišťovat osobní péči nejvýše o 4 děti v zařízení. Doba pobytu 

v zařízení je stanovena na 3 měsíce na základě žádosti zákonného zástupce, 6 měsíců na 

základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností a souhlasu alespoň 

jednoho ze zákonných zástupců dítěte a na dobu stanovenou v rozhodnutí soudu  

o výchovném opatření. 

 Přesto je vidět posun k lepšímu oproti situaci před rokem 2014, kdy, pokud 

rodiče nebyli schopni se o dítě na přechodnou dobu postarat, např. vzhledem ke své 

hospitalizaci, umístilo se toto dítě předběžně do DD a bylo zahájeno řízení o nařízení 

ústavní výchovy (§ 76a OSŘ).150 

                                                           
150 Výkladové stanovisko č. 18 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při 
Ministerstvu spravedlnosti ze dne 14. února 2014 [online]. Dostupné na www: ˂http://www.ucetni-
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č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění 

pozdějších předpisů152 a zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení  

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 Motivací k přijetí zákona č. 372 bylo zejména snížit počet interrupcí153, 

vražd novorozeného dítěte matkou154 a případů opuštění dítěte. Postup 

zdravotnických zařízení při poskytování zdravotní péče související s utajeným 

porodem upravuje Metodický pokyn MZ.155 

 Na základě § 37 zákona o zdravotních službách: „Žena s trvalým pobytem na 

území České republiky, nejedná-li se o ženu, jejímuž manželu svědčí domněnka 

otcovství, má právo na utajení své osoby v souvislosti s porodem.“ Kogentními 

podmínkami jsou trvalý pobyt ženy na území ČR a zároveň, že jde o ženu, jejímuž 

manželovi nesvědčí domněnka otcovství. České občanství se naproti tomu nevyžaduje. 

Této možnosti tak nemohou využít těhotné ženy, které v ČR pobývají nelegálně  

a své budoucí dítě si nemohou nebo nechtějí ponechat. Cizinky jsou ze zákona 

vyjmuty proto, aby se z ČR nestala „turistická“ destinace masově vyhledávaná právě 

za tímto účelem. Vdané ženy jsou vyjmuty s ohledem na ochranu práv manželů otců 

vůči dítěti. 

 Žena, která má v úmyslu této možnosti využít, je povinna dle § 37 odst. 2 

předložit poskytovateli příslušné zdravotní služby písemnou žádost o utajení své 

totožnosti při porodu. Součástí takové žádosti musí být prohlášení ženy o tom, že 

nehodlá o dítě pečovat. 

 Příslušné zdravotnické zařízení má stále povinnost vést zdravotnickou 

dokumentaci v rozsahu péče související s těhotenstvím a porodem, ale jméno a příjmení 

ženy je vedeno odděleně od této dokumentace spolu s písemnou žádostí o utajení osoby 

matky, datem narození a datem porodu.156 Tyto údaje se zapíší až po skončení 

hospitalizace a následně je dokumentace zapečetěna, opatřena bezpečnostním kódem 

a uložena v příslušném zdravotnickém zařízení. Její otevření je možné jedině na základě 

rozhodnutí soudu. Lékaři i další zdravotnický personál mají ohledně údajů ženy 

                                                           
152 Zákon o zdravotních službách s účinností od 1. 4. 2012 nahrazuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví 
lidu, ve znění pozdějších předpisů, který tuto oblast upravoval do té doby 
153 Umělým přerušením těhotenství končí u nás zhruba 1/5 všech těhotenství (23 998 za rok 2010) 
154 6 případů za rok 2006 až 2008 
155 Příloha č. 1 
156 § 56 zákona o zdravotních službách 
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povinnost zachovávat mlčenlivost. Právo nahlížet do zdravotnické dokumentace, které 

jim dává § 65 zákona o zdravotních službách, se na utajený porod nevztahuje. 

 Zdravotnické zařízení, ve kterém se uskutečnil utajený porod, musí zaslat 

matričnímu úřadu písemnou zprávu o tom, že zde došlo k narození dítěte a že jeho 

matka požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem. Matriční úřad na základě 

toho v knize narození provede zápis.157 Ten obsahuje všechny zákonem vyžadovaná 

data kromě těch, která se vztahují k matce. Rodný list dítěte zaznamenává pouze 

informaci o pohlaví, dnu a místu narození, rodné číslo a jméno, které dítěti udělí soud. 

Údaje o obou rodičích jsou proškrtnuty. 

 Podle ZOR, konkrétně § 50a o vzniku mateřství, i dle § 775 NOZ shodně platí, 

že: „Matkou dítěte je žena, která dítě/je porodila.“ Na tom nemění nic fakt, že porod byl 

utajený, ani to, že žena, co porodila, není zapsána v matrice v knize narození jako 

matka. Postavení matky může pozbýt jen tehdy, když soud pravomocně rozhodne  

o osvojení dítěte. Důsledkem je zánik právních vztahů mezi dítětem a pokrevními rodiči 

a zároveň vznik zákonné fikce, že rodiči jsou osvojitelé. 

 Dítě narozené v tomto režimu přechází do NRP, ústavního zařízení nebo 

zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Žena je ex lege nadále nositelkou 

rodičovské zodpovědnosti i zákonnou zástupkyní dítěte. Z toho plyne, že je  

i účastníkem v každém soudním řízení ve věci péče soudu o nezletilé, které se týká 

jejího dítěte158 a k jeho osvojení se vyžaduje její souhlas. Ten může dát jako účastník 

přímo v soudním řízení o osvojení159 nebo soud rozhodne o tom, že její souhlas  

k osvojení není třeba. 

 Stejně jako v případě babyboxů se i ohledně utajovaných porodů objevují 

negativní hlasy. Poukazují na to, že dochází k porušování jednoho ze základních práv 

dítěte, a to práva znát své rodiče a práva na jejich péči, které je garantováno v čl. 7 odst. 

1 Úmluvy. Další kritika se týká faktu, že utajený porod porušuje čl. 32 odst. 3 Listiny 

a Evropskou úmluvu o právním postavení dětí narozených v manželství i mimo ně, 

neboť zakládá právní nerovnost mezi dětmi, které se narodily vdaným ženám a těmi, 

které se narodily ženám svobodným. Vdané ženy utajeně porodit nemohou a jejich 

dětem je tedy zachováno právo znát oba své rodiče, zatímco nemanželské děti tohoto 

                                                           
157 § 14 odst. 2 zákona o matrikách 
158 § 94 odst. OSŘ 
159 § 181 OSŘ 
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a následně může putovat do NRP, pokud k tomu matka dá po uplynutí šestitýdenní lhůty 

od porodu souhlas (souhlas blanketový). 

 Stejně jako běžný porod, i tento je provázen administrativními kroky, vede se  

o něm zdravotnická dokumentace. Do rodného listu se uvádí údaje o matce případně 

i otci, dítě je zapsáno do matriky v místě svého narození, matrika je upozorněna o jaký 

typ porodu se jedná a nehlásí ho do místa trvalého bydliště matky. Vše víceméně záleží 

na mlčenlivosti těch, kteří o porodu vědí. 

 Využít této možnosti lze od roku 1997, a to v Dětském domově pro děti do 

3 let v Aši, který jako první začal tyto služby poskytovat. Zde mohou matky pobývat 

před porodem i po něm, je jim k dispozici lékařská, sociální i psychologická pomoc 

a podpora. Ta zahrnuje i pomoc se získáním dávky porodného a s vyřízením o osvojení. 

Samotný porod probíhá v některé z blízkých porodnic. Z dostupných záznamů, které si 

v DD v Aši vedou, vyplývá, že od 1. 1. 1997 do 31. 7. 2009 zde bylo 

k diskrétnímu porodu přijato celkem 61 žen, z toho jich porodilo 58 (47 dětí předáno do 

osvojení, 1 do pěstounské péče, 9 zůstalo s matkou, která změnila názor a dítě si 

ponechala, 1 bylo na žádost matky přeloženo do kojeneckého ústavu v místě bydliště), 

3 ženy před porodem odjely domů a dítě si ponechaly. Průměrný věk matky je 24 roků, 

průměrná délka pobytu je 30 dní. V roce 2009 zde průměrně tyto děti strávily 49 dní.  

Kromě Aše je dle dostupných informací možno takto porodit i v dalších zhruba 15 

zařízeních typu kojeneckých ústavů či dětských center.162 

 

 

12.3 Anonymní předání novorozence Fondu ohrožených dětí 

 Anonymně předat novorozence FOD lze od roku 2001. Tuto možnost lze 

realizovat prakticky kdykoliv, v jakoukoli denní i noční dobu. FOD sídlí v Praze a na 

počátku roku 2015 má pobočky v dalších 22 městech zaměřených na terénní sociální 

práci a sanaci rodin, 4 mediační centra pro řešení rozvodových sporů, 5 azylových 

domů pro rodiny s dětmi s kapacitou 124 míst a 35 zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc Klokánek s kapacitou 510 míst. Na jeho internetových stránkách jsou 

                                                           
162 KÜMMEL, J.; JANKŮ, P. Legální anonymní odložení novorozence – současné možnosti v ČR. In 
Praktická gynekologie [online]. Dostupné na www: 
˂http://www.praktickagynekologie.cz/pdf/pg_07_04_06.pdf˃ [cit. 2015-02-02] 
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k dispozici informace jak postupovat. Je nutné jen telefonicky kontaktovat jeho 

pracovníka a domluvit se s ním kdy a kde dojde k převzetí dítěte. Vše je možné 

uskutečnit za velmi krátkou dobu, v rámci několika hodin. Personál fondu matce ručí za 

zachování anonymity. 

 K historicky prvnímu anonymnímu předání novorozence FOD došlo dne 30. 

10. 2001. Jednalo se o holčičku porozenou o dva dny dříve a matkou pojmenovanou 

Adélka. Její matka telefonicky kontaktovala fond a prosila o převzetí dítěte, protože by 

se o něj nedokázala postarat. Do čtyřiadvaceti hodin už byla matka i s dcerou v zařízení 

pro děti vyžadující okamžitou pomoc, kde došlo k samotnému předání Adélky. Ta byla 

za šest týdnů předána do NRP.163 

 Stejně jako v případě babyboxů, i na tento institut se vztahuje Stanovisko 

policejního prezídia, že po rodičích odložených dětí nebude pátrat (viz dále v kapitole 

Babybox). 

 Dne 3. 6. 2014 rozhodl Magistrát hl. m. Prahy o odnětí pověření k výkonu 

sociálně-právní ochrany dětí, a to konkrétně v činnosti spočívající ve vyhledávání 

fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování 

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.164  

 

 

12.4 Zanechání novorozence po porodu v nemocnici 

 Žena rodička má možnost beztrestně zanechat své narozené dítě na 

novorozeneckém oddělení nemocnice a tím ho uvolnit k osvojení. Ještě před porodem 

nebo i po něm, ale nejpozději před odchodem z nemocnice může žena podat písemnou 

žádost, aby zde své dítě mohla zanechat a tím ho dát k adopci. Tato žádost je založena 

do její zdravotnické dokumentace. Oproti utajenému porodu jsou v dokumentaci, 

rodném listu dítěte i na matrice zaznamenány osobní údaje matky, případně i otce 

                                                           
163http://www.fod.cz/stranky/adopce/anonym_porod.htm#Co_se_strhlo_kv%C5%AFli_Ad%C3%A9lce,_
prvn%C3%ADmu_anonymn%20%C3%ADmu_miminku_p%C5%99edan%C3%A9mu_FOD [cit. 2011-
02-02] 
164 Rozhodnutí č.j. MHMP-525299/2014 [online].. Dostupné na 
˂http://issuu.com/fondohrozenychdeti/docs/mhmp1/1˃ [cit. 2011-02-02] 
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dítěte.165 Podle § 10a odst. 1 ZOSPOD: „Poskytovatel zdravotních služeb je povinen 

neprodleně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, že matka po 

narození dítěte dítě opustila a zanechala je v jeho zdravotnickém zařízení.“ Místně 

příslušný je obecni úřad v místě trvalého pobytu dítěte (§ 61 odst. 1 ZOSPOD). 

 Jelikož je zdravotnický personál vázán povinností mlčenlivosti, žena má jistotu 

diskrétnosti. Všichni ošetřující zdravotníci, kteří se ženou přijdou do styku, by se k ní 

měli chovat s empatií, proto se po porodu dítě matce neukazuje, nesděluje se jeho 

pohlaví, vzhled ani zdravotní stav. Ihned po příchodu na svět se dítě odnáší do jiné 

místnosti, poskytne se mu nutné ošetření a dalších pár dní se zanechá na 

novorozeneckém oddělení, než je umístěno do NRP (předadopční péče) nebo 

kojeneckého ústavu. Po porodu čeká ženu konzultace se sociální pracovnicí, ta s ní 

probere aktuální situaci a nabídne případnou pomoc. Žena má možnost si celou věc 

rozmyslet a dítě si ponechat, v opačném případě může dát po uplynutí šestinedělí 

souhlas k adopci. 

 

 

12.5 Babybox 

 

 „Babybox je schránka, respektive inkubátor, který nabízí ženám v tíživé životní 

situaci možnost odložit své dítě zcela anonymně a zejména bezpečně bez ohrožení dítěte 

na zdraví či životě a v souladu s platnou legislativou.“166
 

 O vývoji schránek pro odložené děti jsem se již zmínila ve druhé kapitole.  

 Babybox není do dnešního dne právně upraven. I přesto, že první babybox 

funguje v České republice od roku 2005, Metodický pokyn167 o tom, jak postupovat 

v případě odložení dítěte do babyboxu vydalo MPSV až v roce 2006. Tento pokyn má 

za cíl, aby dítě bylo, pokud je to možné, vráceno do své biologické rodiny, nebo aby mu 

byla v co možná nejkratší lhůtě nalezena rodina náhradní. 

 Samotné odložení dítěte do babyboxu je anonymní a beztrestné. Policejní 

prezidium ČR vydalo dne 30. 3. 2006 oficiální stanovisko, ve kterém prohlašuje, že: 

                                                           
165 KÜMMEL, J.; JANKŮ, P. Legální anonymní odložení novorozence – současné možnosti v ČR. In 
Praktická gynekologie [online]. Dostupné na www: 
˂http://www.praktickagynekologie.cz/pdf/pg_07_04_06.pdf˃ [cit. 2015-02-02] 
166 http://www.nmbbrno.cz/index.php?clanek=15 
167 Příloha č. 3 
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„babyboxy nespadají do kompetence Policie ČR a policisté nebudou pátrat po rodičích 

dětí, které do nich budou odloženy. Výjimkou jsou pouze případy, kdy to Policii ČR 

ukládá zákon. Takovýmto případem bude zejména situace, kdy se policie dozví, že na 

těle odloženého dítěte jsou známky násilí, a vznikne podezření, že se dítě mohlo stát 

obětí trestného činu“.168 

 První babybox byl u nás do provozu uveden 1. 6. 2005 v GynCentru 

v Praze 9 v Hloubětíně. Jde o soukromé zařízení, neboť prvotní záměr zřídit tuto 

schránku v nemocnici U Apolináře, nevyšel. MZ ČR jakožto zřizovatel této 

nemocnice se od počátku staví k tomuto projektu negativně.169 

 K 21. březnu 2011 je u nás zřízeno 43 babyboxů, do kterých již bylo 

odloženo 45 dětí.170 V roce 2014 pak 62 babyboxů o 106 dětech.171 Kompletní přehled 

všech babyboxů v České republice s počty dětí do nich umístěných je uveden v příloze  

č. 5. 

 Zřizovatelem babyboxů v České republice je Nadační fond pro odložené 

děti Statim a občanské sdružení Babybox pro odložené děti — Statim.172  Jeho 

účelem je „zřizování a provoz schránek pro odložené děti, jakož i podpora všech 

činností s tím spojených. Poskytování pomoci odloženým a opuštěným dětem. Finanční 

podpora rekondičních a ozdravných pobytů zaměstnanců pracujících v průmyslových 

provozech a jejich dětí.“173 Původními iniciátory celé této myšlenky jsou pánové 

Ludvík Hess a Roman Hanus. 

 

12.5.1 Otázky a spory ohledně babyboxů 
 

 Téma babyboxu je u nás tématem poměrně kontroverzním, což ve své 

publikaci dokládá i Zuklínová.174 Odborná i laická veřejnost se rozdělila na 2 

protichůdné tábory. Mezi odpůrce patří zejména MZ ČR, Společnost sociální pediatrie, 

                                                           
168 http://www.babybox.cz/?p=aktuality-archiv&r=2006&m=6&d=21#a 
169 HESS, L. Bude první schránka v Praze? [online]. Dostupné na: ˂http://www.statim.cz/1-clanek.php˃ 
[cit. 2011-02-02] 
170 http://www.babybox.cz 
171 http://www.babybox.cz/?p=zprava 
172 Pojem statim je latinské slovo, které je používáno ve zdravotnické sféře a které znamená „ihned, 
okamžitě“ 
173 http://www.statim.cz/zakladni-udaje.html 
174 ZUKLÍNOVÁ, M. Několik poznámek k právním otázkám okolo tzv. baby-schránek. In Právní 
rozhledy, 2005, č. 7, s. 250-253 
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Česká gynekologická a porodnická společnost a řada právnických fakult. Naopak mezi 

zastánce Ústav státu a práva Akademie věd ČR, členové justice a praktické medicíny 

a široká laická veřejnost. 

 Velkou výhodou babyboxů je bezesporu jejich anonymita. Pro matky jistě 

stresující a zdlouhavé jednání s úřady tím odpadá. Podle některých se počet odložených 

dětí díky babyboxům zvyšuje. S tímto tvrzením se neztotožňuji, nicméně pravdou je, že 

babyboxy mohou být zneužívány. Mohou se do nich odkládat i děti cizinek, děti 

postižené, děti již osvojené, které ale nesplňují očekávání náhradních rodičů. Mohou být 

i újmou vůči právům otců. Tak či onak, tím nejdůležitějším a nepopiratelným faktem je 

podle mého názoru ten, že babyboxy pomáhají zachránit lidské životy. 

 Babyboxy vyvolávají řadu otázek, sporů a nejasností. Konkrétně jde o otázku 

porušování mezinárodních smluv, kterými je ČR vázána, otázku trestní odpovědnosti, 

otázku statusovou a otázku sociálně-právní ochrany dětí. 

1. První otázkou je, zda zřizování babyboxů je výkonem sociálně-právní ochrany dětí. 

Odpůrci se úzkostlivě drží znění ZOSPOD a tvrdí, že ano. § 1 citovaného zákona 

definuje pojem sociálně-právní ochrana dětí ve smyslu jeho rozsahu. Podle § 4 Statim 

není uveden v taxativním výčtu subjektů, kteří mají oprávnění tuto činnost vykonávat. 

Podle § 48 odst. 2 zřizování schránek rovněž není uvedeno mezi činnostmi, které 

spadají do výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 

Zastánci naopak tvrdí, že zřizování schránek není výkonem sociálně-právní ochrany 

dětí, ale jen činností přípravnou, zaměřenou na vytvoření a vybavení prostoru pro 

odložení dítěte. Činnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí se realizuje až následně, po 

vložení dítěte. 

2. Druhý spor se týká porušování/dodržování článku 7 Úmluvy. Ten stanoví, že dítě má 

být zaregistrováno ihned po narození a od narození má právo na jméno. Podle odpůrců 

je jim toto právo odpíráno. I dítě z babyboxu je však ihned registrováno, a to jako dítě 

nezjištěné totožnosti podle § 17 odst. 2 zákona o matrikách: „Zápis dítěte nezjištěné 

totožnosti se do knihy narození provede podle výsledků šetření orgánů policie a zprávy 

lékaře obsahující sdělení o pohlaví a pravděpodobném datu narození dítěte. Výsledek 

šetření i zprávu lékaře předává matričnímu úřadu orgán policie, který šetření 

prováděl.“ Čl. 7 Úmluvy dále stanoví, že dítě má od narození právo znát své rodiče 

a právo na jejich péči, pokud je to možné. Zcela jistě mají odpůrci pravdu, že dítě 
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z babyboxu bude celý život dítětem bez minulosti a může se potácet s problémy 

s nalezením vlastního já. Podle zastánců je přednější záchrana života i za cenu toho, že 

bude bez poznání biologické rodiny. Navíc mají matky možnost zanechat v babyboxu 

informace o sobě i celý rodný list dítěte. 

3. Třetí otazník souvisí s otázkou, zda odložením dítěte je naplněna skutková podstata 

trestného činu. Konkrétně se jedná o trestný čin opuštění dítěte nebo svěřené osoby 

podle § 195 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů: „Kdo opustí dítě nebo jinou osobu, o kterou má povinnost pečovat a která si 

sama nemůže opatřit pomoc, a vystaví ji tím nebezpečí smrti nebo ublížení na zdraví, 

bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.“ V souvislosti s ním by 

podle odpůrců nevznikla trestní odpovědnost jen matce, ale i Statimu nebo 

zdravotnickému zařízení ve formě součinnosti. Jelikož se babyboxy nachází 

v bezprostřední blízkosti zdravotnického zařízení a tím i odborného personálu, nedá se 

o vystavení jakéhokoliv nebezpečí dítěte po fyzické stránce mluvit. 

4. rozpor - odpůrci tvrdí, že dítě odložené do babyboxu není nalezencem v právním 

slova smyslu, to jen babyboxy uměle nalezence vytváří. ZOR, NOZ ani matriční 

předpisy termín nalezenec neznají, ZOM (§ 17) nepoužívá termín nalezené dítě, ale jen 

termín „dítě nezjištěné totožnosti“. Matkou je stále žena, která dítě porodila a mezi 

matkou a dítětem i otcem a dítětem statusový rodinně-právní vztah trvá až do doby 

nabytí právní moci rozhodnutí o nezrušitelném osvojení. Podle zastánců jde pouze 

o slovíčkaření. Nalezené děti reálně existují bez ohledu na to, jak je právní řád označuje 

a babyboxy nejsou od toho, aby je vytvářely a jejich odkládání podporovaly, ale aby jim 

poskytly ochranu. 

 

12.5.2 Fungování babyboxů 

 Hess s Pokornou175 popisují babybox následovně. Babybox je schránka 

o rozměrech 100cm (šířka) x 60cm (výška) x 50cm (hloubka). Je vyrobena z ocelového 

plechu a váží 150 kg. Vnitřek má podobu inkubátoru, je permanentně vytápěn na teplotu 

28°C, po otevření na teplotu 37°C. Dá se otevřít z venku z ulice (pro matku) a zevnitř 

zdravotnického zařízení. Babybox disponuje pokyny pro odkládající osobu a informace 

                                                           
175 HESS, L.; POKORNÁ, M. Jak funguje schránka pro odložené děti [online]. Dostupné na 
˂http://www.statim.cz/uvod.php˃ [cit. 2011-02-02] 
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o tom, jak je možné získat dítě případně zpět. Poté, co matka dítě vloží dovnitř a zavře 

dvířka (může tak učinit pouze jednou), automatický systém vyšle signál zdravotnickému 

personálu, který okamžitě přijde dítě vyzvednout a poskytne mu odbornou péči. 

První ošetření je zdarma, další péče je pokryta všeobecným zdravotním pojištěním.176 

Nález dítěte je neprodleně nahlášen příslušnému oddělení OSPOD. Policii České 

republiky není nutné informovat, děje se tak pouze v případě, že dítě jeví známky 

poranění nebo je mrtvé. Další cesta dítěte je pak dána tím, zda je jeho totožnost známá 

či neznámá. 
 
 
Když je totožnost dítěte neznámá 
 

Pokud dojde k odložení dítěte bez dokumentace, podle které by bylo možno jej 

identifikovat, získá statut „nalezenec“. Jak již bylo uvedeno, český právní řád však tento 

termín nezná. Stejně jako ostatním nezletilým dětem jim však musí být poskytnuta 

náležitá péče a ochrana. ZOM ukládá povinnost ohlásit narození živého dítěte do 7 dnů 

od porodu. U dětí odložených do babyboxu přechází tato povinnost na lékaře, který dítě 

ošetřil jako první. Místně příslušný je obecní úřad obce s rozšířenou působností a obecní 

úřad, v jehož obvodu se nachází příslušný babybox (§ 61 odst. 3 písm. a) a odst. 4 

ZOSPOD). Soud vydá předběžné opatření, kterým se dítě svěřuje do péče fyzické 

osoby177, nebo kterým bude předáno kojeneckému ústavu nebo zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc. Toto opatření soud vydá na návrh nebo podnět OSPODu, 

který prozkoumal a zvážil danou situaci. Zároveň bude soudem ustanoven dítěti 

poručník. 

V případě, že je tedy dítě odloženo anonymně/bez příslušné dokumentace, je právně 

volné. To v praxi znamená, že může být adoptováno okamžitě a ihned nezrušitelně, 

jelikož jeho rodiče nejsou známí a k adopci se tudíž nevyžaduje jejich souhlas.178 

 

 

 

 

                                                           
176 HESS, L. Bude první schránka v Praze? [online]. Dostupné na: ˂http://www.statim.cz/1-clanek.php˃ 
[cit. 2011-02-02] 
177 tou může být příbuzný dítěte, žadatel o osvojení či pěstounskou péči, atd. 
178 HESS, L.; POKORNÁ, M. Jak funguje schránka pro odložené děti [online]. Dostupné na 
˂http://www.statim.cz/uvod.php˃ [cit. 2011-02-02] 
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Když je totožnost dítěte známá179
 

 

Opačným případem je, pokud rodič spolu s dítětem vloží do schránky babyboxu také 

jeho rodný list nebo je možné dítě identifikovat jiným způsobem – rodič upozorní 

OSPOD, zdravotnické zařízení nebo jiný subjekt. Pak je místně příslušný obecní úřad 

obce s rozšířenou působností a obecní úřad podle trvalého pobytu dítěte (§ 61 odst. 

1 ZOSPOD). Hlavním zájmem je, aby dítě zůstalo ve své rodině. K tomu OSPOD 

podnikne všechny nezbytné kroky. V prvé řadě naváže kontakt s rodiči odloženého 

dítěte a poskytne jim pomoc při řešení jejich situace. Rodiče se mohou rozhodnout, že 

si dítě ponechají. V opačném případě se OSPOD pokusí zajistit jejich souhlas 

s osvojením. Ten však podle zákonné úpravy může být dán až po uběhnutí šestitýdenní 

lhůty a dítě může být osvojeno pouze zrušitelně. 

Může nastat situace, že si po nějaké době matka vše rozmyslí a bude chtít své dítě 

zpět. V takovém případě je rozhodující jaká doba už uplynula. Pokud dítě ještě nebylo 

adoptováno, je možné na základně jasných důkazů o biologickém příbuzenství, získat 

dítě zpět. V opačném případě je to ze zákona vyloučeno. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
179 HESS, L.; POKORNÁ, M. Jak funguje schránka pro odložené děti [online]. Dostupné na 
˂http://www.statim.cz/uvod.php˃ [cit. 2011-02-02] 
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Závěr 

 V předchozích kapitolách rigorózní práce na téma Institucionální řešení 

problematiky nechtěných dětí jsem se pokusila nastínit celkový pohled na situaci 

nechtěných dětí v České republice a uvést stávající možnosti řešení. Popsala 

a analyzovala jsem jednotlivé formy a instituty náhradní péče ve světle současné 

legislativy a provedla jejich komparaci s předchozím právním stavem. Zabývala jsem se 

i možnostmi legálního odložení novorozeného dítěte, přičemž největší pozornost je 

věnována babyboxům, i když ty nejsou paradoxně upraveny žádným právním 

předpisem.  

 Co se týče právní úpravy, systém péče o ohrožené děti je upraven poměrně 

slušně a podrobně. O jeho materiální stránce by se dalo diskutovat. Podoba péče je 

v České republice ohraničena a vymezena zejména dvěma předpisy, které jsem 

v jednotlivých kapitolách detailně popsala, a to NOZ a ZOSPOD. Novela ZOSPOD je 

z mého pohledu víceméně pozitivní a přínosná. V reakci na dosavadní kritiku systému, 

který v dostatečné míře nereflektoval absolutní nezbytnost rodinného prostřední pro 

správné a přirozené vyvíjení, dospívání a formování dítěte, prosazuje novela více 

individuální přístup ke konkrétní rodině a konkrétnímu problému a nabízí poskytování 

služeb rodinám. Přínosem novely je zrychlení procesu zprostředkování pěstounské péče, 

jako výsledek zavedení závazného časového rámce jednotlivých kroků tohoto procesu. 

Ve světle důrazu na prevenci byly zavedeny individuální plány ochrany dítěte či 

případové konference, větší nároky jsou kladeny na budoucí pěstouny a je nyní možné 

přerušit proces zprostředkování PP v kterémkoliv okamžiku, pokud jsou k tomu dány 

závažné důvody. Kladně lze hodnotit snahu o profesionalizaci pěstounské péče, která již 

funguje v mnoha zemích EU vč. Slovenska, a která se díky novele promítla i v oblasti 

hmotného zabezpečení pěstounů. Tento typ péče s sebou ale samozřejmě přináší 

zvýšené požadavky na osobu pěstouna, o čemž vypovídá ukotvení závazného procesu 

výběru osoby vhodné stát se pěstounem, povinnost vzdělávání pěstounů či pravidelné 

vyhodnocování pěstounské péče. Je spojen s rizikem, že ji pěstouni berou pouze jako 

povolání s vidinou zisku, nikoliv jako poslání. V tomto směru je tedy nezbytné věnovat 

tomuto institutu další úsilí.  

 Ve své diplomové práci z roku 2011 jsem se v závěru zabývala i úvahami de 

lege ferenda, které tehdy s nadějí směřovaly zejména k úpravě v chystaném NOZ. 
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Mezitím již tento předpis začal platit a přinesl do stávajícího právního prostředí mnoho 

zásadních změn a novinek. Celkově však má český systém stále slabá místa a úroveň 

ochrany dětí u nás nedosahuje úrovně systémů ve vyspělých evropských zemích. 

Některé kritizované oblasti pomohly nové předpisy zmírnit, zcela odstranit se je 

nepodařilo. Mezi kladné změny, které NOZ přinesl, je bezesporu možné vyzdvihnout 

nově pojaté vnímání pěstounské péče jako krátkodobého řešení, namísto dřívější vžité 

představy o její trvalosti. Dále zavedení nových forem osvojení, které je jistě pro mnoho 

lidí přínosem a vyřeší jejich situaci. NOZ staví na podobných principech jako ZOSPOD, 

v části týkající se rodinného práva je patrná snaha o maximální možné zachování 

stávajících rodinných vazeb a zejména ponechání dítěte v rodině. Naopak ústavní péče 

je pojata jako poslední krajní řešení. 

 Z mého pohledu lze za Achillovu patu české podoby péče o děti označit 

zejména dva faktory, a to stále vysoký počet dětí v ústavech a roztříštěnost 

a nejednotnost celého systému. Problém vysokého počtu dětí nacházejících se v ústavní 

péči je předmětem kritiky ze strany mezinárodních organizací i odborné a laické 

veřejnosti. Naše země byla kdysi jedním prvních a nejhlasitějších odpůrců ústavní péče 

s poukazem na psychické strádání dětí. Dnes naopak patříme mezi poslední stát střední 

Evropy, který umísťování dětí v ústavech nijak neomezuje. Pro srovnání například na 

Slovensku nelze do ústavů umístit dítě mladší šesti let, v Polsku je hranice stanovena na 

7 let.180 Problém vysokého počtu dětí v ústavech má dle mého jasnou příčinu – 

zaměřování se na řešení následků namísto prevence, což dokládají i čísla: 

z veřejných  prostředků, které stát poskytuje na péči o ohrožené děti, je více než 

polovina věnována na řešení vzniklých důsledků a jen zhruba 10 % na prevenci. 

Z tohoto důvodu byla MPSV uložena povinnost připravit legislativní půdu pro 

plánovanou vizi, kdy od 1. 1. 2014 již nemělo být možné umisťovat děti do 3 let věku 

do ústavní péče. Do dnešního dne však k jejímu naplnění nedošlo a je otázka, zda to kdy 

bude vůbec možné. Se záměrem snížit počet dětí v ústavech či ústavy dokonce zavřít je 

                                                           
180 Usnesení Výboru pro práva dítěte Rady vlády ČR pro lidská práva ve věci sjednocení služeb pro 
ohrožené děti [online]. Dostupné na ˂http:// http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/jiri-
dienstbier/tiskove-informace/usneseni-vyboru-pro-prava-ditete-rady-vlady-cr-pro-lidska-prava-ve-veci-
sjednoceni-sluzeb-pro-ohrozene-deti-129556/˃ [cit. 2015-02-02] 
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úzce spjata nezbytnost vytvořit alternativní formy péče, do které by takové děti mohly 

být umístěny. A s tím je právě spjat druhý problém týkající se nejednotnosti systému, 

špatné či nízké úrovně spolupráce jednotlivých resortů i jednotlivců. 

 Ve věci nejednotnosti systému je potřeba jako důvod uvést vertikální 

a horizontální roztříštěnost a s tím související rozdílné rozdělení agendy mezi státní 

a nestátní sektor a mezi státní správu a samosprávu. To se odráží v nejasné právní 

regulaci i nejednotném způsobu financování jednotlivých resortů, kdy např. ústavní 

výchova je vykonávána v zařízeních poskytovatelů pobytové péče, na něž dopadá 

právní úprava tří resortů a zároveň je oproti náhradní rodinné péči finančně 

podhodnocena. Vedle Ministerstva zdravotnictvím, do jehož gesce spadají děti do 3 let  

a zřizuje např. kojenecké ústavy a Ministerstva školství, jehož resort zabezpečuje péči  

o děti do 18 let a zřizuje dětské domovy či diagnostické ústavy, participuje v celém 

systému ještě Ministerstvo práce a sociálních věcí, jako zřizovatel zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc nebo domovů pro zdravotně postižené. Do horizontální 

roztříštěnosti se promítá ještě vertikální roztříštěnost státu, krajů a obcí a na systému se 

podílí i soudy, státní zastupitelství, policie, lékaři či neziskové organizace a pověřené 

osoby. 

 Samotní zákonodárci jsou si nedostatků systému vědomi, o čemž svědčí 

vytvoření strategie na vládní úrovni, konkrétně Národní strategie ochrany práv dětí 

2012-2015 („Právo na dětství“), schválená usnesením vlády č. 4 ze dne 4. ledna 2012. 

Tato strategie si klade za cíl vytvořit systém, který „zajistí důslednou ochranu všech 

práv každého dítěte a naplňování jeho potřeb, systém podporující zvyšování kvality 

života dětí a rodin, eliminující diskriminaci a nerovný přístup vůči dětem a podporující 

všestranný rozvoj dítěte v jeho přirozeném rodinném prostředí, případně v náhradním 

rodinném prostředí, to vše za participace dítěte na rozhodovacích procesech, které se 

ho bezprostředně dotýkají.“181 Podrobnosti budou upraveny ve 2 akčních plánech, první 

z nich na období 2012-2015 byl již vládou projednán. Tyto dokumenty odráží názory 

a požadavky odborné české veřejnosti, stejně tak jako vnímaní českého práva 

z mezinárodního pohledu, jak dokládají i Periodické zprávy OSN, o kterých jsem se 

v práci zmínila.  

                                                           
181 http://www.mpsv.cz/cs/14308 
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 Aby mohlo dojít ke změně celkové koncepce, je nejprve nutné nastavit 

podmínky spolupráce mezi stávajícími subjekty. Je esenciálně nezbytné klást důraz na 

život dítěte v jeho vlastní rodině, zachovat vazby dítěte a rodičů a zajímat se o názor 

samotného dítěte. Pokud se dítě ocitne mimo rodinu, kontakt s rodiči by měl zůstat 

nepřerušen a takový pobyt musí být pouze krátkodobý. Oblasti, ve kterých je jistě 

prostor pro zlepšení, jsou například trvalá snaha o preventivní působení v rodinách 

a předcházení situacím ohrožení dítěte nebo jeho následné odejmutí z rodiny. Jeví se 

žádoucí zabezpečit užší mezioborovou spolupráci, zavést jednotné standardy práce pro 

všechny zúčastněné subjekty, přenést působnost na nižší složky samosprávy, které 

mohou zabezpečit individuální péči a přístup, systémově sjednotit agendu pod jedinou 

instituci, která bude plnit koordinační úlohu. Současná ústavní zařízení by bylo vhodné 

přeměnit na nízkokapacitní přechodná působiště.  

 Bylo by příliš zjednodušující říct, že je náš systém péče o nechtěné děti celkově 

nastaven špatně či nedostatečně. Nelze adresovat výtky jen jednotlivým formám či 

institucím, jelikož změnou pouze jedné složky se situace nevyřeší. Jádrem problému 

zůstává celkové roztříštění systému, ve kterém nemůže dojít k pozitivní změně bez 

zapojení a kooperace většiny jeho složek. 

 Děti jsou naší budoucností a věřím, že to, jaké máme dětství a rodiče, ovlivní 

následně celý náš život. Proto by děti měly vyrůstat v rodině. Primárně v té vlastní, 

pokud to není možné tak v náhradní. Pouze pokud by byl život či vývoj dítěte ohrožen  

a situaci by nebylo možné řešit jinými prostředky, lze uvažovat o krátkodobém řešení 

cestou ústavní péče. Zřejmě se nám nikdy nepodaří vytvořit stav, kdy by žádná náhradní 

rodinná ani ústavní péče nebyla třeba a všechny děti by mohly vyrůstat ve své vlastní 

rodině. Můžeme a musíme se ale snažit o to, aby počet těch, kteří takové štěstí nemají, 

byl co nejnižší. Z tohoto důvodu musíme klást důraz na prevenci namísto represe. 

Musíme využít všech prostředků a metod pro zachování přirozeného rodinného 

prostředí a působit všemi silami k ochraně zájmů dítěte. Protože vyrůstat se svou 

rodinou vždy bude v zájmu dítěte a tudíž v zájmu nás všech. 
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Seznam zkratek 

 
 
DD                 Dětský domov 
 

ESLP             Evropský soud pro lidská práva 

EÚ                 Evropská unie 

EÚOD Evropská úmluva o osvojení dětí, ze dne 24. 4. 1967, publikována 

pod číslem 132/2000 Sb. m. s. 

FOD               Fond ohrožených dětí 
 

Listina Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve 

znění pozdějších předpisů 

MPSV            Ministerstvo práce a sociálních věcí 
 

MS                  Ministerstvo spravedlnosti 
 

MŠMT           Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
 

MV                 Ministerstvo vnitra 
 

MZ                 Ministerstvo zdravotnictví 
 

NRP               Náhradní rodinná péče 
 

OSPOD          Orgán sociálně-právní ochrany dětí 
 

OSŘ             Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

předpisů 

OZ                  Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

 

Úmluva          Úmluva o právech dítěte vyhlášena pod č. 104/1991 Sb. 
 

Úřad               Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně 
 

ÚS                  Ústavní soud České republiky 
 

Ústava Ústavní zákon č.1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů 

ZOM              Zákon č.301/2000 Sb., o matrikách, jménu, příjmení, ve znění 

pozdějších předpisů 

ZOR               Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů 
 

ZOSPOD       Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 

pozdějších předpisů 
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 Příloha č. 2: Metodický pokyn ministerstva zdravotnictví: Poskytování zdravotní 

péče související s utajeným porodem a způsob úhrady této péče z veřejného 

zdravotního pojištění 

 
 
 
 
POSTUP ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘI POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ 

PÉČE SOUVISEJÍCÍ S UTAJENÝM PORODEM 
 
 
 

ZN.: 36306/2004/OZP 
 

Ref.: MUDr. Iva Truellová, tel. 22497 linka 2351 
 
 
 

K zabezpečení jednotného postupu zdravotnických zařízení v souvislosti s 
účinností zákona č. 422/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o 
zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a 
příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, 
vydává Ministerstvo zdravotnictví tento metodický pokyn: 
 
 
 
Poskytování zdravotní péče související s utajeným porodem a způsob úhrady této 

péče z veřejného zdravotního pojištění 
 

Čl. 1 
Z dikce výše uvedeného zákona vyplývá, že utajovaným údajem je pouze jméno, 

příjmení, datum narození matky a datum porodu, a že ochrana dat se nevztahuje na 
registrační číslo pojištěnce a číslo (resp. název) příslušné zdravotní pojišťovny. Právní 
odpovědnost matky za dítě zůstává v případě utajeného porodu zachována, a to do 
doby případného osvojení dítěte. Dítě z utajeného porodu proto nemá status 
„nalezence“. 
 

Čl. 2 
Příslušné zdravotnické zařízení, které poskytne zdravotní péči související s 

utajeným porodem, má možnost vyúčtovat tuto péči zdravotní pojišťovně podle sdělení 
rodičky, která písemně uvede své registrační číslo pojištěnce a číslo (resp. název) 
příslušné zdravotní pojišťovny. Pokud rodička nebude ochotna nebo schopna tyto 
údaje sdělit, bude zdravotnické zařízení postupovat vůči rodičce jako vůči samoplátkyni 
bez úhrady této péče ze zdravotního pojištění. 
 

Čl. 3 
Stejným způsobem bude vyúčtována zdravotní péče poskytovaná 

novorozenému dítěti – tedy přes registrační číslo matky – pojištěnkyně. 
Bude-li tedy zdravotnickým zařízením předložena zdravotní pojišťovně k proplacení 
úhrada za poskytnutí zdravotní péče související s utajeným porodem, která bude 
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přiřaditelná k příslušnému (a zdravotnickým zařízením ověřenému) registračnímu číslu  
pojištěnkyně, má takové zdravotnické zařízení nárok na úhradu této péče z veřejného 
zdravotního pojištění za stejných podmínek jako u ostatních porodů. 
 
 
 
Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc., v. r. ministryně zdravotnictví 

 

 

 

 

 Příloha č. 3: Metodický pokyn ministerstva zdravotnictví pro činnost kojeneckých 

ústavů a dětských domovů pro děti do tří let věku 

 
 
 
 

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ PRO ČINNOST 
KOJENECKÝCH ÚSTAVŮ A DĚTSKÝCH DOMOVŮ PRO DĚTI DO 3 LET 

VĚKU 
 
 
Ve snaze vymezit a sjednotit činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti 
do 3 let věku vydává Ministerstvo zdravotnictví tento doporučující metodický pokyn, 
který se doporučuje k využití dalším obdobným zařízením, zejména dětským centrům: 
 
I. Úvod 
1. Kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do 3 let věku (dále jen „zařízení“) 
pečují o všestranný rozvoj dětí, jejichž vývoj je ohrožen nebo narušen z důvodů 
zdravotních, zdravotně sociálních a sociálních. 
2. Pobyt dítěte v zařízení je třeba chápat jako dočasný (přechodný), k vyřešení situace, 
pro kterou bylo dítě do zařízení přijato. Nemá být trvalým či dlouhodobým řešením 
osudu dítěte, ale je třeba ho považovat za pomoc dítěti a jeho rodině. 
 
II. Důvody přijetí dětí do zařízení 
1.  Do zařízení mohou být děti přijímány samy či s doprovodem, a to z důvodů 
zdravotních, zdravotně-sociálních a sociálních. 
2. Za zdravotní důvod přijetí se považuje zejména: 
a) nutnost trvalé či dlouhodobé speciální ošetřovatelské péče (dítě s kombinovaným 
handicapem, tracheostomií vyžadující dlouhodobou oxygenoterapii, použití sond aj.), 
b) potřeba dlouhodobé intenzivní rehabilitační péče, 
c) diagnostika a léčba dětí s rizikovou anamnézou (sy. týraného, zanedbávaného a 
zneužívaného dítěte - dále jen sy. CAN, abusus návykových látek u matky, sy. 
opuštěného dítěte aj.), 
d) diagnostika pro stanovení zdravotní a sociální prognózy dítěte (před umístěním např. 
do náhradní rodinné péče, dále jen NRP), 
e) nemoc či hospitalizace rodičů, infekční onemocnění v rodině, 
f) respitní a úlevná péče. 
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3. Za zdravotně–sociální důvod přijetí se považuje zejména: 

a) každá situace, kdy dítě pro své postižení nemůže vyrůstat v rodině, i když 
nevyžaduje výše uvedenou speciální ošetřovatelskou péči, 
b) zácvik rodičů před propuštěním dítěte. 
4. Za sociální důvod přijetí se považuje zejména: 
a) okamžitá pomoc dítěti a rodině v tíživé sociální situaci, 
b) jiný důvod přijetí dítěte považovaného za zdravé, které nevyžaduje žádnou 
diagnostickou či terapeutickou lékařskou a ošetřovatelskou péči. 
5. Důvody pro přijetí se mohou navzájem překrývat a měnit během pobytu dítěte 
v zařízení. 
 
III. Přijímání dětí do zařízení 
1. Děti se přijímají na základě 
a) souhlasu rodiče (rodičů) nebo jiného zákonného zástupce dítěte (dále jen „rodiče“), 
b) rozhodnutí soudu o předběžném opatření (§ 76a občanského soudního řádu), 
c) nařízené ústavní výchovy (§ 46 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění 
pozdějších předpisů). 
2. O přijetí (nepřijetí) do zařízení rozhoduje ředitel zařízení. Odmítnout přijetí 
může tehdy: 
a) pokud nejsou splněny důvody přijetí, uvedené v kapitole II, b) pokud je zařízení plně 
obsazeno, 
c) pokud to nedovolují důvody hygienické či epidemiologické. 
3. Při přijetí dítěte si zařízení vyžádá předložení těchto dokumentů: 
a) řádně vyplněný evidenční list dítěte (SEVT skl.č.14440 0),  
b) zprávu o současném zdravotním stavu dítěte, 
c) vykonatelné rozhodnutí soudu, pokud je dítě přijímáno z tohoto důvodu. 
4. V naléhavých případech (např. bezprostřední ohrožení života či zdraví dítěte, 
nemožnost okamžitého obstarání všech dokladů) je možno dítě přijmout bez 
dokumentace uvedené v odstavci 3). 
5. Během pobytu dítěte si zařízení doplní další dokumentaci dítěte zejména o: 
a) rodný list dítěte, 
b) legitimaci pojištěnce, 
c) zdravotní a očkovací průkaz dítěte, 
d) další dokumentaci o zdravotních a sociálních poměrech dítěte a jeho rodiny. 
6. Při přijetí dítěte poučí ředitel zařízení či jím pověřený pracovník rodiče o jejich 
právech a povinnostech k dítěti během pobytu dítěte v zařízení i o důsledcích, které by 
vyplynuly z jejich neplnění. Je vhodné, aby rodiče podepsali souhlas k 
poskytování údajů vyplývajících ze zdravotnické dokumentace dítěte a z poznatků 
získaných příslušným zdravotnickým zařízením při poskytování péče dítěti. 
7. Bylo-li dítě přijato v naléhavých případech (dle odst. 4) bez příslušné dokumentace 
(dle odst. 3), je žádoucí, aby zařízení oznámilo tuto skutečnost v nejbližším možném 
termínu místně příslušnému orgánu sociálně právní ochrany dítěte (dále jen „OSPOD“). 
 
 

IV. Pobyt dětí v zařízení 
1.  Zařízení poskytuje svěřeným dětem komplexní interdisciplinární péči (zdravotní, 
ošetřovatelskou, rehabilitační, výchovnou, sociálně právní apod.) a vytváří podmínky 
pro optimální vývoj dětí ve všech jeho složkách. Péče je poskytována na základě 
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moderních poznatků teorie a praxe tak, aby mohly být uspokojovány v maximální 
možné míře všechny potřeby dítěte. 
2. Zařízení prověřuje ve spolupráci s příslušnými orgány OSPOD, zda trvají důvody, 
pro které bylo dítě přijato. Ve spolupráci s nimi a dalšími institucemi dbá na to, aby 
pobyt dítěte v zařízení byl co nejkratší. 
3. Při stanovení maximální doby pobytu dítěte v zařízení je nutné respektovat současné 
právní úpravy, zejména dobu trvání rozhodnutí soudu. Z odborného hlediska se za 
nejzazší délku pobytu dítěte považuje doba 6 měsíců. 
4.  Přijetím dítěte do zařízení nezanikají rodičům práva a povinnosti vyplývající z 
rodičovské zodpovědnosti, pokud soudem není rozhodnuto jinak. Zařízení může uzavřít 
dohodu s rodiči o příspěvku na úhradu nákladů na pobyt dítěte v zařízení. 
5. Zařízení vytváří podmínky, aby rodiče mohli být s dítětem v pravidelném osobním 
kontaktu, a sleduje jejich vzájemnou interakci a její přínos pro dítě. Zařízení napomáhá 
rodičům upravit jejich poměry tak, aby se dítě v co nejkratší době mohlo vrátit zpět do 
rodiny. 
6. Zařízení vypracovává vnitřní řád pro návštěvy rodiče v zařízení, ve kterém je 
stanoveno, že tyto návštěvy musí respektovat denní režim a aktuální zdravotní stav 
dítěte. Četnost návštěv je individuální podle zájmu a potřeb dítěte a podle možností 
rodičů, v optimálním případě denně, minimálně však 1x týdně. 
7. Průběh návštěv je zaznamenáván do dokumentace dítěte a stvrzen podpisem rodičů. 
 
V. Péče o děti v zařízení 
1.  Péče o děti je komplexní (viz kap. IV, odst. 1), má výrazně interdisciplinární 
charakter. 
2. Péče o dítě je zásadně individuální, zohledňuje jeho potřeby a zájmy, přizpůsobuje se 
rodinnému prostředí a respektuje sourozenecké skupiny. 
3. Péče se odehrává ve skupinách dětí s optimálním počtem 4 děti na 1 pečující osobu, 
která využívá při ošetřovatelské a výchovné péči poznatky známých dostupných 
metodik (např. forma rituálů dle Damborské). 
4. Personální obsazení zařízení je v souladu se zákonem č. 95/ 2004, Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpovídá 
doporučenému normativu (viz příloha). Základem je týmová práce. Dle příslušného 
personálního klíče se o děti starají lékaři (pediatři), psychologové, dětské sestry 
(všeobecné sestry se specializací na pediatrii), ošetřovatelky, popř. speciální 
pedagogové (dle věkového složení dětí). Nezbytnou součástí týmu jsou sociální 
pracovnice a rehabilitační sestry, popř. další terapeutický personál. Strukturu 
zaměstnanců doplňuje pomocný a technický personál. 
5. Materiálně - technické vybavení umožňuje poskytovat péči uvedenou ve zřizovací 
listině. Nezbytnou součástí je vybavení k resuscitaci a poskytnutí první pomoci. 
6. Zdravotní péče spočívá v provádění pravidelných preventivních prohlídek v souladu s 
vyhláškou č. 56/1997 Sb., kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních 
prohlídek, ve znění pozdějších předpisů, v očkování v souladu se zákonem. č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Řeší se akutní i 
chronické stavy dítěte s vypracováním krátkodobého i dlouhodobého léčebného plánu. 
Vyšetřovacími metodami ve shodě s moderními poznatky lékařské vědy se určuje 
diagnóza a prognóza dalšího vývoje dítěte. 
7.  Rehabilitační péče je poskytována formou ambulantní i lůžkovou. Využívá 
moderních poznatků vědy a je přísně individuální. Dbá se na spolupráci rodičů, zejména 
v jeho zácviku v této péči. 
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8. Psychologicko - výchovná péče je poskytována v rámci individuálně vypracovaných 
výchovných plánů, které se průběžně kontrolují minimálně 1x měsíčně. Podílí se na ni 
kromě psychologa i ostatní personál. 
9. Sociálně právní ochrana vychází především ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně 
právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 94/1963 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Spočívá v hájení zájmu a prospěchu dítěte v duchu Úmluvy o 
právech dítěte. Pracovníci zařízení: 
a) v čele se sociální pracovnicí sledují zájem rodičů o dítě (návštěvy rodičů v zařízení 
viz. kapitola IV a další důležité okolnosti, které vypovídají o situaci dítěte, zejména ve 
vztahu k vlastním rodičům), 
b) neprodleně oznamují OSPOD děti vhodné pro NRP, 
c) jsou v pravidelném kontaktu s příslušnými OSPOD, popř. se soudy, 
d) pravidelně tyto orgány informují o všech skutečnostech, které doplňují či mění 
stávající sociální situaci dítěte, popř. jeho zdravotní stav, 
e) umožňují pověřeným pracovníkům OSPOD návštěvu dítěte v zařízení (zákon č. 
359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a nahlédnutí do sociální dokumentace 
dítěte, 
f) připravují podklady pro jednání aktivu pro NRP příslušného krajského úřadu, 
g) v součinnosti s OSPOD se podílejí na opatřeních vedoucích k sanaci dysfunkční 
rodiny dítěte, 
h) jsou připraveni poskytovat rodičům dítěte (vlastním, popř. náhradním) umístěného v 
zařízení poradenskou péči v oblasti sociálně právní ochrany, 
i) dbají přitom důsledně na ochranu zájmu a prospěchu dítěte včetně ochrany osobních 
dat dítěte, 
j) podílejí se na přípravě budoucích žadatelů o NRP. 
10. Prostorové vybavení zařízení odpovídá moderním požadavkům na péči o dítě. 
Zařízení je členěno na ambulantní a lůžkovou část. 
a) ambulantní část tvoří, a to vždy s příslušným vybavením: 
- ordinace (vyšetřovna) lékaře, 
- pracovna psychologa, 
- kancelář sociální pracovnice s prostorem pro přijímání návštěv, 
- místnost pro návštěvy rodičů či žadatelů o NRP s herním prostorem pro dítě, 
- pracovny dalších terapeutů (rehabilitační sestra aj.), 
b) lůžkovou část tvoří jednotka ložnice, obývací místnosti (herny) a hygienického 
koutku pro dítě: 
- obývací místnost (herna) musí být prostorná, vybavena pestrým zařízením pro volný 
pohyb a hru dítěte, které musí odpovídat požadavkům vyhlášky č. 84/2001 Sb., o 
hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti do 3 let, 
- ložnice má být maximálně pro 4 děti (postýlky), přizpůsobena dle věku dítěte, 
- obývací místnost (herna) a ložnice mohou tvořit společný celek v rámci zařízení 
rodinného typu, 
- hygienický koutek obsahuje přebalovací stůl, vanu či umyvadlo pro koupání a 
sprchování dětí. 
11. Režim pobytu se přizpůsobuje věku dítěte, stupni jeho vývoje a zdravotnímu stavu. 
Je vyhrazena dostatečná doba pro spánek, pro odpočinek a hru, pro krmení, ošetřování a 
další pečovatelské úkony. Odpočinek i „odpolední“ spánek děti tráví podle 
klimatických podmínek na vzduchu ve volné přírodě, pobyt venku je i součástí 
výchovného herního programu. 
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12. Nejméně 1x ročně děti starší 1 roku věku vyjíždějí na ozdravné pobyty v délce 
minimálně 1 týdne. 
 
VI. Pobyt matek, resp. rodiče nebo zákonného zástupce (dále jen „matky“) dětí v 
zařízení 
1. Matku s dítětem lze do zařízení přijmout na žádost orgánu sociálně právní ochrany 
dětí, na základě předběžného opatření soudu nebo na vlastní žádost se souhlasem 
vedení zařízení z těchto důvodů: 
a) diagnostických (např. závislost na návykových látkách, podezření na sy. CAN 
u dítěte, psychiatrické diagnózy), 
b) výchovných (např. matka neumí, resp. nezvládá péči o dítě),  
c) zácviku 
• v základní péči o dítě, 
• v péči o handicapované dítě, 
• v rehabilitaci dítěte, 
• před propuštěním dítěte do NRP,  
d) utajeného (diskrétního) porodu, 
e) okamžité pomoci (jako azylové zařízení). 
2. Matka pečuje o své dítě systémem rooming-in, zpravidla pod dohledem 
odborného ošetřovatelského personálu. 
3. Pobyt matky se řídí vnitřními předpisy zařízení. 
4. Z důvodu uvedeného v bodě 1d) se těhotná matka přijímá v dostatečně dlouhé 
době před porodem 
5. Utajený (diskrétní) porod znamená, že matka přichází k pobytu před porodem dle 
svého rozhodnutí. Porod je zajištěn po domluvě s matkou na příslušném gyn. por. odd. 
Po porodu je matka umístěna na gyn. por. odd. a dítě po pobytu na novoroz. odd. je 
přeloženo do zařízení. Sociální pracovnice je nápomocna matce při poskytnutí všech 
informací týkajících se eventuelního umístění dítěte do NRP. Současně matce zajišťuje 
kontakt s OSPOD, zejména při eventuálním podpisu souhlasu s osvojením podle 
platných právních norem, se získáním dávky porodného aj. 
 
VII. Propuštění dítěte ze zařízení 
1. Dítě se propustí ze zařízení trvale, jestliže pominuly důvody jeho pobytu: 
a) do péče vlastní rodiny 
- bez souhlasu příslušných orgánů (OSPOD, soud), bylo-li umístěno na žádost rodičů, 
- jestliže byla soudem zrušena ústavní výchova nebo bylo zrušeno či zanikl 
předběžné opatření soudu, na jehož základě bylo dítě do zařízení umístěno, 
b) do péče jiných osob než rodičů pouze po souhlasném vyjádření obou rodičů, popř. 
na základě rozhodnutí soudu o svěření do péče, 
c) do náhradní rodinné péče formou, 
- osvojení, 
- pěstounské péče vždy pouze na základě rozhodnutí soudu nebo rozhodnutí OSPOD 
o svěření dítěte do předadopční péče nebo předpěstounské péče, 
d) do péče jiného zařízení (např. ústav sociální péče, dětské domovy v gesci 
resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy), 
- po dohodě s tímto zařízením, 
- v případě dětí s nařízenou ústavní výchovou či předběžným opatřením po dohodě 
s OSPOD. 
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2. Dítě se propustí ze zařízení dočasně, jestliže to vyžaduje jeho zdravotní stav, 
psychický, citový i sociální vývoj, popř. jiné okolnosti: 
a) v případě dětí s nařízenou ústavní výchovou nebo předběžným opatřením na 
přechodný   pobyt   k   rodičům   nebo   jiným   fyzickým   osobám   (včetně   
budoucích náhradních rodičů) na dobu nejvýše 14 kalendářních dnů při jednom pobytu 
pouze se souhlasem OSPOD dle místa bydliště dítěte a místa bydliště navštívených, 
b)  do  příslušného  lůžkového  zdravotnického  zařízení,  vyžaduje-li  to  zdravotní  stav 
dítěte (dětské oddělení, ozdravovna, dětská odborná léčebna). 
 
 
doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. ministryně zdravotnictví 
 
 
 
 
 
 

 Příloha č. 4: Metodický pokyn pro orgány sociálně-právní ochrany (krajské  

a obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností), kterým stanoví jejich 

postup v případě dětí odložených do babyboxu 

 
 
 

METODICKÝ POKYN PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY 
(KRAJSKÉ A OBECNÍ ÚŘADY A OBECNÍ ÚŘADY OBCÍ S ROZŠÍŘENOU 
PŮSOBNOSTÍ), KTERÝM STANOVÍ JEJICH POSTUP V PŘÍPADĚ DĚTÍ 

ODLOŽENÝCH DO BABYBOXU 
 
 
 
„Pokud rodič dítě odloží do babyboxů, musí být miminko okamžitě převezeno do 
zdravotnického zařízení a to mu musí poskytnout odpovídající zdravotní péči. 
Zdravotnické zařízení je zároveň povinno o odloženém dítěti neprodleně informovat 
místně příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí. 
Pokud není totožnost dítěte známá, bude případ spadat do kompetence místně 
příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností a obecního úřadu, v jehož 
obvodu je babybox, do kterého bylo dítě odloženo. 
Orgán sociálně-právní ochrany dětí zváží konkrétní situaci, zdravotní stav a věk dítěte a 
na základě zjištění podá podnět nebo návrh soudu na předběžné opatření, kterým se dítě 
svěřuje do péče fyzické osoby (např. žadatele o osvojení nebo pěstounskou péči 
zařazeného do evidence žadatelů, příbuzné osoby, apod.) nebo zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc či kojeneckého ústavu. Soud také stanoví dítěti poručníka. 
Zdravotnické zařízení, do kterého bylo dítě po umístění do babyboxu převezeno, 
provede všechna zdravotní vyšetření, která jsou nutná k založení do zdravotní 
dokumentace dítěte. 
Pokud nic nebrání tomu, aby mohlo být dítě umístěno do náhradní rodinné péče, 
vyhledá příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí z evidence prověřených 
žadatelů o osvojení a pěstounskou péči vhodné žadatele a následně je zkontaktuje, 
provede s nimi pohovor a upozorní je na skutečnosti vyplývající ze zdravotnické a jiné 
dokumentace dítěte, na případnou absenci některých vyšetření, na možná rizika z toho 
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plynoucí. Také je právně poučí o specifičnosti situace, kdy rodiče dítěte dosud 
nevyjádřili souhlas s osvojením a ani soud zatím neurčil zájem o dítě, a o možnosti 
vrácení dítěte biologickým rodičům v případě, že by se o ně přihlásili. 
Pokud je totožnost dítěte známá (např. byl přiložen rodný list dítěte, matka kontaktovala 
příslušné orgány sociálně právní ochrany, zdravotnické zařízení či jiný subjekt a 
„identifikovala“ dítě), bude celou situaci řešit příslušný obecní úřad obce s rozšířenou 
působností a obecní úřad podle trvalého pobytu dítěte. 
Příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí vždy nejdříve zkontaktuje rodiče dítěte a 
nabídne jim spolupráci při řešení nepříznivé situace, ve které se rodina nachází. Zajistí 
rodičům dítěte veškerou možnou pomoc a podporu v případě, že se rozhodnou dítě si 
ponechat. V případě, že nebude možné zajistit návrat dítěte do jeho vlastní rodiny, zvolí 
příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí další postup vzhledem k možné 
perspektivě dítěte a jeho rodiny. Především se pokusí zajistit souhlas obou rodičů s 
osvojením. Pokud rodiče souhlasit nebudou a zároveň nebudou o dítě projevovat zájem 
po dobu stanovenou zákonem o rodině, podnikne orgán sociálně-právní ochrany dětí 
takové kroky, aby se dítě v co nejkratším čase ocitlo ve vhodné náhradní rodině.“ 
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 Příloha č. 5:  Seznam stávajících babyboxů s počtem umístěných dětí 
 

Číslo Instituce 

Datum 
otevření 

Počet dětí 

1 GynCentrum Hloubětín 1.6.2005 18 

2 Nemocnice Milosrdných bratří Brno 3.11.2005 15 

3 Fakultní nemocnice Olomouc 5.12.2006 6 

4 Nemocnice Kadaň 1.6.2007 2 

5 Krajská nemocnice T. Bati – Zlín  6.12.2007 2 

6 Nemocnice Pelhřimov 21.12.2007 0 

7 Orlickoústecká nemocnice 7.3.2008 1 

8 Oblastní nemocnice Mladá Boleslav 1.5.2008 3 

9 Nemocnice Sokolov 1.6.2008 1 

10 Krajská nemocnice Liberec 27.6.2008 3 

11 Pardubická krajská nemocnice 29.7.2008 2 

12 Oblastní nemocnice Kladno 26.8.2008 6 

13 Oblastní nemocnice Příbram 19.9.2008 3 

14 Nemocnice ve Frýdku-Místku 7.11.2008 2 

15 Městská nemocnice Ostrava 7.11.2008 7 

16 Slezská nemocnice Opava 7.11.2008 2 

17 Nemocnice Chomutov 19.11.2008 1 

18 Oblastní nemocnice Kolín 5.12.2008 2 

19 Nemocnice Jindřichův Hradec 23.12.2008 1 

20 Šumperská nemocnice 19.1.2009 3 

21 Oblastní nemocnice Náchod 6.2.2009 0 

22 Nemocnice Strakonice 23.3.2009 1 

23 Klatovská nemocnice 15.4.2009 0 

24 Nemocnice Teplice 28.5.2009 2 

25 Nemocnice Nymburk 2.6.2009 0 

26 Kroměřížská nemocnice 29.7.2009 1 

27 Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov 18.8.2009 2 

28 Nemocnice Jihlava 20.9.2009 2 

29 Masarykova nemocnice Ústí nad Labem 25.10.2009 4 

30 Nemocnice s poliklinikou Mělník 4.11.2009 2 

31 Nemocnice Písek 11.1.2010 1 

32 Nemocnice Přerov  10.2.2010 1 

33 Úřad městské části Praha 2 6.3.2010 3 
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34 Nemocnice Třebíč 19.3.2010 0 

35 Nemocnice Děčín 12.4.2010 1 

36 Nemocnice Jablonec nad Nisou 1.6.2010 1 

37 Úřad městské části Praha 6 29.7.2010 2 

38 Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj 25.8.2010 2 

39 Městská nemocnice Litoměřice 19.9.2010 0 

40 Nemocnice TGM Hodonín 28.10.2010 0 

41 Nemocnice Most  5.12.2010 3 

42 Nemocnice Slaný 3.2.2011 0 

43 Poliklinika Denisovo nábřeží Plzeň 8.3.2011 4 

44 Ambeat Health Care – Trutnov 1.6.2011 0 

45 
Almeda a. s., Městská nemocnice v 
Neratovicích 

12.9.2011 0 

46 
Zdravotnická záchranná služba 
Královéhradeckého kraje – Hradec 
Králové 

19.9.2011 0 

47 Nemocnice Cheb 20.12.2011 0 

48 Karlovarská krajská nemocnice 9.2.2012 0 

49 Nemocnice Český Krumlov 8.3.2012 0 

50 
Zdravotnická záchranná služba 
Jihočeského kraje – České Budějovice 

25.4.2012 0 

51 Sdružené zdravotnické zařízení Krnov 30.7.2012 1 

52 Nemocnice Havlíčkův Brod 13.11.2012 2 

53 Nemocnice Nový Jičín 5.12.2012 0 

54 G-centrum Tábor 4.2.2013 0 

55 Nemocnice Vyškov 21.3.2013 1 

56 Nemocnice Prostějov  23.4.2013 0 

57 Uherskohradišťská nemocnice 27.7.2013 0 

58 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa 19.9.2013 0 

59 Domažlická nemocnice 18.12.2013 0 

60 Nemocnice Valašské Meziříčí 27.2.2014 0 

61 Svitavská nemocnice 8.4.2014 0 

62 
Zdravotnická záchranná služba 
Středočeského kraje – Kutná Hora 

29.7.2014 0 

63 Nemocnice s poliklinikou Havířov 23.9.2014 0 
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Anotace 

 
 Tato rigorózní práce se zabývá problematikou nechtěných dětí v České 

republice a hledá odpovědi na její řešení. Nechtěné děti jsou dětmi, o které se jejich 

rodiče starat z jakéhokoli důvodu nechtějí. Institucionální řešení je pak řešením, o němž 

rozhodl soud. V textu jsou představeny možnosti těchto dětí i možnosti jejich rodičů. 

Práce se tudíž zaměřuje jednak na popis systému náhradní péče o děti i popis sytému 

forem jejich legálního anonymního odložení. Uvádí příčiny umístění dětí do ústavů  

a stručně popisuje také tyto ústavy včetně počtu dětí v nich umístěných. Pro lepší 

pochopení a úvod do problematiky je detailně prezentován i postupný historický vývoj 

péče o nechtěné děti. 

 Práci je možné rozdělit na tři části. První z nich je jakýmsi úvodem  

a představením dané problematiky, o čemž svědčí vymezení pojmů jako dítě, 

rodičovství a jeho složky, charakteristické rysy matek odkládajících své dítě a důvody 

vedoucí je k takovému činu. Vymezení těchto pojmů je nezbytné pro ucelený pohled na 

věc a pochopení dané materie. Navazuje podrobná pasáž o historicko-právním vývoji, 

která dokládá, jak velký kus cesty ochrana dětských práv ušla. Tato kapitola je 

rozdělena do 14 subkapitol a její rozměr sahá až do starověku, kdy se na dětech páchalo 

násilí a o jejich právech se nedá vůbec hovořit, zahrnuje Habsburskou monarchii a dobu 

vzniku Československého státu a vede dále do éry 60., 70., 80. a 90. let. Pojednání  

o obecném vývoji je ještě doplněno informacemi o formování specifických odvětví jako 

sociální péče, babyboxy či neziskový sektor. Na pohled do historie navazuje přesun do 

moderního právního řádu s popisem stěžejních právních předpisů dané oblasti, tj. 

zákona o rodině,  zákona o sociálně-právní ochraně dětí a nového občanského zákoníku. 

Vedle nich jsou také zmíněny a analyzovány mezinárodní právní předpisy, jako 

například stěžejní Úmluva o právech dítěte, která má na tvorbu domácích právních 

předpisů přímý vliv.  

 Druhá část práce je zaměřena na proces poskytování sociálně-právní ochrany 

dětem a jeho aktéry, ať už jde o subjekty veřejné správy či nestátní neziskové 

organizace. Samostatnou navazující kapitolu věnuji sociálním pracovníkům, jejich 

místu a roli, hodnotám a pravidlům, která jsou kladena na jejich práci, jelikož si 

uvědomuji důležitost jejich činnosti a poslání.  
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 Poslední část se detailně věnuje náhradní péči o děti, jejím právním aspektům  

a jednotlivým specifickým formám – náhradní rodinné péči a (náhradní) ústavní péči. 

Vedle toho jsou také prezentovány možnosti legálního anonymního odložení 

novorozence rodiči a právní i praktické otázky s tím spojené s detailnějším pohledem do 

problematiky baby-boxů.  

 

 

Klíčová slova: Nechtěné děti, Náhradní péče o děti, Náhradní rodinná péče, Ústavní 

péče, Legální anonymní odložení novorozence, Sociální pracovníci 
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Institucionální řešení problematiky nechtěných dětí  -  Institutional solutions of the 

problem of unwanted children 

 
 
 

Resume 

 This thesis deals with the problem of unwanted children in Czech Republic 

and looks for answers to solve it. Unwanted children are those children whose parents, 

for whatever reason, do not want to take care of them. Institutional solution is the 

solution decided by court. In the text there are presented options of these children and 

options of their parents. The thesis therefore deals both with a description of 

surrogate children care and description of forms of their legal anonymous 

abandonment. Mentions causes of placing children into institutions and briefly 

describes also these institutions, including number of children placed in them. For better 

orientation it also in detail outlines a gradual historical development of care of 

unwanted children. 

 Thesis can be divided into three parts. The first one is an introduction to the 

issue, as evidenced by the definition of terms such as child, parenthood and its 

components, characteristic of mothers abandoning their child and the reasons leading to 

such an act. Definition of these terms is essential for a comprehensive view and 

understanding of the matter. Detailed passage of historical-legal development follows, 

which shows how long journey the protection of children's rights has come. This 

chapter is divided into 14 subchapters, and its limits go back to ancient times, when the 

children´s rights were violated, involves the Habsburg monarchy and time of origin of 

the Czechoslovak state and continues into the era of the 60th, 70th, 80th and 90s. 

Description of the general matter is accompanied by information about the formation of 

specific sectors such as social care, baby boxes or nonprofit sector. After the look at 

history there is a modern legal system describing the fundamental legal acts. Next to 

them are also discussed and analyzed international acts, such as the Convention on the 

Rights of the Child, which has a direct influence on the creation of domestic legislation. 
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 The second part focuses on the process of providing social and legal protection 

of children and it´s actors, whether they are public administration bodies or 

nongovernmental organizations. A separate chapter is devoted to the social workers, 

their place and role, values and rules that are laid on their work, because I realize the 

importance of their activities and mission. 

 The last part of thesis focuses in detail on the surrogate care of children, it´s 

legal aspects and the various specific forms – surrogate family care and institutional 

care. Besides, they are also presented possibilities for legal abandonment of a newborn 

by parents and legal and practical issues associated with it with a more detailed look 

into the problems of baby boxes. 

 

 

Keywords: Unwanted children, Surrogate children care, Surrogate family care, 

Institutional care, Legal anonymous abandonment of a newborn child, 

Social workers 


