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Anotace 

 Tato bakalá řská práce se v ěnuje vývoji náhradní 

rodinné pé če na území hl. m. Prahy v letech 1990 – 2010. 

 V teoretické části je popsán vývoj legislativy 

v uvedeném období, jaká je role státní správy a 

samosprávy v procesu náhradní rodinné pé če. Vznik a vývoj 

neziskového sektoru a činnost n ěkterých organizací, které 

se v ěnují této oblasti. 

 Praktická část je zam ěřena na výzkum vývoje náhradní 

rodinné pé če. Formou rozhovor ů se zástupci státního i 

neziskového sektoru je prezentován názor respondent ů 

výzkumu na zm ěny v procesu náhradní rodinné pé če za 

uvedené období. 
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Annotation: 

This bachelor´s work is dedicated to the developmen t of 

foster care in the City of Prague during the period  1990 

- 2010. 

The theoretical part describes the development of 

legislation in this period, what is the role of sta te and 

local governments in the process of foster care, 

establishment and development of non-profit sector and 

the activities of some organizations that are engag ed in 

this field. 

The practical part is focused on the research of th e 

development of foster care. Through interviews with  

representatives of state and non-profit sector is 

suggested survey respondents, on changes in the pro cess 

of foster care for that period. The opinion of the 

representatives of state and non-profit sector on t he 

changes within the proces of foster care for relate d 

period is described in the serearch realized by 

interviews with respondents. 

  

 

Keywords: 

phases of proces, legislation, foster care, coopera tion, 

state and nonstate subjects 
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Úvod 

 Ne všem d ětem je dop řáno vyr ůstat v p řirozeném 

prost ředí vlastní milující rodiny. Pro tyto d ěti existují 

v našem stát ě r ůzné formy a možnosti náhradní rodinné 

výchovy, která by m ěla dít ěti poskytnout pocit bezpe čí, 

zajistit veškeré jeho pot řeby a prožití plnohodnotného 

života. V krajním p řípad ě je vždy možnost využití ústavní 

výchovy. Situace je však taková, že každoro čně v ústavní 

péči skon čí n ěkolikanásobn ě v ětší procento d ětí než 

v náhradní rodinné pé či.  

 Ve své bakalá řské práci bych se proto ráda zam ěřila 

na vývoj náhradní rodinné pé če v posledních letech, 

konkrétn ě v letech 1990 – 2010 na území hlavního m ěsta 

Prahy a zhodnotila, jakým zp ůsobem se rozvíjela.   

 V úvodu vysv ětlím základní pojmy v systému náhradní 

rodinné pé če. Zhodnotím vývoj legislativy, popíši činnost 

orgán ů státního sektoru a neziskového sektoru a vysv ětlím 

fáze procesu náhradní rodinné pé če. V praktické části 

zjistím statistické údaje o po čtech osvojených d ětí a 

osvojitelích z dostupných databází. Ve výzkumné části, 

formou rozhovor ů, prozkoumám názory zástupc ů státního 

sektoru i neziskových organizací o vývoji náhradní 

rodinné pé če. Zjišt ěné poznatky a souvislosti budou 

zhodnoceny v záv ěru celé práce. Cílem mé bakalá řské práce 

je tedy zmapování vývoje náhradní rodinné pé če v letech 

1990 – 2010 a jeho zhodnocení. 

 Toto téma, a čkoliv nepracuji p římo na odboru pé če o 

dít ě, jsem si vybrala, protože je mi blízké a v sou časné 

době velmi aktuální. Pé či o d ěti bych se v budoucnu ráda 

profesn ě v ěnovala.  
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1. Vysv ětlení pojm ů 

 Mezi základní formy náhradní rodinné pé če pat ří 

pěstounská pé če a osvojení. Dalšími možnostmi náhradní 

péče je i poru čenství a sv ěření dít ěte do pé če jiné 

fyzické osoby, pro pot řeby této práce bude dále prostor 

věnován jen p ěstounské pé či a osvojení. 

 

1.1 P ěstounská pé če 

 Mat ěj ček uvádí, že „P ěstounská pé če je zvláštní 

formou státem řízené a kontrolované náhradní rodinné 

výchovy, která zajiš ťuje dostate čné hmotné zabezpe čení 

dít ěte i p řiměřenou odm ěnu t ěm, kte ří se ho ujali . “ 1  

 V p řípad ě p ěstounské pé če, p ěstouni rozhodují 

v b ěžných záležitostech kolem dít ěte, ale nejsou jeho 

zákonnými zástupci, takže rozhodování o d ůležitých 

otázkách v život ě dít ěte náleží pokrevním rodi čům, pokud 

tedy nejsou zbaveni rodi čovských práv. 

 Dle Mat ěj čka (1999) rozlišujeme dva základní typy 

pěstounské pé če, individuální a skupinovou. Individuální 

péče se vztahuje k p ěstounské pé či manželského páru a pod 

péči skupinovou pat ří SOS d ětské vesni čky v čele s matkou 

– p ěstounkou. 2 

 V sou časné dob ě je velmi rozší řená p ěstounská pé če 

příbuzenská, kdy je dít ě sv ěřeno do pé če blízkého 

příbuzného biologických rodi čů, v ětšinou se jedná o 

prarodi če. 

                                                           
1  MATĚJČEK, Z.: Náhradní rodinná péče,  1999,  str. 34 

2  Tamtéž, cit. 1, str. 35 
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1.2 Osvojení 

 P ři osvojení p řijímají manželé nebo i jednotlivci 

dít ě za vlastní.  

 Mat ěj ček uvádí, že „ ... z cizího dít ěte se stává 

dít ě vlastní a ten, kdo je za vlastní p řijímá, se podle 

zákona stává jeho rodi čem se všemi právy a povinnostmi.“ 3 

 Na rozdíl od p ěstounské pé če, zde mají náhradní 

rodi če veškeré rozhodovací pravomoci jako biologi čtí 

rodi če. 

 Zákon rozlišuje dva druhy osvojení, zrušitelné a 

nezrušitelné. V p řípad ě zrušitelného osvojení práva a 

povinnosti k dít ěti sice p řecházejí na osvojitele, ale 

v rodném list ě dít ěte jsou nadále uvedeni jeho biologi čtí 

rodi če, a jak vyplývá z názvu, toto osvojení lze zrušit.  

Na rozdíl od nezrušitelného, které zrušit nelze a k de 

jsou osvojitelé zapsáni v rodném list ě jako rodi če. 4 

 Pro opušt ěné dít ě by m ěla být pé če náhradní rodiny 

před ústavní up řednost ňována. Krom ě základních životních 

pot řeb jako je pot řeba nasycení je pro dít ě d ůležité mít 

napln ěny i pot řeby bezpe čí, lásky, výjime čnosti, což mu 

t ěžko poskytne ústavní za řízení. 

 Pro dít ě je d ůležitou osobou ta, která mu poskytne 

napln ění t ěchto pot řeb a je jedno, zda jde o biologického 

rodi če nebo náhradního. 5 

 

                                                           
3  MATĚJČEK, Z.: Nevlastní rodiče a nevlastní děti, 1999, str. 104 

4  MATĚJČEK, Z.: Náhradní rodinná péče,  1999,  str. 33 

5  MATĚJČEK, Z.: Co děti nejvíc potřebují,  2003,  str. 14 
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2. VÝVOJ LEGISLATIVY V LETECH 1990-2010 

 Hlavní právní normy, které upravují problematiku 

náhradní rodinné pé če je Zákon o rodin ě č. 94/1963 Sb., 

Zákon o sociáln ě právní ochran ě d ětí č. 359/1999 Sb. a 

Zákon o státní sociální podpo ře č. 117/1995 Sb. D ůležitým 

dokumentem v této oblasti je i Úmluva o právech dít ěte. 

 

2.1 Zákon o rodin ě č. 94/1963 Sb. 

 Základním zákonem, který upravuje p ředmět náhradní 

rodinné pé če je zákon o rodin ě z roku 1963. Tento zákon 

byl n ěkolikrát novelizován, v roce 1992 prob ěhla díl čí 

novelizace týkající se znovuzavedení církevní formy  

uzavírání manželství a v ětší novelizace v roce 1998 

související také s úpravou manželství. 6  

 D ůležitým prvkem, který se v novelizovaném zákon ě 

objevil je § 68 odst. 1 písm. b) který uvádí, že po kud 

jsou zákonnými zástupci osvojovaného dít ěte jeho rodi če a 

po dobu nejmén ě dvou m ěsíc ů po narození dít ěte 

neprojevili o dít ě žádný zájem, a čkoliv jim v provedení 

zájmu nebránila závažná p řekážka, není t řeba jejich 

souhlasu s osvojením dít ěte. 7 

 V § 68a se dále nov ě zavádí možnost rodi če ud ělit 

souhlas s osvojením dít ěte nejd říve šest týdn ů po jeho 

narození. 8 V praxi totiž docházelo k situacím, kdy matka 

udělila souhlas s osvojením již p řed narozením dít ěte a 

po jeho porodu projevila o dít ě zájem a s osvojením 

nesouhlasila. 

                                                           
6  Zákon o rodině č. 94/1963 Sb. 

7  Tamtéž cit. 6, § 68 

8  Tamtéž cit. 7 
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 V sou časné dob ě se p řipravuje novelizace zákona o 

rodin ě. Týkat by se m ěla zejména institutu st řídavé pé če 

a lh ůty pro pop ření otcovství. Nový ob čanský zákoník 

vstoupí v platnost až v roce 2014 a p řinese mnoho zm ěn. 

V sou časné dob ě je již odsouhlasen a podepsán prezidentem 

ČR. 

 Podle sou časné právní úpravy je otcovství založeno 

zákonem v p řípad ě, že se dít ě narodí za trvání manželství 

nebo do t ří set dn ů po jeho zániku, souhlasným 

prohlášením matky a muže, který o sob ě prohlásí, že je 

otcem dít ěte nebo rozhodnutím soudu, který otcovství 

ur čitého muže zjistil ve zvláštním řízení. Podle 

navrhované úpravy se systém domn ěnek zachovává, návrh ale 

reaguje na pokroky v oblasti asistované reprodukce,  takže 

navíc obsahuje ustanovení o otcovství dít ěte, které se 

narodilo z um ělého oplodn ění. Za otce je v tomto p řípad ě 

považován muž, který dal k um ělému oplodn ění své 

partnerky souhlas. Co se týká pop ření otcovství, je nov ě 

stanovená délka pop ěrné lh ůty až šest let. 9  

 

2.2 Zákon o sociáln ě právní ochran ě d ětí č. 359/1999 Sb. 

 V roce 1999 vešel v platnost zákon o sociáln ě právní 

ochran ě d ětí (dále jen zákon o SPOD), který p řinesl ve 

stávajícím systému velké zm ěny. Na základ ě tohoto zákona 

je v sou časné dob ě ochrana d ětí zajiš ťována. Po jeho 

přijetí vznikl i Ú řad pro mezinárodn ěprávní ochranu d ětí 

se sídlem v Brn ě.  

                                                           
9  Oficiální stránky Občanského zákoníku [online]. [cit. 2012-06-25]. 

 Dostupné z : http://www.obcanskyzakonik.justice.cz/cz/rodinne-pravo/co-upravuje-
rodinne-pravo- zakoniku/  
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 Dle § 6 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., se sociáln ě  

právní ochrana zam ěřuje p ředevším na d ěti,  

a)  jejichž rodi če 

-    zem řeli 

- neplní povinnosti plynoucí z rodi čovské 

zodpov ědnosti nebo 

-  nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí 

z rodi čovské zodpov ědnosti, 

b) které byly sv ěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než 

rodi če, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze 

sv ěření dít ěte do její výchovy, 

c) které vedou zahál čivý nebo nemravný život spo čívající 

zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepr acují, 

i když nemají dostate čný zdroj obživy, požívají alkohol 

nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly t restný 

čin nebo, jde-li o d ěti mladší než patnáct let, spáchaly 

trestný čin, který by jinak byl trestným činem, opakovan ě 

nebo soustavn ě páchají p řestupky nebo jinak ohrožují 

občanské soužití,  

d) které se opakovan ě dopouští út ěků od rodi čů nebo 

jiných fyzických nebo právnických osob odpov ědných za 

výchovu dít ěte, 

e) na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, 

zdraví, jejich lidskou d ůstojnost nebo jm ění, nebo je 

podez ření ze spáchání takového činu, 
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pokud tyto skute čnosti trvají po takovou dobu nebo jsou 

takové intenzity, že nep řízniv ě ovliv ňují vývoj d ětí nebo 

jsou p ří činou nep říznivého vývoje d ětí. 10 

 Tímto zákon demonstrativn ě vymezuje okruh d ětí, jimž 

hlavn ě sociáln ě právní ochrana náleží. Vymezení okruhu 

t ěchto d ětí má velký význam pro orgány vykonávající 

sociáln ě právní ochranu d ětí, p ři poskytování konkrétní 

pomoci.  

 Tento zákon byl n ěkolikrát novelizován. Novelizace 

v roce 2001 se týkala zm ěn ve státní správ ě. Došlo ke 

zrušení okresních ú řadu a jejich činnost byla p řevedena 

na kraje.  

 V červnu 2006 vstoupila v ú činnost t řetí novela 

zákona o sociáln ě – právní ochran ě d ětí. Dle serveru 

www.rodina.cz je podoba zákona výsledkem opakovanýc h 

diskusí s odborníky, zástupci státní správy i nezis kového 

sektoru. Nová právní úprava posiluje vztah dít ěte 

k biologické rodin ě, nov ě zavádí p ěstounskou pé či na dobu 

přechodnou, než si biologi čtí rodi če vy řeší své problémy 

a dít ě je možné vrátit zp ět do p ůvodní rodiny. Novela 

zefektiv ňuje p řípravu žadatel ů o náhradní rodinnou pé či. 

MPSV ve spolupráci s dalšími zainteresovanými odbor níky 

připravilo metodiku pro vedení p říprav žadatel ů. 11  

 Významn ě se zvyšuje odm ěna p ěstoun ů a m ěsí ční 

náklady na výživu dít ěte. Zlepšení finan čních podmínek 

nastává také pro z řizovatele za řízení pro d ěti vyžadující 

okamžitou pomoc. Ten náleží za každé dít ě, které je 

                                                           
10  Zákon o SPOD č. 359/1999 Sb. 

11  Webové stránky rodina [online]. [cit. 2012-04-18]. 

 Dostupné z :  http://www.rodina.cz/clanek5090.htm  
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do takového za řízení sv ěřeno na základ ě rozhodnutí soudu 

či na doporu čení orgánu sociáln ě právní ochrany d ětí. 12  

 Aby novela umožnila lépe chránit d ěti, osoby 

pov ěřené poskytováním sociáln ě právní ochrany d ětí musí 

mít p říslušné odborné vzd ělání a praxi, aby dovedly 

posoudit nebezpe čí, které dít ěti hrozí a v čas mu 

zajistily odbornou pomoc.  

 V sou časné dob ě je p řipravována další novela zákona 

o SPOD, která krom ě jiného zavádí d ůležité zm ěny do 

systému pé če o ohrožené d ěti. Novela by m ěla platit od 

ledna 2013. Návrh p ředpokládá sjednocení systému p říprav 

pěstoun ů, dalšího vzd ělávání a pravidelné vyhodnocování 

pěstounské pé če. Výrazn ě by se m ěla zvýšit odm ěna za 

výkon p ěstounské pé če (minimální výše odm ěny je 

navrhována 8.000,- K č, dnes jde o 3.126,-) a p ěstoun ům by 

měla být k dispozici sí ť podp ůrných a odleh čovacích 

služeb. P ěstounská pé če bude vykonávána na profesionálním 

základ ě, podmínky výkonu budou stanoveny rozhodnutím nebo 

dohodou o výkonu p ěstounské pé če. 13 

 Tato novela, pokud vstoupí v platnost, bude 

důležitým krokem k civilizovanému sv ětu, který se snaží 

chránit zájmy a pot řeby d ětí.  

                                                           
12  Webové stránky rodina [online]. [cit. 2012-04-18]. 

 Dostupné z :  http://www.rodina.cz/clanek5090.htm   

13  Oficiální stránky MPSV [online]. [cit. 2012-05-21]. 

 Dostupné z : 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/11845/TZ_MPSV_Novela_zkvalitni_system_ochrany_deti.
pdf 
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2.3 Úmluva o právech dít ěte  

 K mezinárodn ě právním závazk ům, které má naše 

republika pat ří v této oblasti i Úmluva o právech dít ěte.  

 Dne 30. zá ří 1990 podepsala Česká republika Úmluvu o 

právech dít ěte. Ve sbírce zákon ů vyšla pod č. 104/1991 

Sb. Úmluva deklaruje, že práva d ětí vyžadují zvláštní 

ochranu. Jsou zde uvedeny povinnosti státu a práva 

dít ěte. Mezi ty pat ří krom ě práva na život i právo prožít 

plný a řádný život d ětem, které nevyr ůstají v rodinném 

prost ředí, právo na ochranu zdraví a využívání 

zdravotnických za řízení, právo na ochranu p řed násilím, 

ponižováním a vyko řis ťováním. 14 

 

2.4 Úmluva o ochran ě d ětí a spolupráci p ři mezinárodním 

osvojení 

 Pro d ěti, pro které se do 6 m ěsíc ů nepoda ří najít 

náhradní rodi če v ČR, existuje možnost mezinárodního 

osvojení. Tyto právn ě volné d ěti jsou nabídnuty 

prost řednictvím ú řadu pro mezinárodn ěprávní ochranu d ěti 

k osvojení v cizin ě. A naopak pokud se pro náhradní 

rodi če nepoda ří vytipovat dít ě v ČR, mají možnost osvojit 

dít ě z ciziny. 15 

 Mezinárodní osvojení je dle Haagské úmluvy o ochra ně 

dětí a spolupráci p ři mezinárodním osvojení z roku 1993 

bezplatné. 16  

                                                           
14  Úmluva o právech dítěte 

15  Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení  

16  Tamtéž cit. 15 
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 Ú častníci řízení osvojení se řídí zákony zem ě p ůvodu 

dít ěte. V praxi to znamená, že je t řeba mít veškeré 

dokumenty ú ředně p řeložené, žadatelé si sami hradí pobyt 

v zemi p ůvodu dít ěte a n ěkteré zem ě žádají i úhradu 

pobytu dít ěte v jejich za řízení. Spln ění t ěchto podmínek 

je pro n ěkteré žadatele finan čně velmi nákladné (v řádech 

několika desítek až stovek tisíc ů) a od mezinárodní 

adopce upoušt ějí.  

 Na druhou stranu se z ČR často dostávají d ěti 

romského p ůvodu k osvojení do severských zemí, kde 

žadatelé nejsou tak zatíženi pohledem naší spole čnosti na 

romské etnikum. 17   

 

2.5 Zákon o státní sociální podpo ře č. 117/1995 Sb. 

 Zákon o státní sociální podpo ře definuje druhy dávek 

pěstounské pé če a podmínky jejich nároku – p řísp ěvek na 

úhradu pot řeb dít ěte, odm ěnu p ěstouna, p řísp ěvek p ři 

převzetí dít ěte a p řísp ěvek na zakoupení motorového 

vozidla. 18 

 Paragraf 45 uvedeného zákona definuje, za jakých 

podmínek vzniká nárok na porodné i osob ě, která p řevezme 

dít ě do své pé če. Dále jsou zde vyjmenovány další dávky 

státní sociální podpory, o které si m ůže oprávn ěná osoba 

požádat – p řídavky na d ěti, rodi čovský p řísp ěvek apod. 19 

                                                           
17

   Ústní sdělení pracovnice OSPOD ÚMČ Praha 15 paní PhDr. Radky Vokounové ze dne 

05.05.2012 

18  Zákon o SSP č. 117/1995 Sb. 

19  Tamtéž, cit. 17, § 45 
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 Práva d ětí v ústavní výchov ě jsou chrán ěna také 

Zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo 

ochranné výchovy.  

 Mezi další zákony, které se dotýkají dané 

problematiky, pat ří: 

Listina základních práv a svobod r. 1992, která je 

sou částí ústavy ČR. 

Občanský soudní řád – Zákon č. 117/1995 Sb. 

Zákon o sociálním zabezpe čení – Zákon č. 100/1988 Sb. 

 

3. ROLE STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY V SPOD 

 Dle zákona o SPOD, § 4, sociáln ě právní ochranu d ětí 

zajiš ťují tyto orgány: 

-  krajské ú řady (v Praze Magistrát hlavního m ěsta 

Prahy) 

-  obecní ú řady obcí s rozší řenou p ůsobností (v Praze 

úřady m ěstských částí) 

-  obecní ú řady 

-  Ministerstvo práce a sociálních v ěcí 

-  Úřad pro mezinárodn ě právní ochranu d ětí 

Sociáln ě právní ochrana je dále zajišt ěna: 

- obcí v samostatné p ůsobnosti 

- krajem v samostatné p ůsobnosti 

- komisí pro sociáln ě – právní ochranu d ětí 
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- dalšími právnickými a fyzickými osobami, jsou-li 

výkonem sociáln ě právní ochrany pov ěřeny. 20 

 

3.1 Ú řady m ěstských částí 

 Jelikož je tato práce zam ěřena na vývoj náhradní 

rodinné pé če v Praze, bude p řiblížena praxe výkonu práv ě 

na tomto území. V Praze plní povinnosti vyplývající  

ze sociáln ě právní ochrany d ětí ú řady m ěstských částí. 

Mají zákonnou povinnost sledovat ochranu práv dít ěte a 

včas činit pot řebná opat ření, nebo ť znají d ůvěrn ě rodinu 

dít ěte a místní podmínky. Ú řady m ěstských částí mají 

logicky nejblíže k člov ěku, který pot řebuje pomoc.  

 Tyto ú řady poskytují ze zákona také d ůležitou 

poradenskou činnost nejen rodi čům, ale i osobám 

odpov ědným za výchovu d ětí.  

 Podle § 12 zákona o sociáln ě právní ochran ě d ětí, 

může ú řad uložit rodi čům i osobám odpov ědným za výchovu 

dětí povinnost využít p ři řešení problém ů poradenského 

zařízení, v p řípad ě, že za řízení by pomohlo p ři řešení 

problém ů a rodi če této možnosti nevyužili, a čkoliv jim to 

bylo doporu čeno. V p řípad ě ignorování této povinnosti se 

rodi če dopouští p řestupku a m ůže jim být uložena sankce 

v podob ě napomenutí či pokuty. 21 

 Možnost uložit povinnost návšt ěvy poradenského 

zařízení vyplynula z praxe, kdy byly sociální pracovni ce 

orgánu sociáln ě právní ochrany d ětí (dále jen OSPOD) 

bezmocné p ři sociální práci s rodi či, kte ří odmítali 

                                                           
20  Zákon o SPOD,  č. 359/1999 Sb. 

21  Zákon o SPOD, č. 359/1999 Sb. 
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zajistit odbornou poradenskou pé či pro dít ě, které ji 

pot řebovalo.  

 Ú řady m ěstských částí mají z řízené Odd ělení pro 

sociáln ě právní ochranu d ětí – OSPOD, které vy řizuje 

danou agendu. Mimo jiné, vyhledávají d ěti, které ztratily 

zázemí své biologické rodiny a pot řebují zajistit 

náhradní rodinnou pé či. V prvé řadě pracují s biologickou 

rodinou dít ěte a snaží se rodinu sanovat. Pokud toto 

selže a sanace rodiny není možná, p řichází v úvahu 

náhradní rodinná pé če. Sociální pracovnice evidují 

uchaze če o náhradní rodinnou pé či, sepisují s nimi 

anamnézu, provádí sociální šet ření a požadují pot řebné 

podklady. Po shromážd ění všech zákonných podklad ů je 

kopie spisové dokumentace daného žadatele nebo dít ěte 

postoupena Magistrátu hlavního m ěsta Prahy.  

 Dle zákona o sociáln ě právní ochran ě, § 21 odst. 4 

musí spisová dokumentace o dít ěti vhodném pro náhradní 

rodinnou pé či obsahovat: 

a)  osobní údaje 

b)  doklad o státním ob čanství, o povolení k trvalému 

pobytu na území ČR nebo o hlášení k pobytu na území 

ČR po dobu nejmén ě 90 dn ů podle zvláštního právního 

předpisu upravujícího pobyt cizinc ů na území ČR 

nebo doklad o oprávn ění trvale pobývat na území ČR 

podle zvláštního právního p ředpisu anebo doklad o 

podání žádosti na zahájení řízení o ud ělení azylu 

c)  údaje o sociálních pom ěrech dít ěte, jeho rodi čů, 

sourozenc ů, prarodi čů 

d)  doklad, že dít ě spl ňuje podmínky pro osvojení podle 

zvláštního právního p ředpisu 
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e)  rozhodnutí p říslušných orgán ů o výchov ě dít ěte, 

bylo – li vydáno 

f)  zprávu o zdravotním stavu a vývoji dít ěte 22 

 

 § 21 odst. 5 výše uvedeného zákona ur čuje, co musí 

obsahovat spisová dokumentace žadatel ů o náhradní 

rodinnou pé či: 

a)žádost, v níž jsou obsaženy žadatelovi osobní úda je, 

jimiž jsou jméno, p říjmení, datum narození a místo 

trvalého pobytu 

b)doklad o státním ob čanství nebo o povolení 

k trvalému pobytu na území ČR nebo o hlášení k pobytu 

na území ČR po dobu nejmén ě 365 dn ů podle zvláštního 

právního p ředpisu upravujícího pobyt cizinc ů na území 

ČR 

c)opis z evidence Rejst říku trest ů vyžádaný obecním 

úřadem obce s rozší řenou p ůsobností 

d)zprávu o zdravotním stavu p ředloženou žadatelem 

e)údaje o ekonomických a sociálních pom ěrech 

f)písemné vyjád ření žadatele, zda: 

- souhlasí s tím, aby po uplynutí zákonem stanovené  

lh ůty byl za řazen také do evidence Ú řadu pro 

zprost ředkování osvojení d ětí z ciziny  

- žádá výlu čně o osvojení dít ěte z ciziny 

                                                           
22  Zákon o SPOD, č. 359/1999 Sb. 
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g)písemný souhlas s tím, že orgán sociáln ě právní 

ochrany zprost ředkující osvojení nebo p ěstounskou pé či 

je oprávn ěn: 

   - zjiš ťovat další údaje pot řebné pro zprost ředkování, 

zejména o tom, zda zp ůsobem života bude žadatel 

zajiš ťovat pro dít ě vhodné výchovné prost ředí 

   - kdykoliv zjistit, zda nedošlo ke zm ěně rozhodných 

skute čností uvedených ve spisové dokumentaci 

h)písemný souhlas s ú častí na p říprav ě fyzických osob 

k p řijetí dít ěte do rodiny 

i)stanovisko obecního ú řadu obec s rozší řenou 

působností k žádosti o zprost ředkování osvojení nebo 

pěstounské pé če 

j)stanovisko z řizovatele za řízení pro výkon p ěstounské 

péče, vyžadované obecním ú řadem obce s rozší řenou 

působností, podává – li žádost o za řazení do evidence 

žadatel ů o zprost ředkování p ěstounské pé če fyzická 

osoba, která vykonává p ěstounskou pé či v za řízení pro 

výkon p ěstounské pé če. 23   

 

3.2 Magistrát hlavního m ěsta Prahy 

 Povinnosti Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen MHMP)  

jako krajského ú řadu pro Prahu jsou jasn ě definovány 

v zákon ě o sociáln ě právní ochran ě d ětí.  

 MHMP vytvá ří a vede evidenci d ětí a žadatel ů a 

rozhoduje o za řazení žadatel ů do této evidence, a to na 

základ ě tzv. odborného posouzení. Po vyhodnocení všech 

skute čností se žadatel bu ď za řadí, nebo neza řadí do 

                                                           
23  Zákon o SPOD, č. 359/1999 Sb. 
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evidence. V p řípad ě negativního rozhodnutí mají žadatelé 

právo se proti tomuto rozhodnutí odvolat k Minister stvu 

práce a sociálních v ěcí. 24 

 Na MHMP zasedá poradní sbor, jmenovaný primátorem 

hl. m. Prahy, jež vytipovává nejvhodn ější náhradní rodi če 

zařazené do evidence, pro konkrétní dít ě. Pokud žadatelé 

cht ějí p řijmout dít ě do své pé če, požádají na ú řadu 

městské části, podle trvalého bydlišt ě dít ěte, o sv ěření 

dít ěte do pé če budoucích osvojitel ů nebo p ěstoun ů.  

 MHMP dále spolupracuje s Ministerstvem práce a 

sociálních v ěcí (dále jen MPSV), kraji, Ú řadem pro 

mezinárodn ě právní ochranu d ětí, d ětskými domovy a 

kojeneckými ústavy i nestátními organizacemi. Metod icky 

vede sociální pracovnice OSPOD v oblasti náhradní r odinné 

péče. 25 

3.3 Ministerstvo práce a sociálních v ěcí 

 MPSV funguje v systému náhradní rodinné pé če jako 

nadřízený orgán. Vy řizuje odvolání a jako orgán sociáln ě 

právní ochrany d ětí zast řešuje celý systém. MPSV vydává 

pov ěření pro n ěkteré nestátní subjekty, aby mohly plnit 

některé úkoly v sociáln ě právní ochran ě d ětí. Tyto 

činnosti jsou v zákon ě p římo vymezeny. 26   

 Role MPSV se po p řijetí chystané novely zákona o 

SPOD výrazn ě zm ění. N ěkteré úkony, které spadají do 

kompetencí MPSV p řechází na krajské ú řady. 27 

                                                           
24  Leták  Průvodce  pro náhradní rodinnou péči,  MPSV,  2009, str. 5 

25  Brožura Náhradní rodinná péče…. nebojte se úřadu, MHMP, 2010  

26  Zákon o SPOD, č. 359/1999 Sb. 

27  Oficiální stránky Poslanecké sněmovny, [online]. [cit. 2012-07-10]. 

 Dostupné z: http://www.psp.cz/ff/7f/ae/6a/08.htm 
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3.4 Ú řad pro mezinárodn ě právní ochranu 

 Ú řad pro mezinárodn ě právní ochranu d ětí se sídlem 

v Brn ě, řeší otázky ochrany d ětí ve vztahu k cizin ě.  

 Ú řad pro mezinárodn ěprávní ochranu d ětí byl z řízen 

ustanovením § 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociáln ě právní 

ochran ě d ětí, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. Ú řad je 

správním ú řadem s celostátní p ůsobností a je pod řízen 

Ministerstvu práce a sociálních v ěcí. Je z řízen jako 

orgán sociáln ě právní ochrany d ětí. V čele Ú řadu stojí 

ředitel. 28 

 Ú řad p ůsobí jako tzv. úst řední orgán podle celé řady 

mezinárodních smluv a podle komunitárních na řízení. 

Předmětem činnosti je zejména pomoc p ři vymáhání 

výživného, u mezinárodních únos ů d ětí, zjišt ění práva 

styku a mezinárodní osvojení. Dále Ú řad vystupuje jako 

opatrovník (pop řípad ě kolizní opatrovník) v soudních 

řízeních ve v ěcech nezletilých s mezinárodním prvkem. 29 

 Zprost ředkování náhradní rodinné pé če je oprávn ěný 

provád ět pouze stát, tedy v p řenesené p ůsobnosti kraje, 

za Prahu MHMP.  

 

 

 

                                                           
28  Zákon o SPOD, č. 359/1999 Sb.  

29  Oficiální stránky Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí, [online]. [cit. 2012-05-11]. 

 Dostupné z: http://www.umpod.cz/ 
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4. PROCES NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE 

 Cesta k náhradnímu rodi čovství je dlouhá a nesnadná. 

Na žadatele čeká mnoho p řekážek, které je t řeba p řekonat.  

 „Rozhodnutí u činit první krok ve v ěci adopce dít ěte 

si pe čliv ě rozmýšlí v ětšina pár ů. Statistiky uvád ějí, že 

od chvíle, kdy za čne dvojice o adopci mluvit, do 

okamžiku, kdy se uskute ční první telefonát, uplyne 

obvykle jeden rok.“ 30 

 

4.1 Ú řad městské části 

 Osoby, které se rozhodnou pro náhradní rodinnou 

péči, za čínají svoji cestu na sociálním odboru ú řadu 

městských částí, kde mají trvalé bydlišt ě.  

 Na ú řadu získají formulá ř žádosti o za řazení do 

evidence žadatel ů vhodných stát se osvojiteli nebo 

pěstouny. K této žádosti p řipojí doklad o státním 

občanství nebo o povolení k trvalému pobytu, zprávu o 

zdravotním stavu, údaje o ekonomických a sociálních  

poměrech a další pot řebné doklady. K žádosti dodají také 

sv ůj písemný souhlas s tím, že orgán sociáln ě právní 

ochrany je oprávn ěn o nich zjiš ťovat další pot řebné údaje 

a p řikládají souhlas se svou ú častí na p říprav ě k p řijetí 

dít ěte do rodiny. 31   

 Kompletní žádost s uvedenými náležitostmi a 

s fotografiemi žadatel ů (posuzuje se mj. i typová 

vhodnost), s vypracovaným sociálním šet řením, které 

                                                           
30  SCHOOLEROVÁ, J. E.: Vztah založený na slibu, 2002, str. 12 

31  Leták Adopce.com,  Středisko náhradní rodinné péče, 2010, str. 16 
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provede sociální pracovnice odd ělení sociáln ě právní 

ochrany d ětí a opisem rejst říku trest ů (opis vyžádá 

OSPOD) se postoupí k dalšímu řízení na Magistrát hl. m. 

Prahy. 32 

 

4.2 Magistrát hlavního m ěsta Prahy 

 Magistrát hl. m. Prahy vede evidenci žadatel ů 

vhodných stát se osvojiteli nebo p ěstouny a také 

rozhoduje na základ ě odborného posouzení o za řazení 

žadatel ů do této evidence. 33  

 U žadatel ů se posuzuje charakteristika osobnosti, 

psychický stav, zdravotní stav, bezúhonnost, p ředpoklad 

vychovávat dít ě, motivace, která vedla k podání žádosti, 

partnerský vztah a prost ředí v rodin ě. Sou částí tohoto 

odborného posouzení je také zhodnocení p řípravy na 

přijetí dít ěte do rodiny. 34  

 V Praze výše uvedené služby pro MHMP vykovává D ětské 

centrum Paprsek. Psychologické vyšet ření a p řípravný kurz 

jsou obsaženy p řibližn ě ve čty řiceti hodinách. Spisová 

dokumentace žadatel ů je po absolvování t ěchto nezbytností 

předána posudkové léka řce, která se vyjád ří ke vhodnosti 

žadatel ů p řijmout dít ě do rodiny. Pokud je doporu čení 

léka řky kladné, budoucí rodi če jsou na základ ě rozhodnutí 

zařazeni do evidence žadatel ů. 35 

                                                           
32  Brožura Náhradní rodinná péče….nebojte se úřadu, MHMP, 2010  

33  Leták Průvodce osvojením 

34  Leták Adopce.com,  Středisko náhradní rodinné péče, 2010, str. 17 

35  Brožura Náhradní rodinná péče příručka pro pracovníky OSPOD, MHMP, 2010 
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 Vyhledávání vhodných rodi čů pro konkrétní dít ě je 

práce vysoce zodpov ědná a náro čná. Rozhodnutím o umíst ění 

dít ěte do náhradní rodiny se m ění životy nejen dít ěte a 

jeho nových rodi čů, ale i celého širšího okruhu nov ě 

vzniklé rodiny. 

 „Fakt, že rodi če do osvojeného dít ěte promítají svá 

životní o čekávání, oslabuje zpravidla jejich toleranci 

k nižší inteligenci či k mén ě p říjemným vlastnostem 

dít ěte, které se zpravidla ohlásí s jeho vstupem do 

školy.“ 36 

 Vhodné rodi če dít ěti vyhledává poradní sbor. Jeho 

členové jsou jmenovány primátorem hl. m. Prahy a jso u to 

vysoce profesionální odborníci. V sou časné dob ě jsou to: 

JUDr. Marie Vodi čková, p ředsedkyn ě Fondu ohrožených d ětí, 

MUDr. Jaroslava Lukešová, primá řka a ředitelka D ětského 

centra FTN, 

MUDr. František Schneiberg, p ředseda České léka řské 

spole čnosti, 

PhDr. Petr Šmolka, vedoucí Poradny pro rodinu, manž elství 

a mezilidské vztahy Centra sociálních služeb Praha,  

Mgr. Simona Ková řová, D ětské centrum Paprsek, 

PhDr. Jaroslav Šturma, D ětské centrum Paprsek, 

Mgr. Blanka Vildová, Odbor zdravotnictví, sociální péče a 

prevence MHMP, 

Miroslava Hessová, Odbor zdravotnictví, sociální pé če a 

prevence MHMP. 37  

                                                           
36  MATĚJČEK, Z.: Náhradní rodinná péče, 1999, str. 47 

37  Ústní sdělení Mgr. Blanky Vildové, členky poradního sboru MHMP, ze dne 26.06.2012 
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Dále se zve sociální pracovnice OSPOD z m ěstské části, 

kam spádov ě náleží dít ě vhodné k adopci. 

Paní Hessová je tajemnice poradního spodního sboru a 

připravuje podklady pro zasedání poradního sboru. P řed 

jeho zasedáním se ke každému nahlášenému dít ěti v rámci 

možností vytipovávají, za p řítomnosti psychologa 

z D ětského centra Paprsek, alespo ň troje žadatelé. Toto 

v praxi platí spíše pro adopci, žadatel ů k p ěstounské 

péči je bohužel žalostn ě málo. 38  

Poradní sbor se schází podle toho, jak se d ěti vhodné 

k náhradní rodinné pé či uvol ňují a nahlašují, zpravidla 

1x m ěsí čně. 39  

 Pokud se poda ří na zasedání poradního sboru najít 

vhodné rodi če pro dít ě, MHMP oznámí žadatel ům, že byli 

vybráni jako vhodní rodi če pro ur čité dít ě. Ti se mohou 

s dít ětem seznámit a do t řiceti dn ů požádat p říslušný 

OSPOD o vydání rozhodnutí o sv ěření dít ěte do pé če 

budoucích osvojitel ů nebo p ěstoun ů. 40 

 Na základ ě tohoto rozhodnutí, je dít ě sv ěřeno do 

preadop ční nebo p ředpěstounské pé če po dobu nejmén ě t ří 

měsíc ů. V p řípad ě p ředpěstounské pé če se žadatelé obrací 

na soud s návrhem na sv ěření dít ěte do p ěstounské pé če 

před uplynutím této lh ůty. V p řípad ě preadop ční pé če musí 

žadatelé mít dít ě nejmén ě t ři m ěsíce ve své pé či, teprve 

po uplynutí této doby, spl ňují podmínky k osvojení. 41 

                                                           
38  Ústní sdělení Mgr. Blanky Vildové, členky poradního sboru MHMP, ze dne 26.06.2012  

39  Tamtéž, cit. 37  

40  Brožura Náhradní rodinná péče příručka pro pracovníky OSPOD, MHMP, 2010  

41  Tamtéž, cit. 39 
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4.3 Soudy 

 

 Vzhledem k tomu, že d ěti jsou sv ěřovány do osvojení 

i do p ěstounské pé če na základ ě soudního rozhodnutí, je 

kone čným krokem žadatel ů v daném procesu podání návrhu 

k p říslušnému soudu na sv ěření dít ěte do osvojení či 

pěstounské pé če. 42  

 

 „Má-li tedy být dnes dít ě umíst ěno mimo vlastní 

rodinu, nejde už o n ějaké administrativní poukazování, 

ale o práci odbornou a velice odpov ědnou. Každá 

z uvedených forem náhradní pé če má totiž n ěco 

specifického, žádná není zavrženíhodná a žádná není  

samospasitelná.“ 43 

 

 Pokud se pro dít ě nepoda ří najít vhodnou náhradní 

rodinu, je dít ě umíst ěno do ústavního za řízení.  

 

 U d ětí umíst ěných v ústavní pé či se po čase 

projevuje celá řada problém ů. Mají potíže vytvá řet si 

úzké vztahy a d ělat si p řátele. D ěti, které jsou po 

dlouhou dobu v ústavní pé či, často vykazují pokles 

intelektu a r ůzných psychiatrických obtíží. 44  

                                                           
42  Leták  Průvodce pro náhradní rodinnou péči, MPSV,  2009, str. 6 

43  MATĚJČEK, Z.: Rodiče a děti, 1986,  str. 22 

44  PAPALIA, D. E., OLDS, S. W.: A child´s world, 1990, str. 274 - 275 
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5. NEZISKOVÝ SEKTOR 

 Neziskový sektor je d ůležitou sou částí systému každé 

země. Do neziskového sektoru pat ří organizace, které svou 

pomoc sm ěřují do všech oblastí lidského života. Základním 

motivem jejich činnosti není zisk, ale dobrá v ůle a úsilí 

pomáhat.  

 

5.1 Etapy vývoje neziskového sektoru 

 Rok 1989 p řinesl zásadní zm ěnu v této oblasti. Po 

revoluci 17.11.1989 došlo ke zm ěně politického režimu a 

následné zm ěně celého systému ve spole čnosti. Za čaly 

vznikat tisíce nestátních neziskových organizací a celý 

sektor prošel řadou zm ěn, které m ůžeme rozd ělit do čty ř 

etap: 

1990 – 1992 

 Atmosféra doby se odrazila v prvních právních 

úpravách neziskového sektoru (Zákon o sdružování a právní 

úprava nadací). Byl založen nada ční investi ční fond. 

Liberální politika státu v této dob ě vytvo řila podmínky 

k nastartování ve řejn ě prosp ěšné činnosti, kterou 

v po čátcích významn ě podpo řili zahrani ční dárci s cílem 

rozvinout tento pilí ř demokratické spole čnosti. 45 

 Nada ční investi ční fond byl založen v roce 1991 

rozhodnutím České národní rady, která se rozhodla, že 

                                                           
45  Webové stránky czech, [online]. [cit. 2012-05-19]. 

 Dostupné z: http://www.czech.cz/cz/Podnikani/Ekonomicka-fakta/Neziskovy-sektor  
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věnuje 1% z výnos ů druhé vlny kuponové privatizace na 

podporu neziskového sektoru. 46  

 

1993 – 1996 

 Stát se stav ěl k neziskovému sektoru zpo čátku 

skepticky a rezervovan ě (nedostatek v ůle rozd ělit nada ční 

investi ční fond, váhání nad novým zákonem o nadacích). 

Představy o neziskovém sektoru ovliv ňuje debata dvou 

vůdčích politických osobností, Václava Havla a Václava 

Klause, o podstat ě ob čanské spole čnosti. Státní politika 

v této dob ě zaostává za vlastním samovolným vývojem 

neziskového sektoru. 47 

 

1997 – 2001 

 Vztah státu k neziskovému sektoru se stal 

intenzivn ějším a p řesn ějším. Vznikl nový zákon o nadacích 

a zp řís ňují se dota ční pravidla. Došlo k rozd ělení 

prvních finan čních prost ředk ů z Nada čního investi čního 

fondu. 48 

 V roce 1998 byl rozd ělen Nada ční investi ční fond 

mezi vybrané nadace. Nadace byly vybrány na základ ě 

výb ěrového řízení a musely spl ňovat ur čitá kritéria.  

 

                                                           
46  Webové stránky donorsforum, [online]. [cit. 2012-06-09]. 

 Dostupné z: http://www.donorsforum.cz/nadace-a-fondy/nadacni-investicni-fond.html 

47  Webové stránky czech, [online]. [cit. 2012-05-19]. 

 Dostupné z: http://www.czech.cz/cz/Podnikani/Ekonomicka-fakta/Neziskovy-sektor  

48  Tamtéž, cit. 45 
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2002 – 2010 

 V tomto období došlo ke dv ěma velkým zm ěnám. V rámci 

reformy ve řejné správy byly vytvo řeny kraje, které za čaly 

zásadním zp ůsobem ovliv ňovat situaci nestátních 

neziskových organizací v regionu. Druhou zm ěnou bylo 

členství v EU. Vyskytla se možnost navazovat partner ství 

a využívat fondy EU v rámci aktivit neziskových 

organizací. Členství České republiky v EU m ůže do 

budoucna výrazn ě posílit význam a vliv mnoha nestátních 

neziskových subjekt ů a lépe tak pomoci všem, kte ří jsou 

na jejich fungování závislí. 49 

 

5.2 Nestátní neziskové organizace v oblasti náhradn í 

rodinné pé če 

 

 V oblasti náhradní rodinné pé če funguje na území hl. 

m. Prahy n ěkolik organizací, které se v ěnují této 

problematice. N ěkteré poskytují pouze poradenství pro 

náhradní rodi če, jiné se zabývají náhradní rodinnou pé čí 

komplexn ěji a jsou p římo pov ěřeny k výkonu sociáln ě  

právní ochrany d ětí.  

 

5.2.1 St ředisko náhradní rodinné pé če 

 St ředisko náhradní rodinné pé če bylo jako ob čanské 

sdružení založeno 12.09.1994. Jeho cílem je, aby ro dinná 

péče o opušt ěné d ěti p řevládla nad pé čí ústavní a aby se 

                                                           
49  Tamtéž, cit. 46 
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všestrann ě rozvíjel a zm ěnil systém náhradní rodinné pé če 

u nás. 50  

Mezi hlavní činnosti St řediska pat ří:  

-  poradenství a p říprava zájemc ů o náhradní rodinnou 

péči 

-  doprovázení, pomoc a podpora rodinám, které pe čují o 

sv ěřené dít ě 

-  školení a práce s dobrovolníky s d ětmi v ústavních 

zařízeních 

-  osv ětová, vzd ělávací, výzkumná a publika ční činnost 

-  snaha o všestranný rozvoj náhradní rodinné pé če51 

 St ředisko získalo Rozhodnutím Magistrátu hl. m. 

Prahy ze dne 16.9.2002 a 2.8.2002 podle § 49 zákona  

č. 359/1999 Sb., pov ěření k výkonu sociáln ě právní 

ochrany. Vyhledává d ěti, na které se sociáln ě právní 

ochrana zam ěřuje i fyzické osoby vhodné stát se 

osvojiteli nebo p ěstouny. V rámci poradenské činnosti 

pořádá p řednášky a kurzy zam ěřené na řešení výchovných i 

jiných problém ů souvisejících s pé čí o dít ě. 52 

 V rámci projektu Rozvoj náhradní rodinné pé če 

provozují poradenské linky, internetové a emailové 

poradny, p řipravují zájemce o náhradní rodinnou pé či 

                                                           
50  Oficiální stránky Střediska náhradní rodinné péče, [online]. [cit. 2012-05-19]. 

 Dostupné z: http://www.nahradnirodina.cz/o_nas.html 

51  Katalog služeb NNO pro náhradní rodiny, Informační středisko Mikuláš, o. p. s., 2011, str. 40 

52  Oficiální stránky Střediska náhradní rodinné péče, [online]. [cit. 2012-05-19]. 

 Dostupné z: http://www.nahradnirodina.cz/o_nas.html  
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k p řijetí dít ěte, provází celým procesem a organizují 

kluby rodin s d ětmi v náhradní rodinné pé či.  

 Ve své činnosti St ředisko usiluje o prosazování 

nových forem náhradní rodinné pé če (profesionální 

pěstounská pé če) a zavád ění nových forem p říprav žadatel ů 

pro náhradní rodinnou pé či. 53 

 

 

5.2.2 Natama 

 Organizace Natama vznikla v roce 2003 ve spoluprác i 

s Nadací Nova, která p řisp ěla výrazným dílem k jejímu 

vzniku a podpo řila její t ři hlavní cíle. Prvním bylo 

dovézt zahrani ční znalosti a zkušenosti z oboru pé če 

o opušt ěné či ohrožené d ěti a adaptovat je na české 

legislativní i kulturní podmínky. Druhým cílem bylo  

realizovat pilotní projekt profesionální p ěstounské pé če 

v ČR a t řetím cílem bylo ovlivnit státní systém pé če 

o d ěti a transformacie systému sm ěrem ke kvalitní rodinné 

péči o d ěti, namísto pé če institucionální. 54 

 Ve své činnosti Natama, která je také pov ěřena 

k výkonu sociáln ě právní ochrany d ětí, využívá zkušenosti 

a know-how ze zahrani čí, zejména modely z Velké Británie, 

Nizozemí a Spojených stát ů. 55 

 Posláním organizace Natama je umožnit d ětem, aby 

vyr ůstaly v bezpe čném rodinném prost ředí, rozvíjely své 

                                                           
53  Tamtéž, cit. 50 

54  Metodické listy Kuchařka od Natamy, Vrtbovská, P., 2011, str. 5 

55  Tamtéž, cit 52, str. 5 
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možnosti a žily plnohodnotným životem. Natama vyhle dává a 

umis ťuje d ěti z ústavní pé če do vhodných a dob ře 

připravených náhradních rodin a poskytuje poradenské a 

terapeutické služby t ěmto rodinám i d ětem. Poskytuje i 

konkrétní služby jako je p říprava, vyhodnocení a podpora 

žadatel ů o náhradní rodinnou pé či. Ší ří a sdílí odborné 

znalosti a zkušenosti mezi odbornou ve řejností (kontakty 

se zahrani čím). 56 

 

5.2.3 Fond ohrožených d ětí 

 Fond ohrožených d ětí je ob čanské sdružení na pomoc 

týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opušt ěným nebo jinak 

sociáln ě ohroženým d ětem. Vzniklo 02.04.1990. Mezi hlavní 

směry jeho činnosti pat ří pomoc d ětem týraným i jinak 

sociáln ě ohroženým, se zam ěřením na terénní sociální 

práci a sanaci rodin. Vyhledávání náhradních rodin,  

provoz azylových dom ů pro rodiny s d ětmi a mládež bez 

domova. Provozují krizové linky pro matky, které ta jí 

t ěhotenství a porod. Jsou pov ěřeny k výkonu sociáln ě 

právní ochrany d ětí. 57 

 Fond provozuje Klokánky jako rodinnou alternativu 

ústavní pé če. Jedná se o za řízení pro d ěti vyžadující 

okamžitou pomoc. P ůsobnost Fondu ohrožených d ětí je 

celorepubliková. V Praze fungují čty ři za řízení. Snaží se 

o osv ětu problematiky ohrožených d ětí a o zlepšení 

legislativy a praxe na úseky ochrany d ětí. 58 

                                                           
56  Katalog služeb NNO pro náhradní rodiny, Informační středisko Mikuláš, o. p. s., 2011, str. 32  

57  Katalog služeb NNO pro náhradní rodiny, Informační středisko Mikuláš, o. p. s., 2011, str. 27  

58  Oficiální stránky Fondu ohrožených dětí, [online]. [cit. 2012-06-20]. Dostupné z:   

http://www.fod.cz/ 



 37 

6. CÍL VÝZKUMU 

 Výzkumná část této práce se zam ěřuje na problematiku 

náhradní rodinné pé če v praxi. Osloveni byli odborníci, 

kte ří se této oblasti dlouhodob ě v ěnují.  

 Cílem výzkumu je zjistit názory a postoje z pohled u 

odborné ve řejnosti na náhradní rodinnou pé či a zhodnocení 

jejího vývoje v uplynulých letech se z řetelem na prosp ěch 

dít ěte.  

Základní výzkumná otázka je postavena: 

 

„Co se zm ěnilo v náhradní rodinné pé či v letech 1990 - 

2010 k lepšímu/horšímu?“ 

  

6.1 Použité metody a postupy 

 Jako metoda byl zvolen kvalitativní výzkum, který 

umožňuje získat pom ěrn ě velké množství informací 

od malého po čtu jedinc ů. 

 „Termínem kvalitativní výzkum rozumíme jakýkoliv 

výzkum, jehož výsledk ů se nedosahuje pomocí statistických 

procedur nebo jiných zp ůsob ů kvantifikace.“ 59  

 Kvalitativní výzkum používá induktivní logiku. 

Na za čátku je sb ěr dat, pátrá se po pravidelnostech 

v t ěchto datech a jejich významu, formulují se p ředběžné 

záv ěry a výsledkem mohou být nov ě formulované hypotézy 

nebo teorie. 60 

                                                           
59  STRAUSS, A., CORBINOVÁ, J.: Základy kvalitativního výzkumu, 1999, str. 10 

60  DISMAN, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost, 2002, str. 287 
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 Odpov ědi na výzkumnou otázku byly získány 

prost řednictvím výzkumných otázek. Otázky jsou otev řené, 

směrované k danému tématu a jasn ě formulované.  

 Byla zvolena forma nestandardizovaného  

polostrukturovaného rozhovoru. Tato forma umož ňuje získat 

zna čné množství informací a zárove ň si ov ěřit, zda 

dotazovaný skute čně porozum ěl položené otázce. Rozhovor 

je částe čně řízený a dotazovanému je dán dostate čný 

prostor pro vyjád ření svého názoru na danou problematiku. 

 Respondent ům byla sd ělena podstata a cíl rozhovoru, 

ve stru čnosti byli seznámeni se základy této práce.  

 P ři rozhovoru byl projevován zájem, podpora 

dotazovaného v komunikaci, aktivní naslouchání, neb yly 

kladeny zavád ějící dopl ňující otázky, byl ponechán volný 

prostor pro vyjád ření respondenta, aniž by byl dáván 

najevo souhlas či nesouhlas či n ějakým zp ůsobem hodnoceny 

jejich názory. 

 

6.2 Výzkumný vzorek 

 Nejprve byl proveden p ředvýzkum, který m ěl za cíl 

najít typického odborníka pro danou oblast (podle d élky 

praxe, zkušeností, pracovní pozice a vzd ělání 

v konkrétním oboru), aby odpov ědi byly co 

nejerudovan ější. V rámci p ředvýzkumu bylo osloveno deset 

respondent ů ze státního sektoru a p ět respondent ů ze 

sektoru neziskového. Mezi oslovenými respondenty by ly 

pracovníci z daného oboru, které znám z pracovního 

kontaktu. V ětšina nespl ňovala kritéria, aby byly schopni 

zodpov ědět výzkumné otázky. Nem ěli dlouhou praxi v oboru, 
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aby mohli vyhodnotit situaci p řed vznikem zákona o SPOD 

nebo nebyli ochotni poskytnout rozhovor s od ůvodn ěním 

velké pracovní vytíženosti.  

 Výzkum byl z uvedených d ůvod ů proveden, oproti 

záměru, v omezen ějším rozsahu. 

 Do výzkumného vzorku byli vybráni odborníci na 

problematiku náhradní rodinné pé če. P ři výb ěru byli 

cílen ě vyhledáváni respondenti, kte ří spl ňovali ur čitá 

kritéria. Byli osloveni ti, kte ří mají dlouholetou praxi 

a jsou schopni ze svého hlediska vyhodnotit danou 

problematiku. Jejich názory jsou porovnávány, a výz kum je 

zaměřen ne na kvantitu ale kvalitu odpov ědí. 

 Byli osloveni čty ři zástupci odborné ve řejnosti, 

kte ří souhlasili s poskytnutím rozhovoru. Dva responden ti 

jsou zástupci státního sektoru a další dva jsou zás tupci 

nestátních neziskových organizací. Všichni jsou to vysoce 

kvalifikovaní pracovníci, kte ří se v problematice 

orientují a v daném oboru p římo pracují. Zde je uvedena 

jejich stru čná charakteristika: 

 

R1 - šest let pracuje na MHMP odboru zdravotnictví,  

sociální pé če a prevence, p ředtím dlouholetá praxe na ÚM Č 

Praha 22 a Praha 10 jako sociální pracovnice OSPOD.  Je 

členem poradního sboru a hlavní pracovní náplní je 

metodika náhradní rodinné pé če. 

 

R2 – čtrnáct let pracuje na ÚM Č Praha 15, OSPOD, kde se 

věnuje náhradní rodinné pé či. Zárove ň vyu čuje na Vysoké 

škole aplikovaného práva v Praze, kde p řednáší v rámci 
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výuky metod sociální práce i oblast náhradní rodinn é 

péče. 

 

R3 – zakladatelka a ředitelka St řediska náhradní rodinné 

péče v Praze, 30 let odborné praxe v této oblasti, je 

autorkou a spoluautorkou mnoho odborných publikací 

zaměřené na pomoc ohroženým d ětem. Je členkou odborných 

komisí, spole čností a významných nestátních organizací. 

 

R4 – sociální pracovnice ve Fondu ohrožených d ětí 

v Praze, mnohaletá praxe v oboru, p ředtím praxe v jiné 

nestátní neziskové organizaci, zkušenosti s náhradn í 

rodinnou pé čí ze stáže v Anglii v dob ě studia 

   

6.3 Výzkumné otázky 

 Pro stanovení díl čích výzkumných otázek (DVO) jsem 

vycházela z p ředpokladu, že hlavním mezníkem ve vývoji 

NRP bylo p řijetí zákona o SPOD.  

 

Otázky: 

DVO1. Jaké výhody spat řujete v systému NRP realizované 

před vznikem zákona o SPOD? 

DVO2. Jaké nedostatky spat řujete v systému NRP 

realizované p řed vznikem zákona o SPOD? 

DVO3. Jaké výhody spat řujete v systému NRP realizované po 

vzniku zákona o SPOD? 

DVO4. Jaké nedostatky spat řujete v systému NRP 

realizované po vzniku zákona o SPOD? 
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DVO5. V čem vidíte p řínos nových trend ů (novela zákona o 

SPOD) v této oblasti? 

 

6.4 Interpretace, analýza dat a díl čí záv ěry 

 Zde jsou uvedeny a interpretovány informace získan é 

od respondent ů formou rozhovor ů. Jsou uvád ěny nejvíce 

vypovídající p římé citace jednotlivých respondent ů, 

z hlediska jejich názoru. Odpov ědi jsou řazeny podle 

pokládaných díl čích výzkumných otázek a na konci je 

uveden díl čí záv ěr každé otázky. 

Přepisy celých rozhovor ů jsou uvedeny v p říloze č. 2. 

 

DVO1: Jaké výhody spat řujete v systému NRP realizované 

před vznikem zákona o SPOD? 

  

R1: ...“systém více akcentoval práva dít ěte z hlediska 

jeho bezpe čí. Pokud zachování autonomie rodiny bylo 

v konfliktu s ochranou bezpe čí dít ěte v rodin ě, dostala 

přednost ochrana dít ěte a dít ě bylo z rodiny odebráno.“ 

„Pro d ěti, jejichž rodi če daly souhlas s adopcí hned po 

narození, bylo výhodou, že mohly být dávány do rodi ny 

ihned a nemusely čekat v ústavní pé či.“ 

 

R2: „V dob ě p řed novelou zákona o rodin ě a vydáním zákona 

o SPOD bylo možné dít ě do rodiny umístit d říve. Ani 

ochrana lidských práv nebyla realizována v takové m í ře 

jako dnes a tak nedocházelo k dlouhodobé sanaci 
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biologické rodiny, která m ůže zabránit osvojení dít ěte a 

v záv ěru ani nemusí být úsp ěšná.“ 

 

R3: „Do adopce mohly být sv ěřovány d ěti již v nejútlejším 

věku. Díky možnosti přivolit  k adopci hned po porodu se 

řada d ětí nemusela v ůbec ocitnout v ústavní pé či.“ 

„Neziskový sektor m ěl více možností podílet se na 

zprost ředkování NRP – řada zdravotn ě znevýhodn ěných d ětí 

nalezla díky tomu snadn ěji a rychleji novou rodinu.“ 

 

 

R4: „Děti mohly jít do adopce p římo z porodnice, pokud 

matka o dít ě neprojevovala zájem a souhlasila s adopcí.“ 

„Nestátní neziskové organizace vyhledávaly pro obtí žně 

umístitelné d ěti náhradní rodi če.“    

 

 

 Respondenti se shodují v tom, že velkou výhodou p řed 

vznikem zákona o SPOD, bylo ú ředně jednodušší umíst ění 

dít ěte do náhradní rodiny. Pokud matka v porodnici 

podepsala souhlas s osvojením, bylo dít ě p ředáno rovnou 

do pé če náhradních rodi čů a p ředcházelo se tak ústavní 

výchov ě. Vývoj d ětí tak nebyl narušen psychickou 

deprivací. 

 Respondenti z neziskového sektoru vidí další výhod u 

na možnosti více se zapojovat do zprost ředkování NRP. 
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DVO2: Jaké nedostatky spat řujete v systému NRP 

realizované p řed vznikem zákona o SPOD? 

 

R1: „...d ětem byla často zp řetrhána vazba na biologickou 

rodinu i v p řípadech, kdy mohla být alespo ň částe čně 

zachována. Ústavní pé če byla velmi často chápána jako 

kone čné řešení v pé či o ohrožené d ěti.“ 

„...byla zde vyšší rizika spojená s nedostate čným 

zdravotním vyšet řením dít ěte p řed umíst ěním do NRP a tím 

větší pravd ěpodobnost nep řijetí dít ěte v p řípadech, kdy 

pozd ěji neodpovídalo p ředstavám náhradních rodi čů.“ 

 

R2: „...menší zákonná možnost monitoringu a získávání 

informací o žadatelích NRP. Tím pádem menší ochrana  pro 

děti a v ětší možnost potencionálního týrání d ětí.“ 

 

R3: „...nová rodina nebyla nijak p řipravována na náhradní 

rodi čovství...biologické rodin ě nebyla poskytována 

pot řebná pomoc.“ 

 

R4: „U osvojení byla menší míra prov ěření budoucích 

osvojitel ů...“ 

 

 Nedostatkem v systému NRP byla absence p řípravných 

kurz ů pro náhradní rodi če, postup prov ěřování náhradních 

rodi čů, závazný pro státní orgány, nebyl stanoven 

zákonem. Chyb ělo zdravotní vyšet ření dít ěte. 
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DVO3: Jaké výhody spat řujete v systému NRP realizované po 

vzniku zákona o SPOD? 

 

R1: „...zákon akcentoval práva dít ěte na zachování 

biologické rodiny.“ 

„Zvýšila se šance rodi čů nep řijít o d ěti na základ ě 

krátkodobého selhání...d ětem je čast ěji zachována 

biologická rodina, by ť v ní nemohou vyr ůstat...“ 

 

R2: „...je realizována v ětší ochrana dít ěte vyplývající 

z Úmluvy o právech dít ěte.“ 

„Důležité je p ředevším zákonn ě upravené vedení 

dokumentace jak žadatel ů, tak d ětí vhodných do NRP.“ 

 

R3: „...zavedení systému prov ěřování žadatel ů – 

kvalitn ější systém posuzování...zavedení p řípravných 

kurz ů.“ 

„...dít ě je d ůkladn ěji léka řsky vyšet řeno.“ 

 

R4: „Základní prioritou je právo dít ěte na život ve 

vlastní rodin ě, které je nutné zajistit posilováním 

rodi čovských dovedností a rodi čovské odpov ědnosti 

za výchovu d ětí na základ ě p ředem provedené diagnostiky 

biologické rodiny.“ 

 

 



 45 

 Vznik zákona o SPOD p řinesl mnoho zm ěn. Respondenti 

se shodli, že v pop ření byl zájem dít ěte na zachování 

jeho biologické rodiny. Díky zavedení podrobného 

posuzování žadatel ů se zkvalitnil výb ěr náhradních 

rodi čů. 

 

 

DVO4: Jaké nedostatky spat řujete v systému NRP 

realizované po vzniku zákona o SPOD? 

 

R1: „Biologická rodina často výchovu d ětí v p ěstounské 

péči narušuje...,avšak akcent na právo dít ěte na 

biologickou rodinu je obrovský bez ohledu na to, že  

rodi če často neplní nic ze svých rodi čovských 

povinností...“ 

 

R2: „...vnímám velmi velký rozpor mezi sanací a ochrano u 

biologického rodi če a mezi právem dít ěte na biologickou 

rodinu, či rodinu, která dít ěti umožní zdravý a bezpe čný 

vývoj.“ 

 

R3: „...i nejmenší d ěti prochází ústavní pé čí, kde je 

často jejich pobyt zbyte čně prodlužován...potýkají se 

s projevy psychické deprivace...“ 

„...v praxi tém ěř nereálná p řechodná p ěstounská pé če – 

nedostate čná úprava v zákonech...“ 
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„Neziskový sektor nemá možnost být více nápomocen p ři 

zprost ředkování NRP – není nastavený systém hlubší 

spolupráce.“ 

 

R4: „Sanace biologické rodiny, kde bylo dít ě týráno nebo 

rodiny stižené sociáln ě patologickými jevy, která není 

ochotná ke spolupráci, je proti zájmu dít ěte a prodlužuje 

jeho pobyt v ústavním za řízení.“ 

 

 N ěkte ří respondenti vidí problém mezi právem dít ěte 

na biologickou rodinu a právem dít ěte na jeho zdravý 

vývoj, poukazují na sanování rodiny za každou cenu,  bez 

ohledu na prosp ěch dít ěte. 

   

 

DVO5: V čem vidíte p řínos nových trend ů (novela zákona o 

SPOD) v této oblasti? 

 

R1: „Díky novele by mohlo mén ě d ětí čekat p říliš dlouho 

v ústavní pé či na adopci z d ůvodu soudních pr ůtah ů, apod. 

a mohlo by být p řechodn ě umis ťováno do profesionální 

pěstounské pé če. Tu ovšem vnímám, vzhledem k dosavadnímu 

minimálnímu zájmu o tuto formu náhradní rodinné pé če, jen 

jako alternativu pé če o ohrožené d ěti, nikoliv jako 

systémové vy řešení problému institucionální pé če v České 

republice.“ 
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R2: „Novela zákona o SPOD by m ěla zákonn ě upravit 

realizaci tzv. profesionálních p ěstounských 

rodin...d ůležité bude odborné provázení t ěchto rodin...“ 

„Také je otázkou, do jaké míry bude mít spole čnost 

prost ředky na sanaci biologické rodiny.“ 

 

R3: „Velký p řínos spat řuji v sanaci rodiny, v zákon ě bude 

kone čně deklarováno, že rodinná pé če má p řednost za všech 

okolností.“ 

„Zavedením profesionální p ěstounské pé če se p ředejde 

citové deprivaci d ětí, které by byly v ústavním 

zařízení.“ 

 

R4: „Děti po narození nepat ří do ústavní pé če a novela by 

mohla alespo ň pro část d ětí tuto situaci řešit.“ 

 

Od novely zákona SPOD se mnohé o čekává. P ři 

rozhovorech bylo z řejmé, že zástupci státního sektoru 

mají z novely obavy, naopak zástupci neziskových 

organizací vidí v novele jen samá pozitiva. Pot řeba 

systémové zm ěny tu je, otázkou z ůstává, jakým zp ůsobem se 

spole čnost ke zm ěně postaví. Zda bude možné osv ětou a 

vzd ěláváním dosáhnout dostatek kvalitních p ěstoun ů. 
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6.5 Záv ěr kvalitativního výzkumu 

 Cílem kvalitativního výzkumu bylo odpov ědět na 

základní výzkumnou otázku: „Co se zm ěnilo v NRP v letech 

1990 – 2010 k lepšímu/horšímu.“ 

 Z analýzy provedené na základ ě rozhovor ů vyplývá, že 

před p řijetím zákona o SPOD bylo akcentováno více právo 

dít ěte na rychlé umíst ění do NRP, pakliže selhala 

biologická rodina. Chyb ěla sanace biologické rodiny 

dít ěte a tím v kone čném d ůsledku nebylo dostate čně 

napl ňováno právo dít ěte vyr ůstat ve své p ůvodní rodin ě. 

 Vznik zákona o SPOD znamenal zkvalitn ění 

zprost ředkování NRP ze strany zákonných postup ů státních 

orgán ů. Zástupci neziskového sektoru však poukazují na 

to, že se jim snížily možnosti se na zprost ředkování NRP 

aktivn ěji podílet. 

 Uzákon ění šestitýdenní lh ůty p ředstavovalo v ětší 

ochranu biologické rodiny a snížení rizik nep řijetí 

dít ěte ze strany náhradních rodi čů kv ůli zdravotním 

problém ům, které se mohou vyskytnout b ěhem této lh ůty po 

narození dít ěte. Dít ě je možné b ěhem této lh ůty 

důkladn ěji vyšet řit a umož ňuje mu vyhledat rodi če, kte ří 

budou jeho p řípadná zdravotní rizika tolerovat. 

 Na druhé stran ě setrvání d ětí v ústavních za řízeních 

po tuto dobu, která je velmi často z r ůzných d ůvod ů 

prodlužována, p ředstavuje pro dít ě citovou deprivaci. 

Ochrana biologické rodiny je zajiš ťována také její 

sanací.  
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 Od novely je o čekáváno, že posílí motivaci a zájem o 

profesionální p ěstounskou pé či, která by výše uvedené 

rozpory řešila. 

 Kvalitativní výzkum byl realizován v úzkém rozsahu  

kv ůli problém ům se získáním dostate čného množství 

respondent ů kompetentních a zárove ň ochotných ke 

spolupráci. Tato skute čnost snižuje validitu 

kvalitativního výzkumu.   

V kone čné analýze bakalá řské práce je proto t řeba 

přistoupit ke komparaci získaných poznatk ů z výzkumu 

s poznatky z teoretické části práce. 

  

6.6 Statistické údaje 

Pro dokreslení vývoje náhradní rodinné pé če uvádím 

následující tabulku. Jsou zde zpracována data týkaj ící se 

náhradní rodinné pé če na území hl. m. Prahy. Bohužel, 

údaje od roku 1990 – 2002, mi nebyly k dispozici. T yto 

data jsou uložena v archivu MPSV, kam není možný p řístup. 

 

rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

A 65 80 82 62 84 71 68 69 

B X X 72 81 71 65 61 75 

C 28 24 22 25 33 20 24 42 

 

A – po čet osvojených d ětí, B – po čet d ětí umíst ěných do pé če 
budoucích osvojitel ů, C – po čet d ětí umíst ěných do p ěstounské pé če, 
X – tento údaj se nesledoval 61

                                                           
61  Zdroj: MPSV 
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Závěr 
 

V úvodu jsem si vytkla za cíl zmapovat vývoj 

náhradní rodinné pé če na území hl. m. Prahy v letech 1990 

– 2010 a jeho zhodnocení.  

Při zpracování tématu jsem hloub ěji pronikala do 

problematiky náhradní rodinné pé če, setkávala jsem se 

s obtížemi, se kterými se pracovníci v tomto oboru 

v praxi potýkají.  

V teoretické části jsem se zabývala vývojem 

legislativy v této oblasti. Došla jsem k záv ěru, že 

zlomovým okamžikem bylo v roce 1999 p řijetí Zákona o 

sociáln ě právní ochran ě d ětí. Do té doby se systém 

náhradní rodinné pé če řídil podle Zákona o rodin ě. Nebyl 

kladen d ůraz na zachování biologické rodiny. Do ústavní 

péče byly umis ťovány d ěti bez snahy rodinu sanovat a 

zachovat. Nebyla dodržována ochrana lidských práv 

z pohledu dít ěte a jeho práva na biologickou rodinu.    

Po p řijetí Zákona o sociáln ě právní ochran ě d ětí se 

situace výrazn ě zlepšila. D ětem je poskytována zvláštní 

ochrana a pomoc garantovaná státem v podob ě n ěkteré 

z forem náhradní výchovy. S biologickou rodinou dít ěte je 

pracováno na její sanaci. Po vzniku tohoto zákona s ice 

existuje spole čná legislativní norma, která by 

systematicky řídila systém pé če o ohrožené d ěti, ale 

v praxi chybí provázanost mezi jednotlivými orgány a 

jednotná metodika.  

V praxi jsem se setkala, že odd ělení sociáln ě právní 

ochrany d ětí se potýkají s nedostate čným personálním 

zabezpe čením agendy, pracovníci mají málo informací a 

poznatk ů o reáliích života ohrožené rodiny a mnohdy 

fungují pouze v oblasti kontrolní a represivní než 
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v oblasti prevence, podpory a pomoci ohroženému dít ěti a 

jeho rodin ě. Terénní sociální práce s rodinou v podob ě 

prevence selhání rodiny a doprovázení ohrožené rodi ny je 

tak zcela nezajišt ěna. 

Dalším d ůležitým obdobím v pé či o ohrožené d ěti byl 

vznik nestátních neziskových organizací, které se t omuto 

oboru v ěnují. Tyto organizace mají významný vliv na 

spole čnost z hlediska osv ěty a kampaní, na základ ě 

kterých oslovují širokou ve řejnost ohledn ě získávání 

budoucích p ěstoun ů a osvojitel ů. Získávají tak náhradní 

rodi če i pro t ěžko umístitelné d ěti.  

Fungování systému náhradní rodinné pé če se neobejde 

bez v ětší provázanosti mezi státním a neziskovým 

sektorem.  

Za sledované období jsem zaznamenala posun 

k lepšímu. Členové neziskových organizací jsou v hojném 

počtu zastoupeni i v pražském poradním sboru. 

Chystaná novela zákona o sociáln ě právní ochran ě 

dětí by m ěla sjednotit pé či o ohrožené d ěti zavedením 

standard ů, které budou povinné pro všechny subjekty 

zabývající se sociáln ě právní ochranou d ětí.  

Osvětou a vzd ěláváním spole čnosti by m ělo být 

dosaženo všeobecného pov ědomí o tom, že pokud nelze 

zachovat biologickou rodinu, což je prioritou, je j ediným 

možným řešením pro dít ě rodina náhradní.  
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Přílohy: 

Příloha č. 1: Rozhovory 

Rozhovor č. 1 (R1):  

 

1. Jaké výhody spat řujete v systému NRP realizované p řed 

vznikem zákona o SPOD?  

Systém NRP p řed vznikem zákona o SPOD více akcentoval 

práva dít ěte z hlediska jeho bezpe čí. Pokud zachování 

autonomie rodiny  bylo v konfliktu s ochranou bezpe čí 

dít ěte v rodin ě, dostala p řednost ochrana dít ěte a dít ě 

bylo z rodiny odebráno. Tento fakt byl výhodou pro ty 

děti, které nem ěly ve své rodin ě saturovány ani psychické 

pot řeby ani základní pot řeby biologické. Pro tuto skupinu 

dětí byla ústavní pé če menším zlem, než setrvání v 

biologické rodin ě. Pokud už se do ústavu dostaly a rodi če 

o n ě neprojevovaly žádný zájem, bylo právní uvoln ění d ětí 

snazší pro ob ě formy náhradní rodinné pé če. Pokud se pro 

děti nenalezly vhodní adoptivní rodi če, bylo pro d ěti bez 

vazby na biologické rodi če nebo s minimálním kontaktem s 

nimi, mnohem snazší. P ěstouni byli ochotní takové d ěti 

spíše p řijmout a to navzdory všem opat řením p řetrvává. 

Pro d ěti, jejichž rodi če dali souhlas s adopcí hned po 

narození, bylo výhodou, že mohly být dávány do rodi ny 

ihned a nemusely čekat v ústavní pé či. 

 

2.Jaké nedostatky spat řujete v systému NRP realizované 

před vznikem zákona o SPOD?  

Výhody systému NRP p řed vznikem zákona o SPOD byly, 

nahlíženy prizmatem práva na biologickou rodinu,  z árove ň 

i jeho nedostatkem, nebo ť d ětem byla často zp řetrhána 
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vazba na biologickou rodinu i v p řípadech, kdy mohla být 

alespo ň částe čně zachována. Ústavní pé če byla velmi často 

chápána jako kone čné řešení v pé či o ohrožené d ěti. 

Setkala jsem se sociální pracovnicí, která si takto  

" čistila terén", aby mohla klidn ě spát a nemusela se bát, 

že se v n ěkteré rizikové rodin ě n ěco stane, aniž by s 

rodinou následn ě pracovala nebo pro dít ě hledala 

intenzivn ě možnost umíst ění do p ěstounské pé če.  

Neexistence šestitýdenní lh ůty, po kterou si matka m ůže 

souhlas s adopcí rozmyslet, oslabovala možnost zach ování 

autonomie rodiny. Rovn ěž zde byla vyšší rizika spojená s 

nedostate čným zdravotním vyšet řením dít ěte p řed umíst ěním 

do NRP a tím v ětší pravd ěpodobnost nep řijetí dít ěte v 

případech, kdy pozd ěji neodpovídalo p ředstavám náhradních 

rodi čů. 

 

3.Jaké výhody spat řujete v systému NRP realizované po 

vzniku zákona o SPOD?  

Zákon o SPOD reflektoval Úmluvu o právech dít ěte a více 

akcentoval práva dít ěte na zachování biologické rodiny. 

Byly rozvíjeny služby na podporu a sanaci biologick é 

rodiny, takže odebrání dít ěte z rodiny ustupovalo do 

pozadí a nebylo již metodou sociální práce "první v olby". 

Zvýšila se šance rodi čů nep řijít o d ěti na základ ě 

krátkodobého selhání a nebo z d ůvodu nedostatku 

rodi čovských kompetencí v d ůsledku nep říznivého 

zdravotního stavu,  psychického onemocn ění či poruch 

osobnosti. D ětem je čast ěji zachována biologická rodina, 

byť v ní nemohou vyr ůstat. Šestitýdenní lh ůta, po jejímž 

uplynutí mohou rodi če ud ělit blanketový souhlas s adopcí, 

má výhodu v tom, že vychází vst říc právu dít ěte na 

zachování biologické rodiny. Dít ě může být také p řed 
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umíst ěním do trvalé NRP lépe vyšet řeno. D ěti jsou 

umís ťovány do rodin podle pravidla, že se vyhledává 

rodina dít ěti, nikoliv naopak. Více se tak respektují 

pot řeby d ětí vzhledem k nárok ům žadatel ů o NRP. 

Pěstounská pé če je realizována  čast ěji s ú častí 

biologických rodi čů.  

 

4.Jaké nedostatky spat řujete v systému NRP realizované po 

vzniku zákona o SPOD?  

Biologická rodina často výchovu d ětí v p ěstounské 

péči narušuje, dochází k zat ěžování dít ěte kv ůli dvojí 

loajalit ě. Tento problém by se dal však eliminovat 

důslednou prací OSPOD a soud ů, avšak akcent na právo 

dít ěte na biologickou rodinu je obrovský bez ohledu na 

to, že biologi čtí rodi če často neplní nic ze svých 

rodi čovských povinností plynoucí z rodi čovské 

zodpov ědnosti.  Soudy v d ůsledku tohoto trendu rodi če 

nezbavují jejich rodi čovské zodpov ědnosti ani v 

případech, kdy  své d ěti zanedbávali či týrali. Často 

jsou d ěti sv ědky krutého domácího násilí, které je podle 

Světové zdravotnické organizace psychickým týráním d ětí, 

ale i v t ěchto p řípadech se d ěti do kontaktu s rodi čem 

agresorem nutí. V praxi tak ustupuje v t ěchto p řípadech 

právo dít ěte projevit svobodn ě sv ůj názor, který je i u 

větších d ětí velmi často zpochyb ňován. V nedávné dob ě 

jsme řešili nap ř. p řípad osmileté dívenky, jejíž otec 

jednu ženu brutálním zp ůsobem usmrtil, druhé zp ůsobil 

t ěžké ublížení na zdraví a t řetí - matku dít ěte fyzicky 

týral p řed hol či čkou, vyrazil jí zuby, atd. P řestože jsou 

o tom záznamy ve spisu, otec je opakovanými znaleck ými 

posudky shledán jako psychopat bez možnosti zm ěny 

osobnosti, matka hol či čky v jejích čty řech letech zem řela 
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za nevyjasn ěných okolností n ěkolik dní po návratu z 

výkonu trestu otce a hol či čka pobývala sama s mrtvou 

matkou t ři dny, p řesto tohoto otce soud nezbavil 

rodi čovské zodpov ědnosti. Respektive u činil tak soud 

prvního stupn ě, ale odvolací soud vyhov ěl odvolání otce, 

který se odkazuje na svoji lásku k dít ěti, které z n ěj má 

dosud strach a odmítá ho. Hol či čka díky otcov ě snaze 

získat jí do pé če musela čekat v Klokánku na p ěstounskou 

rodinu do svých osmi let, nebo ť soudní řízení, která ho z 

péče vylou čila, trvala čty ři roky a definitivn ě se tak 

stalo až nálezem Ústavního soudu. Zprost ředkování 

pěstounské pé če nebylo ze strany MPSV d říve doporu čováno 

(navzdory probíhající transformaci). 

 

5.V čem vidíte p řínos nových trend ů (novela zákona o 

SPOD) v této oblasti?  

Novela SPOD dává do ur čité míry nad ěji na to, že se 

rozbijí zažité stereotypy v praxi  n ěkterých sociálních 

pracovník ů, které jsou zažité z osmdesátých a po čátku 

devadesátých let, kdy ústavní pé če je vnímána v n ěkterých 

případech jako status quo. Díky novele by mohlo mén ě d ětí 

čekat p říliš dlouho v ústavní pé či na adopci z d ůvodu 

soudních pr ůtah ů apod. a mohlo by být p řechodn ě 

umís ťováno do profesionální p ěstounské pé če. Tu ovšem 

vnímám vzhledem k dosavadnímu minimálnímu zájmu o t uto 

formu náhradní rodinné pé če jen jako alternativu pé če o 

ohrožené d ěti, nikoliv jako systémové vy řešení problému 

institucionální pé če v České republice.  V Praze je nyní 

pouze sedm žadatel ů o profesionální p ěstounskou pé či, z 

nichž žádný není ochotný p řijmout starší dít ě, všichni 

cht ějí miminko bez ú časti biologické rodiny. Pouze v 

jednom p řípad ě ud ělala aktuáln ě jedna rodina "ústupek" a 
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přijímá ro ční dít ě s ú častí biologické matky, která tak 

bude mít šanci vytvo řit si podmínky pro to, aby v 

budoucnu své dít ě vychovávala, aniž by dít ě muselo čekat 

po tu dobu v ústavu. Z pohledu dnešní praxe se zdá,   že 

se bude v ústavní pé či zvyšovat spíše skupina starších 

dětí, které jsou navázány na biologické rodi če ve velké 

míře, dom ů je však nemohou pro jejich nezp ůsobilost do 

trvalé pé če p řevzít. Je to da ň za velký akcent na právo 

dít ěte na biologickou rodinu a p ředstavuje i rozpor v 

SPOD. Chceme mén ě d ětí v ústavu, chceme d ětem zachovat 

biologickou rodinu pokud možno st ůj co st ůj a chceme 

pěstouny, kte ří na to budou slyšet a d ěti s jejich 

rodinami p řijímat. Kdo z nás je však ochoten p řijmout 

například dít ě, za kterým dochází do ústavu denn ě matka 

závislá na alkoholu s histriónskou poruchou osobnos ti?  A 

pokud toho nejsme schopni sami, máme n ěkoho takového ve 

svém okolí? Pom ůže osv ěta? Pom ůže finan ční motivace? A 

pokud ano, je to pro d ěti dobré? A to nemluvím o 

tom, když dít ě nechce a t ěší se jen na svojí maminku, 

kterou miluje a p řesto k ní nem ůže, protože sanace rodiny 

selhává a sv ěření dít ěte do její pé če p ředstavuje riziko 

stále  p říliš vysoké. 

 

Rozhovor č. 2 (R2):  

 

1.Jaké výhody spat řujete v systému NRP realizované p řed 

vznikem zákona o SPOD?  

Je nutné si uv ědomit, že na základ ě p řipojení ČR k 

Haagské úmluv ě muselo dojít k legislativní zm ěně. V 

zákon ě o rodin ě byla uzákon ěna lh ůta pro ud ělení souhlasu 

s osvojením dít ěte. V dob ě p řed novelou zákona o rodin ě a 

vydáním SPOD, bylo možné dít ě do rodiny umístit d říve. 
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Ani ochrana lidských práv nebyla realizovaná v tako vé 

míře jako dnes, a tak nedocházelo k dlouhodobé sanaci 

biologické rodiny, která m ůže zabránit osvojení dít ěte, a 

v záv ěru ani nemusí být úsp ěšná.  

 

2.Jaké nedostatky spat řujete v systému NRP realizované 

před vznikem zákona o SPOD?  

Jednoduše, menší zákonná možnost monitoringu a získ ávání 

informací o žadatelích NRP.  Tím pádem menší ochran a  pro 

děti a v ětší možnost potencionálního týrání d ětí. 

 

3.Jaké výhody spat řujete v systému NRP realizované po 

vzniku zákona o SPOD?  

Po vzniku SPOD je realizována v ětší ochrana dít ěte 

vyplývající práv ě z Úmluvy o právech dít ěte. D ůležité je 

především zákonn ě upravené vedení dokumentace jak 

žadatel ů, tak d ětí vhodných do NRP. Podstatné pro ochranu 

dětí je také zákonná možnost vyžádání opisu TR žadate l ů. 

O za řazení do registru NRP je rozhodováno ve správním 

řízení a o umíst ění d ětí rozhoduje aktiv odborník ů. U PP 

možnost pravidelného monitoringu ze strany sociální ch 

pracovník ů. Další pozitivum vnímám v možnosti umožn ění 

hostitelské pé če na základ ě vydávání povolení k pobytu. 

Nedochází tak k nekontrolovatelnému p ůj čování d ětí jako v 

předchozích letech. 

 

4.Jaké nedostatky spat řujete v systému NRP realizované po 

vzniku zákona o SPOD?  

V p ěstounské pé či p ředevším vnímám, že p ěstouni nejsou 

nijak motivováni k p řijetí biologické rodiny. V  režimu 
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osvojení naopak vnímám velmi velký rozpor mezi sana cí a 

ochranou biologického rodi če a mezi právem dít ěte na 

biologickou rodinu, či rodinu, která dít ěti umožní zdravý 

a bezpe čný vývoj. 

 

5.V čem vidíte p řínos nových trend ů (novela zákona o 

SPOD) v této oblasti?  

Novela SPOD by m ěla zákonn ě upravit realizaci tzv. 

profesionálních p ěstounských rodin. Myšlenka úžasná, 

realizace daleko problemati čt ější, než si tv ůrci novely 

představují. D ůležité bude  odborné doprovázení t ěchto 

rodin, nebo ť bez odborného provázení nebudou p ěstouni 

schopni zajistit odpovídající bezpe čnou pé či p ředevším o 

adolescenty. Takže se m ůže stát, že po novele v daleko 

větší mí ře bude docházet u starších d ětí k neúsp ěšným PP. 

Také je otázkou, do jaké míry bude mít spole čnost 

prost ředky na sanaci biologické rodiny. 

 

Rozhovor č. 3 (R3):  

 

1.Jaké výhody spat řujete v systému NRP realizované p řed 

vznikem zákona o SPOD?  

Výhoda pro dít ě a náhradní rodinu byla, že do adopce 

mohly být sv ěřovány d ěti již v nejútlejším v ěku.  Díky 

možnosti p řivolit k adopci hned po porodu se řada d ětí 

nemusela v ůbec ocitnout v ústavní pé či. Tyto d ěti 

přecházely do pé če budoucích osvojitel ů p římo 

z porodnice, jakmile to jejich zdravotní stav dovol oval. 

Jejich vývoj nebyl narušen psychickou deprivací ani  

poruchou p řipoutání, m ěly snadn ější start do života. 
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Neziskový sektor m ěl více možností podílet se na 

zprost ředkování NRP  - řada zdravotn ě znevýhodn ěných d ětí 

nalezla díky tomu snadn ěji a rychleji novou rodinu. 

Výhoda pro biologickou rodinu byla ta, že rodi če dít ěte 

mohli sv ůj souhlas vzít zp ět až do doby než bylo 

rozhodnuto o osvojení.  

 

2.Jaké nedostatky spat řujete v systému NRP realizované 

před vznikem zákona o SPOD?  

 

Nevýhodu pro žadatele o NRP vidím v nemožnosti se h ájit  

pokud rodina neprošla odborným posouzením, dlouhé l hůty 

pro biologické rodi če - možnost vzít zp ět souhlas 

s adopcí, byly pro novou rodinu znejiš ťující – n ěkdy soud 

o osvojení rozhodoval i déle než rok. Nevýhodou pro  dít ě 

bylo, že nová rodina nebyla nijak p řipravována na 

náhradní rodi čovství.  R odina dít ěte často nebyla 

dostate čně pou čena o svých možnostech nap ř. zp ětvzetí 

souhlasu s adopcí, dále biologické rodin ě nebyla 

poskytovaná pot řebná pomoc.  

 

3.Jaké výhody spat řujete v systému NRP realizované po 

vzniku zákona o SPOD?  

Výhodou pro dít ě je zavedení systému prov ěřování žadatel ů 

– kvalitn ější systém posuzování žadatel ů, zavedení 

přípravných kurz ů. Další je rozhodování ve správním 

řízení – více stup ňové rozhodování  - odvolací 

prost ředky. A hlavn ě,  dít ě je d ůkladn ěji léka řsky 

vyšet řeno. Pro biologickou rodinu je dobré zavedení 

šestitýdenní lh ůty po porodu, ochranná lh ůta pro matku, 
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aby se dokázala zodpov ědně rozhodnout, zda hodlá opravdu 

přivolit k adopci.  

 

4.Jaké nedostatky spat řujete v systému NRP realizované po 

vzniku zákona o SPOD?  

Nevýhodou pro dít ě je, že  i nejmenší d ěti prochází 

ústavní pé čí, kde je často jejich pobyt zbyte čně 

prodlužován podstupováním nadbyte čných léka řských 

vyšet ření, d ěti se potýkají s poruchou attachmentu a 

projevy psychické deprivace, které mají často vliv na 

další život dít ěte. Krajské ú řady nejsou dob ře propojeny 

s centrální evidencí d ětí vedené MPSV. Neziskový sektor 

nemá možnost být více nápomocen p ři zprost ředkování NRP – 

není nastavený systém hlubší spolupráce. I nejmenší  d ěti 

se potýkají s projevy psychické deprivace, kterým n ová 

rodina nerozumí, jejich adaptace je v nové rodin ě 

složit ější. Další nedostatky vidím v  nedostate čné úprav ě 

institutu p řechodné p ěstounské pé če v zákonech se zákonem 

o SPOD souvisejících  - v praxi tém ěř nereálná a absenci 

lh ůt v soudním řízení. Celý systém p říprav a odborného 

posuzování budoucích náhradních rodi čů je nesjednocený. 

Je zde absence systému služeb pro rodiny a jejich 

doprovázení. 

 

5.V čem vidíte p řínos nových trend ů (novela zákona o 

SPOD) v této oblasti?  

Velký p řínos spat řuji v sanaci rodiny, v zákon ě bude 

kone čně deklarováno, že rodinná pé če má p řednost za všech 

okolností. Stanoví se po čet d ětí v náhradní pé či, nebude 

možné, aby v rodin ě pobývalo nap ř. 12 d ětí. Bude se 

pracovat s biologickou rodinou dít ěte, vytvá řet 
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individuální plánování, doprovázení a monitoring ro diny, 

biologické i náhradní. Velký úsp ěch vidím v podpo ře d ětí 

odcházejících z p ěstounské pé če i d ětských domov ů. 

Zavedením profesionální p ěstounské pé če se p ředejde 

citové deprivaci d ětí, které by byly v ústavním za řízení. 

Měly by být kvalitn ější p řípravy, dnes si každý kraj d ělá 

podle svého p řípravy, chybí zde jednotná metodika, 

zavedení standard ů sociální práce v této oblasti. 

 

Rozhovor č. 4 (R4):  

 

1.Jaké výhody spat řujete v systému NRP realizované p řed 

vznikem zákona o SPOD?  

Děti mohly jít do adopce p římo z porodnice, pokud matka o 

dít ě neprojevovala zájem a souhlasila s adopcí. 

Nestátní neziskové organizace vyhledávaly pro obtíž ně 

umístitelné d ěti náhradní rodi če. Jednalo se nap říklad o 

děti romského p ůvodu či d ěti s výrazným zdravotním 

handicapem.    

 

2.Jaké nedostatky spat řujete v systému NRP realizované 

před vznikem zákona o SPOD?  

U osvojení byla menší míra prov ěření budoucích 

osvojitel ů, sta čil pouze výpis z rejst říku trest ů. U 

pěstounské pé če docházelo v malé mí ře k sanaci biologické 

rodiny, p ěstouni často neuznávali rodi če d ětí, u 

pěstounské pé če prarodi čů se vyskytovali obtíže p ři 

stanovování samotné p ěstounské pé če soudem a dávek SSP. 
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Dále nebyl stanoven tak d ůrazný monitoring p ěstounských 

rodin. 

 

3.Jaké výhody spat řujete v systému NRP realizované po 

vzniku zákona o SPOD?  

Rozhodn ě je t řeba ocenit snahu státu reagovat na výše 

uvedené nedostatky a transformovat a slou čit tak systém 

péče o ohrožené d ěti. Ze zákona o SPOD vyplývá, že 

základní prioritou je právo dít ěte na život ve vlastní 

rodin ě, které je nutné zajistit posilováním rodi čovských 

dovedností a rodi čovské odpov ědnosti za výchovu d ětí na 

základ ě p ředem provedené diagnostiky biologické rodiny.  

 

4.Jaké nedostatky spat řujete v systému NRP realizované po 

vzniku zákona o SPOD?  

I p řes priority, kdy rodina je nejlepším prost ředím pro 

život a rozvoje každého jedince a za klí čové nástroje 

jsou tak považovány preventivní práce s ohroženou r odinou 

včetn ě ú činné sanace rodiny, je nadále nedostate čné 

personální zabezpe čení agendy. Chybí zde nap ř. terénní 

služby, které by mohly ve spolupráci s neziskovými 

organizacemi být poskytovány. 

Sanace biologické rodiny, kde bylo dít ě týráno nebo 

rodiny stižené sociáln ě patologickými jevy, která není 

ochotná ke spolupráci, je proti zájmu dít ěte a prodlužuje 

jeho pobyt v ústavním za řízení. 
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5.V čem vidíte p řínos nových trend ů (novela zákona o 

SPOD) v této oblasti?  

V p řípad ě profesionální p ěstounské pé če, tj. p ěstounské 

péče na p řechodnou dobu lze mluvit o ur čitém kroku vp řed. 

Rozhodn ě je vhodn ější, aby dít ě vyr ůstalo v rodinné než 

v institucionální pé či. 

Děti po narození nepat ří do ústavní pé če a novela by 

mohla alespo ň pro část d ětí tuto situaci řešit. 

  

 

 

 


